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.
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[•] Ações
Valor da Oferta: R$[•]
Código ISIN das Ações nº “[•]”
Código de Negociação das Ações na B3: “[•]”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$[•] e R$[•] (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Tegra Incorporadora S.A. (“Companhia”) e o BRKB RE OPP Fund LLC (“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 Bank
of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG
Pactual, o Bank of America, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição: (i) primária de [•] novas Ações (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, [•] Ações de titularidade do Acionista Vendedor (“Oferta Secundária”
e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior.
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com
o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários
e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo sobre esforços de dispersão acionária, conforme previsto no Regulamento do
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas
a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações junto a Investidores de Varejo, conforme definido neste “Prospecto
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Tegra Incorporadora S.A.” (“Prospecto Preliminar”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior apenas pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pelo BofA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., e pelo Santander
Investment Securities Inc., (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional (conforme definido neste Prospecto Preliminar): (i) nos Estados Unidos da América (“Estados
Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado
(“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”); e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio
de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii) em operações isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade ao Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer
outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no
Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, nos termos da Resolução do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de
2014, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada, ou da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro
de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Tegra Incorporadora S.A.”
(“Anúncio de Início”), a quantidade total de Ações Inicialmente Ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares, conforme abaixo definido) poderá, a critério do Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta,
ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações Inicialmente Ofertadas, ou seja, em até [•] ([•]) Ações de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações Inicialmente Ofertadas
(“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações Inicialmente Ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por
cento) do total de Ações Inicialmente Ofertadas, ou seja, em até [•] ([•]) Ações de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações Inicialmente Ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme
opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto Preliminar), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de
estabilização do preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data
de início de negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme abaixo definido). Conforme disposto no Contrato de Colocação,
as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido neste Prospecto Preliminar) por parte dos Coordenadores da Oferta.
Estima-se que o preço de subscrição/aquisição, conforme o caso, por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na
hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto Preliminar) serão normalmente considerados e processados, observadas as
condições de eficácia indicadas neste Prospecto Preliminar, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto Preliminar), nos termos do artigo 4º
do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor de Varejo (conforme definido neste Prospecto Preliminar) poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito
neste Prospecto Preliminar.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação,
e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”)
e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual
reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo
1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta de Varejo não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do
processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Por Ação ....................................................................................
Oferta Primária...........................................................................
Oferta Secundária ......................................................................
Total ..........................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Comissões (R$)(2)(4)

[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)
[•]
[•](5)
[•](6)
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Sem dedução das 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 47 deste Prospecto Preliminar.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade, Montante e Recursos Líquidos”, na página 45 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser alienada pelo Acionista Vendedor e os recursos líquidos a serem recebidos pelo Acionista Vendedor, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade, Montante e Recursos Líquidos”, na página 45 deste Prospecto.

A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM e a efetiva realização da Oferta pela Companhia, 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, a submissão do pedido de adesão da Companhia
ao Novo Mercado e a aprovação de novo estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), adequado às regras do Regulamento do Novo Mercado, foram deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 9 de
novembro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 537.346/20-0 em 16 de dezembro de 2020, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “O Estado
de S. Paulo”, em 26 de novembro de 2020.
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 após a conclusão
do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP, e publicada no jornal “O Estado de S. Paulo” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no
DOESP no dia útil subsequente.
A realização da Oferta Secundária pelo Acionista Vendedor, incluindo a alienação das Ações de sua titularidade, e seus respectivos termos e condições, bem como a delegação de poderes aos executivos do Acionista Vendedor para
aprovação do preço e da quantidade de Ações que serão objeto de alienação no âmbito da Oferta Secundária, foram aprovados em reunião do Conselho Deliberativo (Board of Resolutions) do Acionista Vendedor, realizada em 27 de
novembro de 2020, nos termos dos seus atos constitutivos.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas
nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulation S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Será admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações, a partir de [•] de [•] de 2021, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição (conforme definido neste
Prospecto).
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 25 de fevereiro de 2021.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM
COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais investidores
deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 18 e 94, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES
DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 394 DESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS
À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Coordenadores da Oferta
A data deste Prospecto Preliminar é 25 de fevereiro de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Tegra” ou “nós” se referem, a menos que o contexto
determine de forma diversa, à “Tegra Incorporadora S.A.”, suas subsidiárias e filiais na data deste
Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto e no Formulário
de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 369 deste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta”, a partir da página 26 deste Prospecto.
Acionista Vendedor

BRKB RE OPP Fund LLC.

Afiliadas

Significa com relação a uma pessoa: (i) seus acionistas
controladores diretos ou indiretos, nos termos do artigo 116 da
Lei das Sociedades por Ações, (ii) suas sociedades
controladas, direta ou indiretamente, nos termos do artigo 243,
parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações, (iii) as
sociedades sob mesmo controle que tal pessoa, (iv) sociedades
coligadas, nos termos do artigo 243, parágrafo 1º, da Lei das
Sociedades por Ações, e (v) seus conselheiros e diretores.

Agente Estabilizador ou BTG
Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco ABC

Banco ABC Brasil S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

COVID-19

Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

CPF/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da
Economia.
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Código ANBIMA

“Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para
Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas
de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de
Valores Mobiliários”, atualmente em vigor.

Companhia ou Tegra

Tegra Incorporadora S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Coordenador Líder ou Itaú
BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 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.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

Medição não contábil elaborada pela Companhia em
consonância com a Instrução CVM 527, conciliada com suas
demonstrações financeiras, e consiste no lucro ajustado pelo
resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro e pelas despesas de
depreciação e amortização. Para mais informações sobre
medições não contábeis, veja o item 3.2 do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da
página 382 deste Prospecto Preliminar.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

FGV

Fundação Getúlio Vargas.

Formulário de Referência

Formulário de Referência elaborado pela Companhia, nos
termos da Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto
Preliminar, a partir da página 369 deste Prospecto Preliminar.

IASB

International Accounting Standards Board (Conselho de
Normas Internacionais de Contabilidade).

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

ICMS

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Índice de Endividamento

A soma do passivo circulante e o passivo não circulante dividido
pelo patrimônio líquido.
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IFRS

Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International
Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo IASB.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 539

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

Instrução CVM 560

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

IOF/Câmbio

Imposto Sobre Operações Financeiras cobradas nas operações
de câmbio.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada.

Novo Mercado

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

Ofício-Circular CVM/SRE

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

Ofício-Circular CVM/SNC/SEP

Ofício-Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, emitido pela
Comissão de Valores Mobiliários em 10 de março de 2020.

OMS

Organização Mundial de Saúde.

PIB

Produto Interno Bruto.

Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Tegra Incorporadora S.A.”, incluindo o Formulário de
Referência a ele anexo, bem como seus demais anexos.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Tegra Incorporadora S.A.”, incluindo o Formulário de
Referência a ele anexo, bem como seus demais anexos.
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Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto, considerados em
conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regulamento da Câmara de
Arbitragem

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

Regulamento do Novo
Mercado

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

Resolução 4.373

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

Securities Act

U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado.

SEC

U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados
Unidos.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

TEGRA INCORPORADORA S.A., sociedade por ações,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.213.493/0001-09 e
com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP
sob o NIRE 35.300.550.67-6.

Registro na CVM

A Companhia se encontra em fase de obtenção de registro
como emissora de valores mobiliários categoria “A” perante a
CVM, sendo que os registros de companhia aberta e da Oferta
foram requeridos junto à CVM em 25 de fevereiro de 2021.

Sede

Avenida das Nações Unidas, nº 14.261 – 14º andar,
CEP 04794 000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na sede da Companhia. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Carlos Eduardo Moraes Calheiros. O
telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é +55 (11) 3127-9200 e o seu endereço eletrônico
é carlos.calheiros@tegraincorporadora.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S., para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

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

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOESP e no jornal “O Estado de S. Paulo”.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto a partir da página da 369 deste Prospecto.

Website

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

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre nós e a Oferta poderão ser obtidas
em nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a
partir da página 369 deste Prospecto, e junto: (i) à nossa Diretoria
de Relações com Investidores; (ii) aos Coordenadores da Oferta
nos endereços e websites indicados na seção “Informações Sobre
a Oferta – Informações Adicionais” na página 66 deste Prospecto
Preliminar; (iii) à CVM, na Rua Sete de Setembro, 511, 5.º andar,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na Rua
Cincinato Braga, 340, 2º a 4º andares, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, ou, ainda, em seu website:
www.cvm.gov.br; e (iv) à B3, na Praça Antônio Prado, 48,
7° andar, CEP 01010-901, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, em seu website: www.b3.com.br.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, a partir das páginas 18 e 94,
respectivamente, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e
“10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto
Preliminar, a partir da página 369 deste Prospecto Preliminar.
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 Preliminar, 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 discutidos em outras seções deste Prospecto Preliminar que podem influenciar
as estimativas e perspectivas futuras da Companhia, podem ser citados, como exemplo, os seguintes:


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



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



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



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



os efeitos da crise financeira econômica no Brasil;



intervenções governamentais,
regulamentação no Brasil;



alterações nas condições gerais econômicas, políticas, demográficas e comerciais no Brasil,
particularmente nas regiões em que a Companhia opera, incluindo, por exemplo, inflação,
desvalorização do real, taxas de juros, taxas de câmbio, níveis de emprego, crescimento
populacional, confiança do consumidor e liquidez nos mercados financeiro e de capitais;



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



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



condições que afetem a indústria da Companhia e a condição financeira de seus clientes;

resultando

em

6

alteração

na

economia,

tributos,

ou



fatores ou tendências que possam afetar os negócios, participação de mercado, condição
financeira, liquidez ou resultados de operações da Companhia;



a capacidade da Companhia de executar com sucesso seu plano de expansão e estratégia de
crescimento, inclusive garantindo fontes adequadas de financiamento;



modificações em leis e regulamentos aplicáveis ao setor imobiliário, incluindo os que envolvem
questões imobiliárias, fiscais e trabalhistas;



obtenção de licenças e autorizações governamentais para construções e empreendimentos da
Companhia;



as relações da Companhia com seus atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de serviços;



competição do setor;



eventos de força maior, tal como o surto do coronavírus no Brasil e no mundo;



aumento do custo da estrutura da Companhia, em especial de custos com aquisição de terrenos,
construção de empreendimentos e custos trabalhistas; e



outras considerações discutidas na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
a partir da página 94 deste Prospecto Preliminar, e nas seções “4. Fatores de Risco”,
“7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de Referência.

Essa lista de fatores não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que
podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre
o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR E NOSSO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, PODERÃO AFETAR NOSSOS RESULTADOS FUTUROS E PODERÃO LEVAR A
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. TAIS
ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE
NÓS, O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMIMOS A
RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR
QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS OU DE QUALQUER OUTRA
FORMA, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE
QUAISQUER OUTROS FATORES. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES
RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO
DA COMPANHIA.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”,
“espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro.
Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e perspectivas acerca do futuro
constantes deste Prospecto Preliminar podem não vir a 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 perspectivas futuras
constantes neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência.
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Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros
e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições futuras da situação
financeira e dos resultados operacionais, da participação de mercado e posição competitiva no
mercado da Companhia poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquela expressa
ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses
resultados estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Tendo em vista estas
limitações, os potenciais investidores não devem tomar suas decisões de investimento exclusivamente
com base nas estimativas e declarações acerca do futuro contidas neste Prospecto Preliminar.
Estimativas de Mercado e Outras Informações
São feitas declarações neste Prospecto Preliminar sobre estimativas de mercado, a situação em
relação aos concorrentes e a participação no mercado da Companhia, bem como sobre o tamanho
dos mercados em que atua. Tais declarações são feitas com base em pesquisas internas e
pesquisas de mercado e em informações obtidas de fontes que a Companhia considera confiáveis.
A menos que indicado de outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto
ao BACEN, IBGE e FGV. A Companhia não tem motivos para acreditar que tais informações não
sejam corretas em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificou de forma
independente.
Todas as referências feitas neste Prospecto Preliminar a “Real”, “Reais” ou “R$” dizem respeito à
moeda oficial do Brasil e todas as referências a “Dólar”, “Dólares” ou “US$” dizem respeito à moeda
corrente dos Estados Unidos.
Adicionalmente, alguns números constantes deste Prospecto Preliminar e no Formulário de
Referência, podem não representar totais exatos em razão de arredondamentos efetuados. Sendo
assim, os resultados apresentados em algumas tabelas presentes neste Prospecto Preliminar podem
não corresponder ao resultado exato da soma dos números que os precedem, ainda que a diferença
seja mínima.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES
COMPLETAS SOBRE A COMPANHIA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE
ACEITAR A OFERTA. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES
COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
Este Sumário contém um resumo das nossas atividades, informações financeiras e operacionais, não
pretendendo ser completo nem substituir o restante deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto a partir da página 369 deste Prospecto. Este Sumário não contém todas as informações que o
investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir em
nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de
Referência, em especial as informações contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e Declarações
a Acerca do Futuro” e “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” deste Prospecto, nas seções “3.
Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário
de Referência, bem como as nossas informações trimestrais e respectivas notas explicativas, anexas este
Prospecto a partir da página 199, respectivamente, e as demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, anexas este Prospecto a partir da página 291, respectivamente. Declaramos que as informações
constantes neste Sumário são consistentes com as informações de nosso Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto a partir da página 369 deste Prospecto, nos termos do inciso II, § 3º, do artigo 40 da Instrução
CVM 400. A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia”
referem-se à Tegra Incorporadora S.A. e suas controladas.
Somos uma das maiores incorporadoras e construtoras no setor imobiliário residencial, especificamente no
segmento de alta e média renda no Brasil, com base em dados de Valor Geral de Vendas (“VGV”) divulgados
pelas companhias abertas do setor em 01 de de fevereiro de 2021, possuindo um landbank (estoque de
terrenos), estimado, na data deste Prospecto Preliminar, em R$11,5 bilhões de Valor Geral de Vendas (“VGV”).
Com mais de 4 décadas de história, temos larga experiência em todos os segmentos do setor imobiliário, tendo
entregado mais de 100 mil unidades. Nossos empreendimentos são minuciosamente planejados, tornando-se
edificações icônicas no panorama (skyline) de algumas das maiores cidades da América Latina: São Paulo, Rio
de Janeiro e Campinas. Com a experiência e a credibilidade conquistadas ao longo de 42 anos com trabalho
árduo e foco em nossos clientes, nossa marca “Tegra”, lançada em 2017, rapidamente conquistou respeito de
nossos clientes e admiração por parte de nossos parceiros de negócio.
Desde o início de nossas operações, nossa atuação preza pela qualidade e segurança de nossos
empreendimentos, bem como por alto padrão de governança de nossa gestão. Além disso, calcamos nossa
atuação sempre na premissa de satisfazer nossos clientes, atendendo suas necessidades e superando suas
expectativas, para que se tornem embaixadores de nossa empresa.
Iniciamos nossas atividades em 1978, ano em que o grupo Brookfield inicia suas operações no mercado
imobiliário brasileiro. Desde então, pautamos nossa atuação na criação de empreendimentos únicos, pensados
e construídos com atenção aos detalhes, comprometimento, entrega e energia, garantindo uma experiência sob
medida para cada cliente, adaptada aos seus estilos de vida individuais. Esse comprometimento com excelência
tem resultado em um reconhecimento único no setor: mais de 64 prêmios recebidos, tendo recebido 17 vezes
o prêmio “Master Imobiliário”, um dos mais importantes reconhecimentos do nosso setor.
Além disso, nosso modelo de negócios nos permite escalar nosso formato de “boutique” para uma operação de
larga escala, apoiada em uma operação integrada de construção e vendas, forte estratégia digital e disciplina
financeira para preservação de margens e retornos atrativos. Assim, nos consideramos uma “boutique em
escala”, que reflete o carinho, dedicação e alma colocado em cada empreendimento que lançamos, porém,
reunidos em uma atividade que realiza vários projetos ao longo do ano para atingir o tamanho adequado de
nossa operação.
Nosso comprometimento com excelência, se reflete também em nossa estrutura interna e em nossa equipe.
Acreditamos que possuímos uma administração das mais experientes do setor, com a média de,
aproximadamente, 163 anos de experiência combinada de seus membros (considerando exclusivamente anos
de experiência no setor), seja na própria Tegra, seja em outras incorporadoras no Brasil.
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Para nós, cada cliente é único. Nosso propósito, portanto, é claro: construir empreendimentos com alma, para
que as pessoas possam viver melhor. Com o intuito de alinhar todos os colaboradores com essa mensagem,
desenvolvemos as Atitudes da Cultura Tegra que traduzem a nossa cultura em comportamentos, indicando a
forma como devemos agir. Além disso, para que o sistema funcione adequadamente, possibilitando melhorias
ou ainda superação de resultados e expectativas, estabelecemos os Princípios de Negócios, que fundamentam
uma maior probabilidade de êxito da nossa estratégia pois oferecem eficiência no planejamento e execução,
além de sinergia entre todos os nossos colaboradores. São eles:
Princípio de Negócios:
1.

Reputação: Construir negócios e relacionamentos com integridade. Fazemos o que dizemos.

2.

Excelência: Sempre dá para fazer melhor e diferente.

3,

Visão de longo prazo: Ganhar sempre sem colocar em risco o resultado de longo prazo.

4.

Meritocracia: Valorizar, respeitar e desenvolver as pessoas comprometidas e que geram resultados.

5.

Eficiência: Somos obstinados por pontualidade, redução de custo e segurança.

6.

Aval do cliente: Queremos que cada cliente seja defensor de nossa marca.

7.

Qualidade: Alta qualidade = qualidade adequada.

8.

Orientação por venda: A venda é a razão de ser da nossa empresa.

Atitude Tegra:
1.

Integridade: Ser ético, invulnerável e verdadeiro.

2.

Visão de longo prazo com foco em resultado: Pensar à frente e fazer acontecer, mobilizar pessoas na busca
de resultados contínuos e sustentáveis no longo prazo. É zelar pelo futuro da organização.

3.

Paixão e Comprometimento pelo trabalho: Demonstrar atitude positiva e comprometimento, agindo com
alma e paixão, estimulando um ambiente de excelência, eficiência e orgulho de pertencer.

4.

Obstinados por eficiência: É ser incansável na busca de otimização de recursos. É ser ágil e assertivo para
comunicar e realizar, minimizando erros, custos e riscos, entregando sempre no prazo e com a qualidade
adequada.

5.

Joga junto: Criar um ambiente único, de integração, transparência e colaboração genuína.

6.

Busca Aprendizado: Buscar ativamente seu autodesenvolvimento, bem como a evolução dos demais,
criando um ambiente de aprendizagem e progresso contínuo.

7.

Resiliência e Flexibilidade: Ser persistente e capaz de adaptar-se a diferentes situações.

8.

Liderança: Entregar, fazer acontecer, engajar e desenvolver pessoas e equipes de alta performance na
busca dos resultados da Companhia.

Como parte integrante de nossa estratégia de longo prazo, estamos a todo momento reforçando nosso
landbank, que já possui VGV potencial estimado, em 01 de fevereiro de 2021, de R$11,5 bilhões de VGV, dos
quais aproximadamente R$2,45 bilhões de VGV têm lançamento previsto para o exercício de 2021. Nosso
landbank está 89% localizado no estado de São Paulo e 1% no estado do Rio de Janeiro, contando com terrenos
espalhados por diferentes regiões, em qualquer caso, estrategicamente localizados próximos a regiões onde já
atuamos, com reconhecida demanda de mercado e procura por nossos empreendimentos. Buscamos ainda
maximizar o potencial de nossos empreendimentos, construindo nosso landbank preferencialmente próximo a
estações de metrô e ônibus, em regiões de elevado potencial de valorização, destacada relevância e
comprovado crescimento, reforçando a nossa estratégia de expansão. Por fim, através da Tamboré Urbanismo,
atuamos no segmento de desenvolvimento urbano (loteamentos), com um landbank de R$1,1 bilhão, que
representa 10% do nosso landbank e acreditamos que representa um vetor de crescimento fortemente atrativo
e uma atividade complementar às atividades de incorporação imobiliária vertical.
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Detalhamento da localização do Landbank da Companhia

Figura 1: Visão geral do landbank.

Nos últimos anos, nossa estratégia de crescimento vem gerando resultados significativos e crescentes, e temos
conseguido replicar o modelo de “boutique em escala” com forte sucesso. Em 2019, lançamos R$1,9 bilhão em
VGV e apresentamos R$1,4 bilhão em vendas. Em razão da pandemia da COVID-19, até 31 de dezembro de
2020, lançamos apenas R$964 milhões de VGV. Não obstante, o resultado de vendas continuou robusto,
totalizando R$1.625 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Além disso, contamos
com uma esteira relevante de lançamentos que estavam originalmente programados para serem lançados ao
longo do ano, antes do início da pandemia e que foram devidamente transferidos para os exercícios vindouros.
Informação relevantes sobre projetos das safras 2018 a 2020

Figura 2: Empreendimentos lançados nos últimos anos.

Resumo de informações operacionais e financeiras da Companhia

Número de Terrenos em Construção (unidades) ............................
VGV Lançado ..................................................................................
Receita Operacional Líquida ...........................................................
Lucro Bruto ......................................................................................
Margem Bruta (%) ...........................................................................
Lucro (prejuízo) Líquido ...................................................................
Margem Líquida (%) ........................................................................

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhões de reais, exceto conforme indicado)
2020
2019
2018
26
22
19
962
1.885
1.471
1.331
1.028
591
410
324
172
31%
31%
29%
86
48
(41)
6,5%
4,6%
-7,0%

Região e Perfil do Cliente
Ao longo de nossa história, temos concentrado nosso foco de atuação nos mercados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Campinas, sendo que 492 empreendimentos foram entregues somente nessas regiões desde o ano
de 2000.
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Nosso enfoque é desenvolver produtos residenciais destinados ao público de média e alta renda, procurando
desenvolver empreendimentos únicos, customizados e planejados, de modo a centralizar o foco no que
acreditamos ser o mais importante, nosso cliente. Dessa forma integramos nossa visão pioneira com o objetivo
de levar conforto, tranquilidade, felicidade e principalmente tragam identidade aos nossos clientes bem como
aos bairros e comunidades onde atuamos.
Projetos marcantes da história da Companhia

Figura 3: Projetos Icônicos e Complexos Entregues

Pontos Fortes e Vantagens Competitivas
Landbank de R$11,5 bilhões de VGV, um dos maiores entre empresas do setor listadas na bolsa de
valores
Nos últimos anos, construímos um landbank com VGV potencial de R$11,5 bilhões, nos posicionando entre as
maiores empresas do setor de alta e média renda no Brasil dentre as listadas, segundo dados da B3.
Acreditamos que esse montante nos permite executar com tranquilidade nossa estratégia de lançamento para
os próximos anos com terrenos adquiridos em condições fortemente atrativas ao longo dos anos. Além disso,
acreditamos que a localização dos nossos terrenos – majoritariamente em bairros de média e alta renda em
São Paulo – nos proporcionará retornos atrativos e relevantes, sobretudo aliado a qualidade e perfil diferenciado
dos empreendimentos que construímos.
Caraterísticas do landbank da Companhia

Figura 4: Detalhamento do landbank da Companhia
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Excelência operacional combinada com capacidade que acreditamos ser única de executar projetos em
larga escala
Nossa operação possui rígidos controles e metas internas para garantir excelência em larga escala. Além de
reuniões mensais onde CEO e CFO são informados do andamento de todos os projetos com todas as
especificidades, utilizamos consultorias especializadas para certificar a qualidade do produto final, nos mais
diferentes itens, além de BIM 4D. Esse processo é condizente com o que há de mais avançado no mercado de
construção civil no Brasil e no mundo. Desde 2016, já entregamos mais de 430 mil m2 em empreendimentos
em mais de 3.150 unidades autônomas, absolutamente todas de acordo com o prazo estabelecido nos contratos
como nossos clientes. Além disso, possuímos programa de zero incidentes de alto risco e um time estruturado
por áreas de construção, fornecimento, técnico/planejamento e manutenção.
Além de um management altamente qualificado e experiente, possuímos aproximadamente 400 colaboradores
diretos e mais de 3 mil indiretos, o que nos permite ter a estrutura necessária para executar nossa operação.
Plataforma de vendas própria robusta e com forte estratégia digital
Desde 2017, parte majoritária das nossas vendas são feitas através da TEGRA Vendas, nossa plataforma
própria de vendas com forte apelo digital. Em 2020, foi responsável por R$1,6 bilhões em vendas,
aproximadamente 84% do total de vendas do ano.
A TEGRA Vendas possui uma estratégia digital proativa, tendo gerado mais de 63 mil leads online (possíveis
clientes interessados em empreendimentos como os que são vendidos pela Companhia) de alta qualidade em
2019, atendidos por mais de 1.001 corretores de vendas. Acreditamos que a qualificação do lead e seu
tratamento inteligente e direcionado dentro dos canais de vendas da TEGRA Vendas permite o aumento da
satisfação e melhora da experiência do cliente ao longo do funil de vendas bem como, ultimamente, um aumento
da conversão de interesse de compra em efetiva compra.
Como consequência, acreditamos que essas iniciativas tiveram um impacto positivo na velocidade das nossas
vendas (percentual de vendas realizadas sobre estoque), indicador que atingiu o importante patamar de 50,8
% em 31 de dezembro de 2020, com base na data de 31 de dezembro de 2020 (comparado a 37,3% e 36,9%
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente).
Forte comprometimento com iniciativas ESG enraizadas na operação da empresa
Desde a criação da nossa marca, um dos pilares fundamentais do nosso posicionamento é o forte
comprometimento com melhores práticas ambientais, de alto impacto social e de governança. Mantemos rígidos
controles internos para acompanharmos regularmente os impactos e resultados de cada iniciativa, o que vem
gerando impactos cada vez mais positivos. Além disso, em 2020 divulgamos um relatório de sustentabilidade
anual seguindo os padrões GRI que foi auditado pela E&Y. A companhia já contratou a E&Y para elaborar nova
auditoria sobre o relatório a ser emitido no ano de 2021.
Na construção de todos os nossos empreendimentos, temos metas ambiciosas e rígidos controles para que (i)
a emissão de CO2 seja 100% neutralizada; (ii) consumo de água seja mínimo; (iii) o uso de energia seja
otimizado; (iv) nossos produtos utilizados na obra sejam sustentáveis; (v) resíduos e itens descartáveis sejam
reduzidos ao mínimo possível; (vi) treinamento constante e repetitivo de nossos colaboradores dos canteiros de
obra visando a mitigação de riscos e diminuição da ocorrência de acidentes/incidentes; (vii) o uso de
equipamentos de segurança de última geração para proteção da integridade física de nossos colaboradores.
Além disso, possuímos nos locais de construção dos nossos empreendimentos, expostos para visualização de
nossos clientes, toda comunidade vizinha e demais transeuntes, painéis com as medições do impacto
socioambiental de cada obra nossa. Tudo isso objetiva mostrar nosso real compromisso com a sustentabilidade
da nossa operação.
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Figura 7: Painel de Sustentabilidade

Desde 2018, recebemos 6 importantes reconhecimentos que atestam nosso comprometimento com ESG: (1)
Prêmio Gold Seconci, pelo empreendimento Satoria, relativo a “Meio Ambiente e Comunidade”; (2) Prêmio Gold
Seconci, pelo empreendimento La Vie, relativo a “Controle de Saúde na Obra”; (3) Prêmio Gold Seconci, pelo
empreendimento Gabell, relativo a “Controle de Riscos”; (4) Prêmio Gold Seconci, pelo empreendimento
Uniqueness, relativo a “Controle de Riscos”; (5) Prêmio Gold Seconci, pelo empreendimento Grand Guanabara,
relativo a “Controle de Riscos”; e (6) Prêmio Silver Seconci, pelo empreendimento Fontano, relativo a “Meio
Ambiente e Segurança no Trabalho”.
Buscando contribuir para o meio ambiente além das regiões das nossas obras, administramos, em conjunto
com a Prefeitura de Santana de Parnaíba, desde 2008, a Reserva Biológica Tamboré, um espaço de
3.673.385,71 m2 , na cidade de Santana de Parnaíba/ SP. Para a boa manutenção de toda unidade de
conservação, realizamos a manutenção das trilhas ecológicas, todo o monitoramento ambiental previsto no
Plano de Manejo, análises da qualidade da água, monitoramento do desenvolvimento da fauna e flora, ações
contra incêndios e caçadores de animais, além de convênios com Instituições de Ensino para estudos
acadêmicos. Desde 2008, segundo estimativas da Companhia, já foram capturados aproximadamente 120 mil
toneladas de CO2.

Figura 8: Reserva Biológica de Tamboré
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Além disso, temos um forte de senso de responsabilidade social nas comunidades em que estamos presentes,
através de melhorias físicas (bancos, praças, manutenção de parques e árvores, entre outros) e diversas
iniciativas sociais, de inclusão e de promoção da diversidade, dentre as quais podemos citar os projetos: Liceu,
Circo dos Sonhos, Mestres de Obra e Junior Achievement (com impacto positivo em milhares de pessoas,
estudantes e crianças) e a Casa TEGRA (iniciativa pioneira, com espaços gratuitos especiais como um
verdadeiro presente para da Tegra para a Cidade de São Paulo e seus habitantes), um espaço que pode ser
usado para eventos semanais, trabalho compartilhado, passeio com pets, além de wi-fi gratuito com capacidade
para recepcionar mais de 150 pessoas.
Desde a inauguração, já tivemos aproximadamente 16 mil visitantes, 72 palestrantes, 57 conversas interativas
(talks) e 2 exibições). Todas as nossas iniciativas têm sido reconhecidas pelo Governo do Estado de São Paulo,
através do Programa São Paulo Bonito, o qual a Tegra é uma empresa parceira.
Acreditamos que a magnitude das nossas iniciativas possui pouco paralelo na indústria imobiliária do Brasil e
planejamos continuar sendo uma referência no tema ESG dentro do setor e dentro da comunidade de empresas
brasileiras.
Management com extenso track-record no setor aliado a padrões elevados de governança corporativa
Temos um experiente time de gestão e com singular expertise no setor imobiliário brasileiro, que conta com
uma média de experiência de, aproximadamente 163 anos de experiência combinada no setor, tendo atuação
prévia em outras empresas de referência no setor imobiliário brasileiro. Acreditamos que ter um time experiente,
competente, obstinado em atingir nosso sonho grande e alinhado à cultura Tegra é um dos nossos principais
diferenciais e tem sido fundamental para induzir o crescimento da empresa com eficiência, rentabilidade,
sustentabilidade e disciplina financeira.
Acreditamos que possuímos sólida estrutura de governança corporativa composta de 7 Comitês de
Assessoramento ao Conselho: Comitê de Auditoria Estatutário; de Assessoramento ao Conselho de
Administração; de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos; de Ética, Compliance e Proteção de
Dados; de Gente, Performance e Remuneração; e Financeiro e Investimentos. Ainda, como parte dos nossos
elevados padrões de governança, desde 2006 somos auditados por uma empresa de auditoria Big 4, bem como
possuímos e divulgamos em 2020 um Relatório Anual de Sustentabilidade (Padrão GRI).
Diligência na Compra de Terrenos
Temos um rigoroso e planejado processo de diligência para aquisição de novos terrenos. Nosso processo se
inicia com a prospecção de novas áreas através de nossas equipes especializadas internas, corretores e
estruturadores de negócio. A área do terreno em questão passa então por uma adequação de desenvolvimento
de acordo com as regras de planejamento de uso da terra e por devida diligência para validação da regularidade
dos documentos que atestam sua propriedade, pagamento de impostos, contaminação do solo, dentre outros
itens de análise.
Na segunda fase, são envolvidas as equipes técnicas, responsáveis pela elaboração de estudo técnico que
analisam as potenciais plantas das unidades autônomas que serão desenvolvidas, a área potencial vendável,
análise de viabilidade financeira incluindo as projeções de vendas e custos de obra, a idealização do conceito
do produto combinando as especificações do terreno com as diretrizes de inteligência de mercado. Todo esse
processo é validado por equipes internas multidisciplinares.
A terceira fase passa pelo Comitê Financeiro e de Investimentos, onde é aprovada a estratégia comercial e o
retorno alvo do projeto em questão. A partir da aprovação do negócio no Comitê de Investimentos, as equipes
técnicas prosseguem com a compra do terreno em questão.
Durante a quarta e última fase, o Comitê Financeiro e de Investimento é responsável primeiramente pela
aprovação do lançamento do projeto com as características finais do produto incluindo preço da venda, custo e
tipo da construção, estratégia de marketing, capital exigido para a execução do projeto e a tipologia das plantas
(mix). O Comitê validará também a continuidade do projeto pela Companhia, que pode ser renunciado por
disposição legal dentro de um prazo de 6 meses de seu registro imobiliário em cartório. Historicamente, este
comitê estabeleceu que os projetos devem ser continuados caso apresentem um desempenho de vendas
superior a 30% do estoque em um período de 6 meses contados do lançamento.
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Plataforma de desenvolvimento urbano estabelecida e com forte potencial de crescimento
Através da Tamboré Urbanismo, podemos atuar no segmento de desenvolvimento urbano, que acreditamos
estar em forte crescimento e com potenciais de alto retorno para nossos projetos. Fundada em 1980, a marca
Tamboré tem capacidade para atuar em diversas cidades do Brasil, sempre com preferência para municípios
com mais de 250 mil habitantes, alto IDH, plano diretor favorável e perspectivas econômicas positivas para a
expansão da área urbana.
A atuação da Tamboré se dá principalmente através de permutas com os proprietários das terras e mais
recentemente temos lançados projetos com VGV potencial de R$40 milhões a R$70 milhões e margens brutas
de aproximadamente 35%.
Com relação ao projeto Tamboré Uberlândia, lançado em 17 de dezembro de 2019, tivemos um enorme
sucesso, trata-se de um empreendimento com 346 lotes e VGV de R$59 milhões, cujas vendas foram de 100%
até a presente data.

Figura 8: Fotos da obra de Tamboré Uberlândia

Forte reconhecimento dos clientes, funcionários e do mercado
Nosso DNA é 100% focado em oferecer empreendimentos com personalidade e alma, sempre colocando o
cliente e suas diferentes aspirações de vida no foco central dos nossos projetos. Esse foco passa também por
criar iniciativas inovadoras que melhoram a experiência de compra do nosso cliente, sobretudo através do
TEGRA ID – plataforma que permite personalização dos projetos, de forma digital e user-friendly, para que o
cliente possa adaptar o projeto para o seu perfil único.
Entre as métricas que utilizamos para acompanhar o nível de satisfação dos nossos clientes, o site Reclame
Aqui figura como uma das ferramentas importantes para aferição de nossa performance. Apresentamos
evolução recente nos índices compilados pelo referido site, nos posicionando entre as 3 principais empresas
com as maiores notas do setor. Nossa nota no Reclame Aqui passou de 6,8 em 2018, para 7,4 em 2019 e,
finalmente, 7,7 em 2020. Já nossa nota atribuída pelos consumidores no Reclame Aqui passou de 5,3 em 2018,
para 5,9 em 2019 e, finalmente, 6,6 em 2020.
Além disso, desde 2017 também monitoramos o nível de satisfação dos nossos funcionários, através do selo
Great Place to Work, uma vez que acreditamos ser um pilar fundamental para entregar uma experiência
diferenciada aos nossos clientes. A figura abaixo mostra os principais resultados desde 2017.
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Por fim, e como consequência também dos pontos acima, a Tegra tem recorrentemente sido premiada por
diversas entidades do setor, reforçando a forte percepção da nossa marca frente clientes e stakeholders.

Pontos Fracos
Além dos fatores de riscos que apontam os riscos do nosso negócio em grande quantidade de detalhes, vide
item 4.1 do Formulário de Referência, a Companhia enxerga como potenciais pontos fracos do nosso negócio
o alto valor agregado de nosso produto, potencial diminuição do déficit habitacional ao longo dos próximos anos,
grande dependência de instrumentos de financiamento por parte dos nossos clientes e grande dependência de
mão de obra (qualificada ou não) em nossos canteiros.
Estratégia
Crescer organicamente através da aquisição de novos terrenos em regiões atrativas, principalmente na
cidade de São Paulo
Temos um robusto estoque de terrenos (landbank) que nos coloca entre os maiores players do setor listados
em bolsa. Além disso, contamos com uma sólida esteira de lançamentos em regiões de grande atratividade
para os próximos anos o que nos coloca em uma posição de grande vantagem competitiva.
Crescer organicamente é um forte pilar na nossa estratégia e para isso temos um rigoroso processo
desenvolvido internamente focado na compra de terrenos em regiões atrativas, de média e alta renda no estado
de São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro, que visam nos proporcionar retornos relevantes e
atrativos, aliado ao perfil dos nossos clientes e qualidade que acreditamos ser única.
Aproximadamente 89% do nosso landbank está presente na cidade de São Paulo, sendo que nosso foco
principal recai sobre as regiões mais nobres e diferenciadas da cidade, de modo que permanecemos
estrategicamente posicionados com o que entendemos ser os produtos da melhor qualidade para oferecer aos
nossos clientes.
Continuar a desenvolver empreendimentos residenciais de referência
Acreditamos fortemente na nossa estratégia de “boutique em escala” para a construção e entrega de
empreendimentos únicos, verdadeiramente com alma, e que sejam referência nas cidades em que atuamos.
Nosso cliente é o foco central do desenvolvimento de todas as etapas dos projetos e pretendemos continuar
com essa mesma dedicação em todos os empreendimentos que lançarmos no futuro.
Desenvolver constantemente novas tecnologias e iniciativas para melhorar a experiencia do nosso
cliente
Estamos em constante evolução e transformação, pois acreditamos que fazer diferente e melhor agrega valor
para nossos stakeholders de diversas formas, como na produtividade, experiência do cliente, aumento do
faturamento e das margens de projetos, redução de custos e sobretudo fortalecimento da nossa marca. Temos
um propósito claro de fazer diferente e evoluir, criando vantagem competitiva, sustentabilidade e longevidade
ao negócio. Essa obstinação por inovar e fazer melhor é especialmente importante em um mercado com quase
nenhuma barreira de entrada, como é o caso do setor imobiliário residencial.

17

Desenvolvemos internamente uma plataforma de vendas, chamada TEGRA Vendas, que hoje corresponde por
80% das nossas vendas e acreditamos ter gerado ainda diversos outros benefícios em nossa estratégia, como:
redução de custos, reconhecimento e fortalecimento da marca, geração de leads de qualidade, aumento na
velocidade de vendas, entre outros. A Tegra Vendas tem focado desde 2019 na intensificação de sua estratégia
digital, seja para aumentar e melhorar a qualidade dos leads, seja para aumentar substancialmente a qualidade
da experiência dos nossos clientes ao longo do funil de vendas, o que em última análise acreditamos ser
essencial para aumento da conversão dos interesses de compra em compras efetivas.
Fortalecer ainda mais iniciativas digitais para melhorar a experiencia do nosso cliente
Nos últimos anos, temos buscado cada vez mais integrar nossa operação através de iniciativas digitais, de
forma a oferecer um serviço e um atendimento mais eficaz e mais agradável a nosso cliente. Atualmente, nosso
cliente pode ter uma experiencia digital completa, tanto antes como depois de adquirir uma unidade. Buscamos
construir uma plataforma online que permita ao cliente que desejar replicar, o mais fidedignamente possível, a
experiência física de visitar um stand de vendas. Além disso, hoje somos capazes de realizar contratos de forma
100% digital, fato que foi acelerado, inclusive, em função da pandemia. Por fim, temos ainda o TEGRA ID,
ferramenta inovadora que permite que o cliente customize e acompanhe seu projeto nos mínimos detalhes.
Pretendemos seguir inovando e buscando soluções digitais que melhorem a experiencia do nosso cliente, tanto
antes como após adquirir unidades em nossos empreendimentos. Acreditamos que essas iniciativas nos trazem
um forte diferencial competitivo e agregam valor a nossa marca.
Crescer através da Tamboré Urbanismo com projetos atrativos e de alto retorno
Nos últimos anos, a Tamboré Urbanismo tem apresentado resultados positivos e promissores, sempre guiada
por uma estratégia clara de atuação: foco em cidades com mais de 250 mil habitantes, alto IDH, poder aquisitivo
elevado, foco em 1ª residência no segmento de média/alta renda e demanda reprimida para a expansão urbana.
Acreditamos que esse formato possui forte potencial de crescimento e que, alavancando no know-how,
capacidade de execução e construção da TEGRA, além da nossa estrutura corporativa robusta e eficiente, a
Tamboré Urbanismo possui um diferencial competitivo muito forte em relação aos seus concorrentes – o que
se traduz em alta satisfação de clientes, empreendimentos de qualidade e velocidade de vendas atrativa.
Além disso, entendemos que esse segmento é uma excelente alternativa para diversificar o nosso negócio, com
retornos atraentes, sinergias operacionais e potencial de capturar um efeito de expansão do mercado a nível
nacional.
Ameaças
A ameaça maior para a Companhia e que tem potencial de dificultar a execução da estratégia acima descrita é
um ambiente macroeconômico brasileiro que acabe por desincentivar a decisão de compra de produtos de alto
valor agregado (como loteamentos e apartamentos). Índice de Confiança do Consumidor, Taxa de Desemprego
e nível das taxas de juros praticadas no país influenciam a capacidade da Companhia crescer e continuar
lançando produtos para cumprir com seu planejamento estratégico. Para maiores informações, vide o item 4.1
do Formulário de Referência.
Fatores de Risco
O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19),
provocou e pode continuar provocando um efeito adverso nas operações da Companhia, inclusive
paralisando integralmente ou parcialmente seus canais de venda. A extensão da pandemia da COVID19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios da Companhia
depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar,
também, em um efeito adverso relevante em sua condição financeira, nos resultados e conduções de
suas operações, e em seus fluxos de caixa.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas operações da Companhia.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como as provocadas pelo zika vírus, pelo
vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), pela febre aftosa, pelo vírus H1N1
(influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), pela síndrome respiratória do oriente médio (MERS)
e pela síndrome respiratória aguda grave (SARS), afetaram determinados setores da economia dos países em
que essas doenças se propagaram.
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Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o surto do COVID19, doença
causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), como uma pandemia. Na prática, a declaração significou o
reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos continentes com
transmissão sustentada entre as pessoas.
A declaração da pandemia da COVID-19 desencadeou severas medidas por parte de autoridades
governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em restrições relacionadas ao fluxo
de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a 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. No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo as
localidades em que a Companhia possui empreendimentos, seguiram essas providências, adotando medidas
para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social, que
resultaram no fechamento temporário de shoppings, áreas de grande circulação, parques e demais espaços
públicos, inclusive os stands de venda da Companhia. Essas medidas influenciaram o comportamento da
população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das atividades de
companhias de diversos setores, bem como na redução drástica de consumo e aumento do desemprego. Tais
medidas podem permanecer em vigor por um período significativo e medidas ainda mais restritivas podem vir a
ser adotadas pelas autoridades a qualquer tempo. A pandemia do COVID-19 e a decretação do estado de
calamidade também podem resultar em impactos socioeconômicos de longo alcance, incluindo uma possível
queda da arrecadação no país e uma elevação da demanda por gastos públicos em setores fundamentais.
Nesse cenário, os Governos Federal, Estadual e Municipal poderão promover alterações legislativas para impor,
ainda que temporariamente, tratamento tributário mais oneroso às atividades da Companhia, podendo tais
medidas afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
A Companhia não pode garantir que os estandes de vendas não serão novamente fechados em razão da
pandemia do COVID-19, assim como, que não será obrigada a adotar medidas adicionais em razão da
mencionada pandemia ou que o desenvolvimento do mercado imobiliário retornará e/ou quando retornará aos
patamares pré-COVID-19.
As operações da Companhia, bem como as operações das sociedades direta ou indiretamente controladas pela
Companhia, sofreram um impacto adverso durante os meses de abril e maio de 2020, o que poderá continuar
enquanto durarem as restrições de circulação impostas nos locais em que opera.
Além disso, uma recessão e/ou desaceleração econômica global, notadamente no Brasil, incluindo aumento do
desemprego, que pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo, tanto durante a pandemia da
COVID-19 quanto depois que o surto eventualmente diminuir, (ii) receio dos consumidores de adoecerem e (iii)
aumento do inadimplemento dos clientes.
Como resultado, a Companhia acredita que a pandemia provocada pelo COVID-19 poderá afetar negativamente
os negócios, condição financeira, resultados operacionais, liquidez e fluxos de caixa da Companhia. A
Companhia acredita ainda que a extensão dos impactos da pandemia dependerá de desenvolvimentos futuros,
que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a duração e a distribuição geográfica do
surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as
condições econômicas e operacionais usuais podem ser retomadas. Após a eventual diminuição da pandemia
do COVID-19, a Companhia, incluindo suas controladas, poderá sofrer impactos materialmente adversos em
seus negócios como resultado do impacto econômico nacional e global, incluindo qualquer recessão,
desaceleração econômica ou aumento nos níveis de desemprego no Brasil que ocorreu ou possa vir a ocorrer.
A Companhia não tem conhecimento de eventos comparáveis que possam fornecer uma orientação quanto ao
efeito da disseminação do COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto final da pandemia
do COVID-19 é altamente incerto. Ainda, os efeitos provocados pela pandemia poderiam ter efeitos financeiros
além daqueles já registrados em sua demonstração financeira relativa ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas públicas de
restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso nos negócios da
Companhia, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças ou o avanço da atual pandemia de COVID19 também podem (i) acarretar a suspensão de obras em andamento, gerando atrasos no progresso destas e
na respectiva entrega dos empreendimentos da Companhia, o que impactaria sua receita, (ii) impossibilitar que
seus colaboradores se dirijam aos seus locais de trabalho (seja por prevenção ou por contaminação em larga
escala de seus colaboradores), o que prejudicaria o regular desenvolvimento de seus negócios, (iii) afetar a
capacidade dos clientes de cumprirem com suas obrigações com a Companhia, impactando seu fluxo de caixa
e liquidez, e (iv) impactar o mercado de novas unidades e a capacidade da Companhia de lançar novos
empreendimentos.
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A Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso
aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de tomar as providências necessárias para
impedir um impacto negativo em seus negócios de dimensão igual ou até superior ao impacto provocado pela
pandemia do COVID-19.
Além do risco de maior inadimplemento mencionado acima, as medidas de restrições à circulação impostas a
lojas, bancos, lotéricas, como a restrição de horário de funcionamento, por exemplo, podem dificultar ou atrasar
a realização dos pagamentos devidos por seus clientes.
A pandemia da COVID-19 também pode impactar significativamente a cadeia de suprimentos da Companhia,
se as fábricas que produzem os produtos utilizados pela Companhia, ou as operações dos prestadores de
serviços de logística da Companhia forem interrompidas, encerradas temporariamente, enfrentarem falta de
funcionários ou sofrerem os efeitos de um agravamento ou uma nova onda de disseminação da COVID-19.
Também pode haver interrupções ou atrasos em entregas e impactos negativos na precificação de
determinados produtos essenciais para as atividades da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia também adotou uma prática de teletrabalho para seus funcionários
administrativos. Essa prática pode afetar negativamente a produtividade e causar outras interrupções nos
negócios da Companhia, assim como pode aumentar o risco da ocorrência de incidentes de segurança
cibernética, o que pode resultar em prejuízos materiais e à reputação da Companhia.
A Companhia pode, também, enfrentar dificuldades para obtenção de novos financiamentos junto a instituições
financeiras ou eventuais outras restrições de caixa, o que pode comprometer e/ou dificultar a manutenção dos
índices financeiros da Companhia. Uma eventual restrição de caixa poderá também afetar as operações da
Companhia e o cumprimento de suas obrigações com terceiros, inclusive fornecedores.
A Companhia acredita, ainda, que a extensão dos impactos da pandemia dependerá de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a duração e a distribuição
geográfica do surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e até
que ponto as condições econômicas e operacionais usuais podem ser retomadas.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas públicas de
restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso em seus negócios, bem
como na economia brasileira. Surtos de doenças também podem impossibilitar que seus funcionários se dirijam
aos seus locais de trabalho (incluindo por prevenção ou por contaminação em larga escala de seus
colaboradores), o que prejudicaria o regular desenvolvimento de seus negócios.
Mesmo após eventual a diminuição da pandemia da COVID-19, a Companhia e suas controladas poderão
continuar a ter impactos materialmente adversos em seus negócios como resultado do impacto econômico
nacional e global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de
desemprego no Brasil, que já ocorreram ou possam vir a ocorrer.
Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros riscos informados no
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 94.
Para maiores informações sobre os impactos da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da Companhia,
vide item 10.9 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 597. Ainda, os efeitos
provocados pela pandemia ocorreram e se prolongam após a emissão das demonstrações financeiras relativas
aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Até a data deste Prospecto, não há
informações adicionais disponíveis para que se pudesse realizar uma avaliação a respeito do impacto da
pandemia da COVID-19 nos negócios, além daquelas apresentadas neste item 4.1 e nos itens 7.1, 7.3, 10.1 e
10.9 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 394. Na data deste Prospecto, não
é possível assegurar se, futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de tais prejuízos, tampouco
é possível assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da Companhia de continuar operando
seus negócios.
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A Companhia pode não conseguir implementar a sua estratégia de negócios, bem como pode não
conseguir manter ou aumentar sua estratégia de crescimento.
A Companhia não pode garantir que conseguirá implementar a sua estratégia de negócios, bem como não pode
garantir o sucesso comercial de seus projetos. A sua estratégia de negócios depende de vários fatores incluindo,
mas não se limitando a existência de oportunidades de investimentos rentáveis, dificuldade para localizar
terrenos atraentes, segurança jurídica na aprovação de empreendimentos junto a órgãos locais, disponibilidade
de insumos e mão de obra qualificada para a construção, disponibilidade de crédito para os adquirentes de
imóveis em potencial, taxa de juros acessíveis e aumento no preço dos terrenos. A falta de qualquer desses
fatores pode alterar a taxa de crescimento da Companhia e, assim, prejudicar de forma relevante, a execução
de seu plano de negócios, sua situação financeira e seus resultados operacionais.
As atividades da Companhia dependem, em grande parte, de sua capacidade de localizar e adquirir terrenos
ou de adquiri-los em condições adequadas. O preço dos terrenos é um dos componentes mais importantes do
custo dos empreendimentos imobiliários da Companhia. Na data deste Prospecto, a Companhia concentrava
quase a totalidade de suas atividades na região metropolitana da cidade de São Paulo, região que apresenta
uma quantidade reduzida de áreas adequadas para novos empreendimentos imobiliários. Essa reduzida
disponibilidade, aliada à alta competitividade no setor imobiliário brasileiro, notadamente na região
metropolitana da cidade de São Paulo, pode resultar em escassez ou na indisponibilidade da oferta de terrenos
adequados para os empreendimentos imobiliários da Companhia, além de aumentar os respectivos preços de
forma significativa, o que pode prejudicar os negócios e as margens da Companhia, e afetá-la adversamente.
Ainda, a Companhia não pode garantir que será capaz de manter seu ritmo de crescimento de incorporações
ou vendas, por estar sujeita a diversos fatores que podem impactar o andamento de suas operações, quais
sejam: (i) sua capacidade de prever e responder às novas tendências de consumo em tempo hábil, de forma a
manter um nível correto de empreendimentos em andamento, bem como manter adequada capacidade
logística, pois um nível de empreendimentos em andamento inferior à demanda poderá ocasionar perdas de
vendas; (ii) sua capacidade de atrair novos clientes e manter os atuais, pois a Companhia acredita que parte
importante do crescimento venha da venda para novos clientes; (iii) a confiança do consumidor na Companhia,
pois um declínio nesta percepção pode levar o consumidor a priorizar concorrentes em detrimento da
Companhia; (iv) situação econômica nas áreas onde seus empreendimentos estão localizados, especialmente
na cidade de São Paulo onde, na data deste Prospecto, aproximadamente 90% de seu estoque de terrenos
está concentrado, pois um cenário adverso pode impactar negativamente a demanda pelos produtos oferecidos
pela Companhia; (v) mudanças em suas políticas de crédito, propaganda e marketing, que se não forem
assertivas podem influenciar negativamente a propensão do consumidor a comprar seus empreendimentos; e
(vii) concorrência que pode utilizar de práticas, como uma precificação abaixo do usualmente visto no mercado,
prejudicando o crescimento das vendas da Companhia; e (viii) cenário macroeconômico que impacte
negativamente a projeção das taxas de juros e/ou resulte na redução do apetite de crédito por parte dos bancos
comerciais parceiros da Tegra que atuam no financiamento imobiliário de seus clientes e, portanto, possam
acarretar a diminuição da velocidade de vendas da Companhia.
Caso a Companhia não seja capaz de gerenciar suas atividades e projetos futuros de forma satisfatória, pode
perder sua posição no mercado, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre a sua condição financeira,
seus resultados operacionais e o valor de mercado dos valores mobiliários de sua emissão ou atrelados ao seu
risco de crédito. Além disso, a atenção dirigida a novas oportunidades de crescimento e a expansão de suas
operações poderá ocupar o tempo e recursos da sua administração em detrimento de outras oportunidades ou
problemas internos da Companhia ou seus empreendimentos existentes poderá afetar de forma negativa a
Companhia.
Adicionalmente, seus negócios e resultados operacionais também poderão ser impactados adversamente em
decorrência de pandemias (como, por exemplo, a COVID-19). Para maiores informações sobre os impactos da
COVID-19, veja o fator de risco acima “O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo
da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do novo
coronavírus (COVID-19), provocou e pode continuar provocando um efeito adverso nas operações da
Companhia, inclusive paralisando integralmente ou parcialmente seus canais de venda. A extensão da
pandemia da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios
da Companhia depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo
resultar, também, em um efeito adverso relevante em sua condição financeira, nos resultados e conduções de
suas operações, e em seus fluxos de caixa. ”, bem como o item 10.9 do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 597.
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A Companhia depende da disponibilidade de financiamento para suprir suas necessidades de capital de
giro e de recursos para aquisição de terrenos.
Para o exercício de suas atividades a Companhia necessita de volumes significativos de capital de giro e
recursos para aquisição de terrenos. Dessa forma, depende de empréstimos bancários e do caixa gerado por
suas atividades para suprir essas necessidades. Para o crescimento e desenvolvimento futuro das suas
atividades, a Companhia pode, portanto, ter necessidade de levantar capital adicional por meio de empréstimos
bancários ou da emissão de títulos de dívida, bem como por meio da emissão de ações ou títulos conversíveis
em ações.
A Companhia não pode assegurar que haverá disponibilidade de financiamento com condições satisfatórias.
Nesta hipótese, a Companhia poderá ser obrigada a contratar financiamentos para suas atividades em termos
e condições desfavoráveis ou ser obrigada a adiar alguns de seus novos planos de incorporação e expansão
ou, ainda, abrir mão de oportunidades de mercado.
Além disso, a capacidade da Companhia de pagar e refinanciar sua dívida e financiar os investimentos
planejados dependerá da sua capacidade de gerar receita no futuro. A Companhia não pode garantir que suas
atividades gerarão fluxo de caixa operacional suficiente e/ou que terá acesso no futuro a financiamentos em
valor e condições suficientes que a permita pagar sua dívida ou financiar outras necessidades de caixa.
Os mercados locais de dívida e de capitais foram recentemente impactados pelo custo de crédito, por fatores
político-econômicos, pela pandemia da COVID-19, dentre outros. Tais eventos afetaram negativamente as
condições econômicas no Brasil. As preocupações quanto à estabilidade dos mercados financeiros no Brasil e
à solvência de contrapartes resultaram no encarecimento do custo de captação, uma vez que muitos credores
aumentaram as taxas de juros, adotaram normas mais rigorosas para concessão de empréstimos e reduziram
seu volume e, em alguns casos, interromperam a oferta de financiamento a tomadores em termos comerciais
razoáveis.
Adicionalmente, suas necessidades de capital poderão diferir de forma substancial das estimativas de sua
administração, caso, por exemplo, as vendas da Companhia não atinjam os níveis planejados ou se tiver que
incorrer em gastos imprevistos ou realizar investimentos por quaisquer motivos, incluindo manter a
competitividade da Companhia no mercado. Futuros instrumentos de empréstimo ou financiamento poderão ter
cláusulas restritivas e poderão ainda exigir que a Companhia dê ativos em garantia dos empréstimos tomados.
A Companhia tem como prática promover financiamento a seus clientes até a conclusão da fase de construção
e os orienta a financiar o saldo devedor com instituições financeiras. Nos casos onde o cliente não obtenha
financiamento junto a tais instituições, a Companhia pode iniciar ações de cobrança conforme previsto em
contrato ou optar por financiar este cliente e ficar sujeita aos riscos associados à concessão de financiamentos,
o risco de aumento do custo dos recursos captados, e o risco do descasamento de taxas e prazo entre a
captação de recursos e a concessão do financiamento, que podem afetar adversamente o seu fluxo de caixa,
a sua situação financeira e os seus resultados operacionais. Referidos riscos são agravados nos casos em que
a Companhia não consegue repassar os recebíveis desses clientes ao mercado financeiro, e esses créditos
são mantidos em carteira até que o respectivo montante seja totalmente quitado. Ademais, a Companhia não
pode garantir que será capaz de repassar a sua carteira de recebíveis de clientes a taxas de desconto atrativas,
o que poderá impactar adversamente o seu fluxo de caixa.
Caso não seja capaz de obter financiamento, de refinanciar suas dívidas se necessário ou se não puder obter
ou renovar fianças bancárias ou seguros garantias, ou se a disponibilidade se der somente em termos
desfavoráveis, a Companhia pode não conseguir satisfazer suas necessidades de capital, cumprir com suas
obrigações financeiras ou aproveitar oportunidades de negócio, o que pode ter um efeito adverso relevante em
seus negócios e resultados operacionais.
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A Companhia pode ser considerada solidariamente responsável por passivos e/ou contingências da
ERBE Incorporadora S.A.
A Companhia foi constituída em 15 de fevereiro de 2018, mas não possuía passivos ou ativos relevantes até
cisão parcial da ERBE Incorporadora S.A. ("ERBE"), anteriormente denominada Tegra Incorporadora S.A., em
30 de setembro de 2020. Como resultado da cisão, a Companhia incorporou e passou a ser titular de
determinadas sociedades de propósito específico, imóveis e outros ativos anteriormente detidos pela ERBE.
Para mais informações acerca da cisão, veja item 15.6 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a
partir da página 929.
Os tribunais brasileiros têm entendido que a sociedade receptora de ativos de outra sociedade e empresas de
um mesmo grupo econômico ou societário podem ser responsáveis por obrigações trabalhistas, previdenciárias,
cíveis, fiscais, referentes a direitos do consumidor e ambientais de empresas que anteriormente detinham seus
ativos.
Assim, a Companhia está sujeita ao risco de ser considerada, em juízo, solidariamente responsável por
determinados passivos e/ou contingências da ERBE, presentes e futuros, originados em períodos anteriores à
cisão e não honrados pela ERBE, de natureza trabalhista, previdenciária, cível, fiscal, referentes a direitos do
consumidor e ambiental, os quais não podem ser quantificados neste momento. Tais riscos, uma vez
materializados, podem, em função do montante dos passivos e/ou contingências envolvidos, acarretar um efeito
adverso em seus negócios, condição financeira e resultados operacionais.
Os ativos da Companhia estão concentrados em determinadas áreas geográficas e uma desaceleração
econômica nessas áreas pode ter um efeito adverso relevante nos resultados operacionais e condição
financeira da Companhia e das SPEs.
Na data deste Prospecto, a totalidade da receita da Companhia deriva de propriedades localizadas nos estados
de São Paulo e Rio de Janeiro, correspondente a aproximadamente 85% e 15%, respectivamente. A Companhia
espera continuar concentrando a maior parte dos seus ativos nessa região e, portanto, continuará a depender
significativamente das condições econômicas que afetam essa região. Consequentemente, uma desaceleração
econômica na região Sudeste, e em especial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, pode ter um efeito
adverso relevante na condição financeira e nos resultados operacionais da Companhia decorrente da redução
em sua receita e, consequentemente, um efeito adverso em sua capacidade de cumprir com suas obrigações
de dívida e financiar suas operações.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA, DOS
CONSULTORES E DOS AUDITORES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
Tegra Incorporadora S.A.
Avenida das Nações Unidas, nº 14.261 – 14º andar
CEP 04794-000, São Paulo - SP
At.: Sr. Dan Suguio
Tel.: +55 (11) 3127-9200
https://tegraincorporadora.com.br/ri
Acionista Vendedor
BRKB RE OPP Fund LLC
Avenida Antônio Gallotti, SN. Edifício Pacific Tower, 2º andar
CEP 22775 029, Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Paulo Cesar Garcia
Tel.: +55 (21) 3725-7780
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A. ou Coordenador Líder
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1°, 2°, 3°,
4° e 5° andares
CEP 04538-132, São Paulo
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
www.itau.com.br

Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º
andar
CEP 04538-133, São Paulo
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
www.btgpactual.com

Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
www.merrilllynch-brasil.com.br

Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º
andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
http://www.bradescobbi.com.br

Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 2041 e 2235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
http://www.santander.com.br

Banco ABC Brasil S.A.
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar
CEP 01453-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Bilate Sbano
Tel.: +55 (11) 3170-2000
http://www.abcbrasil.com.br
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Auditores Independentes
(Auditores Independentes da Companhia para os exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018)
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909 - 6º ao 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Roberto Martorelli
Tel.: +55 (11) 2573-3000
Website: www.ey.com.br
Consultor Legal Local
dos Coordenadores da Oferta
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e
Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
CEP 01403-001, São Paulo - SP
At.: Sra. Vanessa Fiusa
Tel.: +55 (11) 3147-2834
www.mattosfilho.com.br
Consultor Legal Internacional dos
Coordenadores da Oferta
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 - 7º andar
CEP 04538-133, São Paulo - SP
At.: Sr. Jonathan A. Lewis
Tel.: +55 (11) 3708-1832
www.skadden.com

Consultor Legal Local da Companhia e do
Acionista Vendedor
Barbosa Müssnich Aragão Advogados
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 - 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo - SP
At.: Sra. Camila Goldberg Cavalcanti / Sr. Felipe
Prado
Tel.: +55 (11) 2179-4600
www.bmalaw.com.br
Consultor Legal Internacional da Companhia
e do Acionista Vendedor
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Rua Professor Atílio Innocenti, 165 - 14º andar
CEP 04538-000, São Paulo - SP
At.: Sra. Francesca L. Odell
Tel.: +1 212 225 2530
www.clearygottlieb.com

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 Preliminar a partir da página 183.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes
de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto,
principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas partir das
páginas 18 e 94, respectivamente, deste Prospecto Preliminar e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 394 deste Prospecto
Preliminar, e nas informações trimestrais e respectivas notas explicativas, anexas este Prospecto a partir
da página 199, respectivamente, e as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas
este Prospecto a partir da página 291, respectivamente, para melhor compreensão das atividades da
Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

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

Ações Inicialmente Ofertadas

O montante de [•] novas ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e [•]
ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade
do Acionista Vendedor, todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames.

Ações Adicionais

Montante de até [•] Ações de titularidade do Acionista Vendedor,
correspondentes a até 20% do total de Ações Inicialmente
Ofertadas, que poderá ser acrescido à Oferta, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações Inicialmente
Ofertadas, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução
CVM 400.

Ações Suplementares

Montante de até [•] Ações de titularidade do Acionista
Vendedor, correspondentes a até 15% do total de Ações
Inicialmente Ofertadas, que poderá ser acrescido à Oferta, nas
mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
Inicialmente Ofertadas, nos termos do artigo 24 da Instrução
CVM 400.

Agente Estabilizador

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

Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., BTG Pactual US Capital, LLC,
pelo BofA Securities, Inc Bradesco Securities, Inc., e Santander
Investment Securities Inc, considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

“Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Tegra Incorporadora S.A.”, a ser disponibilizado imediatamente
após a distribuição das Ações, dentro do prazo máximo de seis
meses, contado a partir da data de disponibilização do Anúncio
de Início, com data máxima estimada para ocorrer em [•] de [•]
de 2021, em conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução
CVM 400, e disponibilizado nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na
página 66 deste Prospecto Preliminar, informando o resultado
final da Oferta.
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Anúncio de Início

“Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Tegra
Incorporadora S.A.”, a ser disponibilizado na forma do artigo 52
e Anexo IV da Instrução CVM 400, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”,
na página 66 deste Prospecto Preliminar, informando acerca
do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, conforme disposto
no artigo 27 da Instrução CVM 400, nos endereços indicados na
seção “Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na
página 66 deste Prospecto Preliminar: (i) na hipótese de ser
verificada divergência relevante entre as informações constantes
neste Prospecto e no Prospecto Definitivo; (ii) que altere
substancialmente o risco assumido pelos Investidores de Varejo
quando da sua decisão de investimento; e/ou (iii) seja verificada
a revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer
modificação na Oferta. Para mais informações veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Suspensão, Modificação,
Revogação ou Cancelamento da Oferta”, na página 60 deste
Prospecto Preliminar.

Aprovações Societárias

A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante a
CVM e a efetiva realização da Oferta pela Companhia, 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, a submissão do pedido de
adesão da Companhia ao Novo Mercado e a aprovação de novo
Estatuto Social, adequado às regras do Regulamento do Novo
Mercado, foram deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 9 de novembro de 2020, cuja ata foi
arquivada na JUCESP sob o nº 537.346/20-0 em 16 de dezembro
de 2020, e publicada no DOESP e no jornal “O Estado de S. Paulo”,
em 26 de novembro de 2020.
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 após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja
ata será devidamente registrada na JUCESP, e publicada no jornal
“O Estado de S. Paulo” na data de disponibilização do Anúncio de
Início e no DOESP no dia útil subsequente.
A realização da Oferta Secundária pelo Acionista Vendedor,
incluindo a alienação das Ações de sua titularidade e seus
respectivos termos e condições, bem como a delegação de
poderes aos executivos do Acionista Vendedor para aprovação do
preço e da quantidade de Ações que serão objeto de alienação no
âmbito da Oferta Secundária, foram aprovados em reunião do
Conselho Deliberativo (Board of Resolutions) do Acionista
Vendedor, realizada em 27 de novembro de 2020, nos termos dos
seus atos constitutivos.
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Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após
notificação aos 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, dentro de até 30 dias contados da data de
início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de
Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e
aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo
3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476,
antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da
Corretora de realizar operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais
operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização.
Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher
livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das Ações no âmbito das atividades de estabilização, não
estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a
qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM a partir
da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações
Adicionais”, na página 66 deste Prospecto Preliminar.

Aviso ao Mercado

Aviso disponibilizado em [•] de [•] de 2021, e a ser novamente
disponibilizado em [•] de [•] de 2021, informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações
Adicionais”, a partir página 66 deste Prospecto Preliminar.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$215.068.849,64 (duzentas e quinze milhões, sessenta e oito
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro
centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por
294.719.700 (duzentas e noventa e quatro milhões, setecentas
e dezenove mil e setecentas) ações ordinárias nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

Carta-Convite

Carta disponibilizada pelo Coordenador Líder em [•] de [•] de 2021,
para convidar a Instituições Consorciadas a participar da Oferta
exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações junto
a Investidores de Varejo.
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Contrato de Colocação

“Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações
Ordinárias de Emissão da Tegra Incorporadora 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, que dispõe sobre os termos e as condições
aplicáveis aos esforços de colocação das Ações no exterior.

Contrato de Empréstimo

“Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações
Ordinárias de Emissão da Tegra Incorporadora S.A.”,
celebrado entre o Doador, o Agente Estabilizador, na qualidade
de tomador, a Corretora e a Companhia na qualidade de
interveniente anuente.

Contrato de Estabilização

“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços
de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da
Tegra Incorporadora S.A.”, a ser 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 de operações de estabilização de preços das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3, o qual foi
devidamente submetido à análise e aprovação da B3 e da
CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

“Contrato de Participação no Novo Mercado”, a ser celebrado
entre a Companhia e a B3, por meio do qual a Companhia irá
aderir às práticas diferenciadas de governança corporativa do
Novo Mercado, o qual entrará em vigor na data de
disponibilização do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

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

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Bank of America, o
Bradesco, o Santander e o Banco ABC, considerados em conjunto.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta”, na página 49 deste Prospecto Preliminar.

Data de Liquidação

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

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

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão
destinados para: (i) aquisição de terrenos; e (ii) reforço de caixa
da Companhia. Para mais informações sobre a destinação dos
recursos, veja a seção “Destinação dos Recursos”, na página
103 deste Prospecto Preliminar.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias
de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do
Novo Mercado, conforme descritos na seção “Informações Sobre
a Oferta – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações”, na página
63 deste Prospecto e na seção “18 Valores Mobiliários” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da
página 954 deste Prospecto Preliminar.

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações incialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) por parte dos Investidores de Varejo e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de
Reserva e intenções de investimento automaticamente
cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados
pelos Investidores de Varejo serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos
eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a
ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a
zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três
dias úteis contados da data da disponibilização do comunicado de
cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida
em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta,
conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução
CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso
não
haja
investidores
suficientes
interessados
em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares)
no âmbito da Oferta”, a partir da página 98 deste Prospecto
Preliminar.

Doador

BRKB RE OPP Fund LLC.
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Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado
da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa,
sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do OfícioCircular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor de Varejo
poderá desistir de seus Pedidos de Reserva, sem quaisquer
ônus, nos termos descritos neste Prospecto Preliminar.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto Preliminar. Estima-se que o preço de subscrição ou
aquisição, conforme o caso, por Ação estará situado entre R$[•]
e R$[•], podendo, no entanto, o Preço por Ação 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, observadas as condições de
eficácia indicadas neste Prospecto Preliminar, exceto no caso de
um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em
que o Investidor de Varejo poderá desistir do seu Pedido de
Reserva, conforme descrito neste Prospecto Preliminar.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
Oferta e às Ações que devem ser considerados na tomada da
decisão de investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, a partir das páginas 18 e 94 deste Prospecto Preliminar,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos no item
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto Preliminar, a partir da página 394 deste Prospecto
Preliminar, para ciência dos riscos que devem ser considerados
antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de Liquidação

Obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da
Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de
integralizar/liquidar financeiramente 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 for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, concedidos o registro da Companhia como
emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” e os
registros da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de
Colocação e o Contrato de Colocação Internacional e
cumpridas as condições precedentes neles previstas,
disponibilizado o Prospecto Definitivo e disponibilizado o
Anúncio de Início.
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) objeto de Garantia Firme
de Liquidação efetivamente subscritas/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 e integralizará/liquidará, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite
individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada
um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme
de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos
termos do Contrato de Colocação e multiplicado pelo Preço por
Ação; e (ii) o número de Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto
da
Garantia
Firme
de
Liquidação
efetivamente
subscritas/adquiridas, no Brasil, por investidores e por esses
integralizadas/liquidadas no mercado, multiplicada pelo Preço
por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da Garantia Firme de
Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por
suas afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação, tenham
interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das
atividades de estabilização previstas na seção “Informações
Sobre a Oferta – Estabilização de Preço das Ações e Formador
de Mercado”, na página 62 deste Prospecto Preliminar, não
estarão sujeitas a tais limites, devendo observar, entretanto, os
termos e condições estabelecidos no Contrato de
Estabilização.
Inadequação da Oferta

O investimento em ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive 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, anexo a
este Prospecto Preliminar, a partir da página 369 deste
Prospecto Preliminar, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O
investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores
avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir
ações ou, com relação à qual o investimento em ações seria, no
entendimento da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
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Instituições Consorciadas

Instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de
colocação das Ações junto a Investidores de Varejo, e que tenham
aderido à Oferta por meio da assinatura da Carta-Convite.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de Ações a serem assinados pela
Companhia e cada um de seus Administradores, e o Acionista
Vendedor.

Investidores Estrangeiros

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

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil e clubes de investimentos
registrados na B3, que não sejam considerados investidores
qualificados, nos termos da Instrução CVM 539 e/ou
Investidores Institucionais, em qualquer caso, que realizarem
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, junto
a uma única Instituição Consorciada, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, o Valor Mínimo do Pedido
de Reserva e o Valor Máximo do Pedido de Reserva.

Investidores de Varejo Lock-up

Investidores de Varejo que optarem por se comprometer a não
dispor das Ações que subscreverem/adquirirem por um período
de 45 dias.

Investidores de Varejo Sem
Lock-up

Investidores de Varejo que não se comprometerem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações que
subscreverem/adquirirem durante o período do Lock-up Varejo.

Lock-up da Oferta de Varejo

Compromisso dos Investidores de Varejo Lock-up de não
disporem das Ações que subscreverem/adquirirem por um
período de 45 dias.
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Negociação na B3

As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir
do 1º dia útil subsequente à disponibilização do Anúncio de
Início sob o código “[•]”.

Oferta

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

Oferta Primária

A oferta pública de distribuição primária de [•] novas Ações.

Oferta Secundária

A oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, [•]
Ações de titularidade do Acionista Vendedor.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
a Investidores Institucionais. Para mais informações veja a
seção “Informações Sobre a Oferta – Oferta Institucional”, na
página 57 deste Prospecto Preliminar.

Offering Memoranda

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

Oferta de Varejo Lock-up

Caso haja demanda de Investidores de Varejo Lock-up: (i) de
até 5% do total das Ações inicialmente ofertada (considerando
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais pedidos
serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 5%
do total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, respeitado o
montante mínimo estabelecido no item (i) acima, será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado
que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo Sem Lock-up

Caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up:
(i) de até 5% do total das Ações inicialmente ofertada
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e
(ii) superior a 5% do total das Ações inicialmente ofertada
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item
(i) acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade
da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo

Oferta de Varejo Lock-up e Oferta de Varejo Sem Lock-up,
consideradas em conjunto.
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Opção de Ações
Suplementares

Opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços
de estabilização do preço das Ações. O Agente Estabilizador
terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do
Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30
dias contados da data de início da negociação das ações
ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em
parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos
demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre
o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta
quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no
Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão
objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos
Coordenadores da Oferta.

Pedido de Reserva ou Pedidos
de Reserva

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

Período de Colocação

Prazo de até dois dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para que as Instituições
Participantes da Oferta efetuem a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•]
de [•] de 2021, inclusive.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre [•] de [•] de 2021, inclusive, e [•]
de [•] de 2021, inclusive, terminando em data que antecederá
em pelo menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento
de Bookbuilding.

Período de Lock-up

Período de [•] dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505,
conforme alterada: (i) controladores e/ou administradores da
Companhia e/ou do Acionista Vendedor e/ou outras pessoas
vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou companheiros,
seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau;
(ii) controladores e/ou administradores das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional; (iii) empregados, operadores e demais prepostos
das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação
da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de
Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as
Instituições Participantes da Oferta e/ou os Agentes de Colocação
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte
operacional atinentes à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta
ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou
pelos Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a eles
vinculadas, desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(vii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, filhos menores e
colaterais até o 2º 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.

Plano de Distribuição

Plano de distribuição das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares)
elaborado pelos Coordenadores da Oferta, com a expressa
anuência da Companhia, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que
diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levará em
conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e
relações da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de
natureza comercial ou estratégica da Companhia, do Acionista
Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que os
Coordenadores da Oferta assegurarão: (i) a adequação do
investimento ao perfil de risco de seus clientes, em conformidade
com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos
os investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução
CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições
Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para
leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser
esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder.

Prazo de Distribuição

Prazo para a distribuição das Ações que terá início na data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para
ocorrer em [•] de [•] de 2021, nos termos do artigo 52 e 54-A da
Instrução CVM 400, e será encerrado na data de
disponibilização Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo
máximo de seis meses, contado a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima
estimada para ocorrer em [•] de [•] de 2021, em conformidade
com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.
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Preço por Ação

Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa
Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo
dessa Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento
de Bookbuilding e terá como parâmetro as indicações de
interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por
volume e preço) por Ação, coletadas junto a Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada
na medida que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo
170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os
Investidores de Varejo não participarão do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de
determinação do Preço por Ação. Os Investidores de Varejo que
aderirem à Oferta de Varejo não participarão do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de
determinação do Preço por Ação.

Procedimento de Bookbuilding Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23,
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, até
o limite máximo de 20% das Ações do total de Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso
seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade
de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a
colocação de Ações no âmbito da Oferta Institucional junto aos
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo
as suas ordens ou intenções de investimento automaticamente
canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir
a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding,
poderá impactar adversamente a fixação 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”, na página 96 deste Prospecto Preliminar.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no
artigo 48 da Instrução CVM 400: (i) para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as
Ações como referência (incluindo operações de total return
swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas;
ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas
no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma
do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins
do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Tegra Incorporadora S.A.”, incluindo o Formulário de
Referência a ele anexo, bem como seus demais anexos.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Tegra Incorporadora S.A.”, incluindo o Formulário de
Referência a ele anexo, bem como seus demais anexos.

Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto, considerados em
conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores de Varejo e os Investidores Institucionais,
considerandos em conjunto.

Rateio Oferta de Varejo
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up:
(a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinadas
à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores
de Varejo Lock-up, de modo que as Ações remanescentes da
Oferta de Varejo Lock-up, se houver, poderão ser destinadas aos
Investidores de Varejo Sem Lock-up; ou (b) exceda o total máximo
de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado
rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Oferta de Varejo Sem
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto
dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo
Sem Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo
de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up, não haverá
rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up,
de modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo
Sem Lock-up, se houver, poderão ser destinadas aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações da
Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pelo Acionista Vendedor e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em [•] de [•] de 2021, estando a presente Oferta sujeita a
prévia aprovação e registro da CVM.
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Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados
na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações
Adicionais”, na página 66 deste Prospecto.
Resolução de Conflitos

A Companhia, seus acionistas e Administradores, obrigam-se
a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma do Regulamento da Câmara
de Arbitragem, qualquer controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor,
acionistas, Administradores, e membros do Conselho Fiscal,
em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei
6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei
das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas
editadas pelo CMN, BACEN e pela CVM, bem como nas
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento
do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.

Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

[A Companhia e cada um de seus Administradores e o Acionista
Vendedor se comprometerão, perante os Coordenadores da
Oferta, a celebrar Instrumentos de Lock-up, por meio dos quais,
observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação,
concordarão em não emitir, oferecer, vender, contratar a venda,
empenhar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção
de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra
forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo Período de
Lock-up, quaisquer Ações de que sejam titulares imediatamente
após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis
por, ou que representem um direito de receber Ações, ou que
admitam pagamento mediante entrega de Ações, bem como
derivativos nelas lastreados.]
As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses de
transferências das Ações pela Companhia: (i) decorrentes da
venda de Ações decorrentes do Contrato de Distribuição e do
Contrato de Colocação Internacional (incluindo Ações
Suplementares); (ii) decorrentes de doações, desde que
anteriormente a referida doação, o beneficiário da doação
concorde por escrito a estar sujeito pelos termos dos Instrumentos
de Lock-up e confirme estar de acordo com seus termos; (iii) para
qualquer Afiliadas da Companhia, desde que o beneficiário da
transferência confirme estar de acordo com os termos aqui
estabelecidos; (iv) ao empréstimo a qualquer dos Coordenadores
da Oferta ou a entidade indicada por tais Coordenadores da Oferta
para fins de estabilização das Ações; e (v) decorrentes de
operações em mercado, desde que em tais operações não
precisem ser reportadas, nos termos do Contrato de Colocação
e/ou do Contrato de Colocação Internacional.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das Ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações.
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Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a percepção
de potencial venda, de quantidades significativas das
Ações, após a conclusão da Oferta e o do 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 página 96 deste Prospecto Preliminar.
Termo de Adesão

“Termo de Adesão ao Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão
da Tegra Incorporadora S.A.”, a ser celebrado pelos
Coordenadores da Oferta e pelas Instituições Consorciadas,
representadas pela B3.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva de Varejo

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

Valor Total da Oferta

R$[•], com base no ponto médio da faixa indicativa do Preço
por Ação indicada na capa deste Prospecto, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares. R$[•], com base
no ponto médio da faixa indicativa do Preço por Ação indicada
na capa deste Prospecto, considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$215.068.849,64 (duzentas e quinze
milhões, sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos),
totalmente subscrito e integralizado, representado por 294.719.700 (duzentas e noventa e quatro
milhões, setecentas e dezenove mil e setecentas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
R$7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais), mediante a emissão de novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, cabendo ao Conselho de Administração fixar o preço e a
quantidade de ações a serem emitidas, bem como demais condições de subscrição/integralização
dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas
da Companhia.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão da composição após a conclusão da Oferta,
considerando os efeitos da eventual subscrição acima.
Espécie

Antes da Oferta
Quantidade
Valor(R$)

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

294.719.700
294.719.700

(1)
(2)

215.068.849,64
215.068.849,64

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

[•]
[•]

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

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

Antes da Oferta
Quantidade
Valor(R$)

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

294.719.700
294.719.700

(1)
(2)

215.068.849,64
215.068.849,64

Após à Oferta
Quantidade
Valor(R$)(1)(2)
[•]
[•]

[•]
[•]

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

Principais Acionistas e Administradores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações detidas por acionistas titulares de 5% ou mais de
Ações, pelos membros Administração e outros acionistas, 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
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Acionistas
BRKB RE OPP Fund LLC ........
Conselho de Administração......
Diretoria ....................................
Outros .......................................
Ações em Tesouraria ...............
Total .........................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
293.923.957
0
0
795.743
0
294.719.700

99,73%
0
0
0,27%
0
100%
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Composição Após à Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação integral
das Ações Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares:
Acionistas
BRKB RE OPP Fund LLC ..........
Conselho de Administração........
Diretoria ......................................
Outros .........................................
Ações em Tesouraria .................
Total ...........................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
293.923.957
0
0
795.743
0
294.719.700

99,73%
0
0
0,27%
0
100%

Composição Após à Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação
integral das Ações Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Acionistas
BRKB RE OPP Fund LLC ..........
Conselho de Administração........
Diretoria ......................................
Outros .........................................
Ações em Tesouraria .................
Total ...........................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
293.923.957
0
0
795.743
0
294.719.700

99,73%
0
0
0,27%
0
100%

Composição Após à Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação integral
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Acionistas
BRKB RE OPP Fund LLC .......
Conselho de Administração.....
Diretoria ...................................
Outros ......................................
Ações em Tesouraria ..............
Total ........................................

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
293.923.957
0
0
795.743
0
294.719.700

99,73%
0
0
0,27%
0
100%

Composição Após à Oferta
Ações Ordinárias
%
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

Identificação do Acionista Vendedor
Segue abaixo descrição do Acionista Vendedor:
BRKB RE OPP FUND LLC, uma limited liability company constituída de acordo com as leis do estado
norte-americano de Delaware, com sede em c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., 4001
Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware 19807, Estados Unidos da América.
Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 914 deste Prospecto.
Características Gerais da Oferta
(a)

Descrição da Oferta

A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de [•] novas Ações; e (ii) secundária de,
inicialmente, [•] Ações de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular
CVM/SRE, com o Código ANBIMA, bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo os
esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas Instituições
Consorciadas.
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Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional: (i) nos
Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A do
Securities Act, editada pela SEC; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil,
para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou
não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S,
editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii), em operações isentas de registro nos
Estados Unidos, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities
Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos
sobre títulos e valores mobiliários, desde que tais investidores estrangeiros invistam no Brasil em
conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou
pela CVM, nos termos da Resolução 4.373, da Instrução CVM 560, ou da Lei 4.131, sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações
em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil
em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, o Acionista
Vendedor, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizarão
nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer agência
ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser
ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme
definido no Regulation S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro
nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares, conforme abaixo definido) poderá, a critério do Acionista Vendedor, em comum
acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente
ofertado, ou seja, em até [•] Ações de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações Inicialmente Ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente
a até 15% do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até [•] Ações de titularidade do Acionista
Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações Inicialmente Ofertadas, conforme
opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de
Colocação, as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do
preço das Ações. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do
Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início de
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de
Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos
demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em
comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do
Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão
objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
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Aprovações Societárias
A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM e a efetiva realização da
Oferta pela Companhia, 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, a submissão do pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado
e a aprovação de novo Estatuto Social da, adequado às regras do Regulamento do Novo Mercado,
foram deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 9 de novembro
de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP sob o nº 537.346/20-0 em 16 de dezembro de 2020, e
publicada no DOESP e no jornal “O Estado de S. Paulo”, em 26 de novembro de 2020.
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 após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do
Anúncio de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP, e publicada no jornal “O Estado
de S. Paulo” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
A realização da Oferta Secundária pelo Acionista Vendedor, incluindo a alienação das Ações de sua
titularidade, e seus respectivos termos e condições, bem como a delegação de poderes aos
executivos do Acionista Vendedor para aprovação do preço e da quantidade de Ações que serão
objeto de alienação no âmbito da Oferta Secundária, foram aprovados em reunião do Conselho
Deliberativo (Board of Resolutions) do Acionista Vendedor, realizada em 27 de novembro de 2020,
nos termos dos seus atos constitutivos.
Preço por Ação
Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado
acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão
normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia indicadas
neste Prospecto Preliminar, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item
21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor de Varejo poderá desistir do seu
Pedido de Reserva, conforme descrito neste Prospecto Preliminar.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá como parâmetro
as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por
Ação coletadas junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de
mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta de Varejo
não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo
de determinação do Preço por Ação.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% do total de 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 da quantidade total de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será
permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo as ordens ou intenções de investimento automaticamente canceladas. A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a fixação 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”, na página 97 deste Prospecto Preliminar.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400: (i) para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Ações como
referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução
CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), um montante de [•] Ações, representativas de, aproximadamente, [•]% do capital
social da Companhia, estará em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e sem
considerar as Ações Suplementares), um montante de até [•] Ações, representativas de,
aproximadamente, [•]% do capital social da Companhia, estará em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e
considerando as Ações Suplementares), um montante de até [•] Ações, representativas de,
aproximadamente, [•]% do capital social da Companhia, estará em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), um montante de até [•] Ações, representativas de, aproximadamente, [•]% do capital
social da Companhia, estará em circulação no mercado.
Para mais informações sobre a composição do capital social da Companhia, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”, na página 41 deste Prospecto Preliminar.
Quantidade, Montante e Recursos Líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações a serem emitidas pela Companhia e as Ações a
serem alienadas pelo Acionista Vendedor, o Preço por Ação, o valor total das comissões a serem
pagas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor aos Coordenadores da Oferta, bem como dos
recursos líquidos das comissões oriundos da Oferta (sem considerar as demais despesas e tributos
relativos à Oferta).
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:
Ofertante
Oferta Primária ..............................
Oferta Secundária .........................
Total ..............................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões
(R$)

Recursos
Líquidos(2)
(R$)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

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

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares:
Ofertante
Oferta Primária ..............................
Oferta Secundária .........................
Total ..............................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões
(R$)

Recursos
Líquidos(2)
(R$)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

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

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Ofertante
Oferta Primária ..............................
Oferta Secundária .........................
Total ..............................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões
(R$)

Recursos
Líquidos(2)
(R$)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

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

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:
Ofertante
Oferta Primária ..............................
Oferta Secundária .........................
Total ..............................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões
(R$)

Recursos
Líquidos(2)
(R$)

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a
alterações.
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Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, B3 e ANBIMA relativas à Oferta, as despesas com auditores, advogados,
consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas pela
Companhia, sendo que a Companhia se reserva ao direito de solicitar o reembolso das despesas
descritas abaixo ao Acionista Vendedor de acordo com suas respectivas participações na Oferta. 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 ofertadas por cada um
deles. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações
– A Companhia arcará com as despesas do Acionista Vendedor relacionadas à Oferta, bem
como arcará juntamente com o Acionista Vendedor com as comissões da Oferta, o que poderá
impactar os valores líquidos a serem por ela recebidos em decorrência da Oferta o que poderá
afetar adversamente seus resultados no período subsequente à realização da mesma”, na
página 102 deste Prospecto Preliminar.
Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, assumindo a colocação da totalidade das
Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares:

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

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(1)

Valor
(R$)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(6)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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.
Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que, conforme descritas no Contrato de
Distribuição, constituem parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta) correspondem, respectivamente, a [•]%, [•]% e [•]%
da remuneração base, calculada como um percentual do produto entre (a) a quantidade total de Ações colocadas; e (b) o Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da
Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem
objetiva e subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia, tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão
da oferta no desempenho de suas atividades, buscando o melhor resultado para os ofertantes. A Comissão de Incentivo é limitada a [•]% sobre
o produto resultante da multiplicação entre: (i) a quantidade total de Ações ofertadas; e (ii) o Preço por Ação.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com [Assessoria Financeira, traduções, printer e outros].
Sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:

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

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

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

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(6)
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

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.
Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que, conforme descritas no Contrato de
Distribuição, constituem parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta) correspondem, respectivamente, a [•]%, [•]% e [•]%
da remuneração base, calculada como um percentual do produto entre (a) a quantidade total de Ações colocadas; e (b) o Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da
Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem
objetiva e subjetiva, de aferição discricionária pela Companhia, tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão
da oferta no desempenho de suas atividades, buscando o melhor resultado para os ofertantes. A Comissão de Incentivo é limitada a [•]% sobre
o produto resultante da multiplicação entre: (i) a quantidade total de Ações ofertadas; e (ii) o Preço por Ação.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com [Assessoria Financeira, traduções, printer e outros].
Considerando 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.
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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 dos registros da Oferta:
#
1.

Eventos
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM.

Data(1)
25 de fevereiro de 2021

2.

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

[•] de [•] de 2021

3.

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

[•] de [•] de 2021

4.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas da Oferta de
Varejo.

[•] de [•] de 2021

5.

Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo.

[•] de [•] de 2021

6.

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

[•] de [•] de 2021

7.

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

[•] de [•] de 2021

8.

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

[•] de [•] de 2021

9. Data de Liquidação.
10. Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.
11. Data limite para a liquidação de Ações Suplementares.

[•] de [•] de 2021

12. Data limite para o fim do Lock-up da Oferta de Varejo.
13. Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento.

[•] de [•] de 2021

(1)

[•] de [•] de 2021
[•] de [•] de 2021
[•] de [•] de 2021

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 para subscrição/aquisição das Ações a partir da data da
nova disponibilização deste Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as
quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por meio da assinatura do termo de
aceitação após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de disponibilização de Aviso ao
Mercado nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
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Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, modificação, revogação ou
cancelamento da Oferta, consulte as seções “Informações Sobre a Oferta – Procedimento da Oferta”,
“Informações Sobre a Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” e
“Informações Sobre a Oferta – Inadequação da Oferta”, nas páginas 52, 60 e 66 deste Prospecto
Preliminar, respectivamente.
Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações
liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação,
nos termos descritos no Contrato de Colocação, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações
sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 61 deste Prospecto Preliminar.
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 em que este
Prospecto Preliminar for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Regime de Distribuição
A Oferta será realizada em conformidade com o Contrato de Colocação, e os esforços de colocação
das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos
termos do Contrato de Colocação Internacional.
Após: (i) a disponibilização do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova disponibilização (com os
logotipos das Instituições Consorciadas); (ii) a disponibilização deste Prospecto Preliminar; (iii) o
encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; (iv) a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a celebração do Contrato de Colocação e do Contrato
de Colocação Internacional; (v) o deferimento do pedido de registro da Companhia de emissora de
valores mobiliários sob a categoria “A” pela CVM; (vi) a concessão dos registros da Oferta pela CVM;
(vii) a disponibilização do Anúncio de Início; e (viii) a disponibilização do Prospecto Definitivo,
incluindo o Formulário de Referência a ele anexo, bem como seus demais anexos, as Instituições
Participantes da Oferta realizarão a colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas
sem considerar as Ações Suplementares), em mercado de balcão não organizado, em regime de
Garantia Firme de Liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e
não solidária, na proporção e até os limites individuais previstos no Contrato de Colocação, em
conformidade com o disposto da Instrução CVM 400 e observado o esforço de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado e as disposições deste Prospecto Preliminar. Ainda,
conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia
Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta
– Informações Adicionais”, na página 66 deste Prospecto Preliminar, a partir da disponibilização do
Anúncio de Início.
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Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) por parte dos Investidores de Varejo e dos Investidores
Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do
Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e
intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os valores
eventualmente depositados pelos Investidores de Varejo serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive,
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo
aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis contados da data da disponibilização do comunicado de
cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da
Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) no âmbito da Oferta”, na página 98 deste Prospecto
Preliminar.
Plano de Distribuição da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e do Acionista Vendedor,
elaborarão um plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão
acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas e
relações da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica da Companhia, do Acionista Vendedor e
dos Coordenadores da Oferta, observado que os Coordenadores da Oferta assegurarão: (i) a
adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, em conformidade com a Instrução
CVM 539; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores, em conformidade com o artigo
21 da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos
exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam
ser esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder.
O público-alvo da Oferta consiste em Investidores de Varejo e Investidores Institucionais.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução CVM 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 Oferta, 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 aos Agentes de Colocação Internacional desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta e/ou os Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de
serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional atinentes
à Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da
Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional ou por pessoas a eles vinculadas, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (vii) cônjuges ou companheiros, ascendentes, filhos menores e
colaterais até o 2º 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.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400: (i) para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Ações como
referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução
CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 100 deste Prospecto Preliminar.
Procedimento de Distribuição da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a distribuição pública das Ações por meio de duas
ofertas distintas, quais sejam: (i) Oferta de Varejo; e (ii) Oferta Institucional, conforme descritas
adiante.
I.

Oferta de Varejo:

A Oferta de Varejo será destinada aos Investidores de Varejo, para qual será assegurado, desde
que haja demanda: (i) o montante de, no mínimo, 10% do total das Ações da Oferta (considerando
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares); e (ii) a exclusivo critério da Companhia, do
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 20% do total das
Ações da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a ser realizada
pelas Instituições Consorciadas, sendo assegurada aos Investidores de Varejo prioridade na
subscrição/aquisição e na integralização/liquidação.
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de dispersão
acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de uma oferta aos Investidores de
Varejo, realizada pelas Instituições Consorciadas, observado os termos descritos abaixo.
II. Oferta Institucional:
A Oferta Institucional será destinada aos Investidores Institucionais, e será realizada exclusivamente
pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional.
Procedimento da Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores de Varejo que realizarem
Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou, no
caso de Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nas condições
descritas abaixo.
Os Investidores de Varejo que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles Investidores
de Varejo que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem seus Pedidos de
Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva
cancelados em caso de excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade de Ações inicialmente
ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores de Varejo que sejam
considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados mesmo no caso de
excesso de demanda superior a 1/3 das Ações inicialmente ofertadas.
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No contexto da Oferta de Varejo, o montante de, no mínimo, 10%, e, a exclusivo critério da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no
máximo, 20% do total das Ações da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) será destinado à colocação pública para Investidores de Varejo que
realizarem Pedido de Reserva, conforme o caso aplicável, de acordo com as condições ali
previstas e o procedimento indicado neste item, sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores de Varejo Lock-up (i) de até 5% do total das Ações da Oferta,
tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 5% do total das Ações
da Oferta, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio; e
(b) caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up (i) de até 5% do total das Ações da
Oferta, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 5% do total das
Ações da Oferta, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.
No contexto da Oferta de Varejo, observados os Valores Mínimo e Máximo de Pedido de Reserva,
os Investidores de Varejo, a seu exclusivo critério, poderão aderir simultaneamente a mais de uma
das modalidades da Oferta de Varejo indicadas nos itens acima, devendo, para tanto, indicar e
discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a serem alocados em cada
modalidade de Oferta de Varejo desejada, com uma única Instituição Consorciada.
Recomenda-se aos Investidores de Varejo 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 relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, a partir das páginas 18 e 94
respectivamente, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência;
(ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido
de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta aberta e/ou mantida junto a
ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a instituição
consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo
estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for
o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; e (v) verifiquem com
a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de
Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição
Consorciada. Os Investidores de Varejo interessados na realização do Pedido de Reserva
deverão ler cuidadosamente os termos e condições estipulados nos respectivos Pedidos de
Reserva, bem como as informações constantes deste Prospecto Preliminar.
Os Investidores de Varejo que desejarem subscrever Ações no âmbito da Oferta de Varejo poderão
preencher seus respectivos Pedidos de Reserva com uma única Instituição Consorciada, observados
o Valor Mínimo de Pedido Reserva e o Valor Máximo de Pedido de Reserva por Investidor de Varejo.
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Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta de Varejo não participarão do Procedimento
de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva,
o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido de
Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos
incisos (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (x), (xii), e (xiii) abaixo, observadas as condições do Pedido de Reserva;

(ii)

os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de Varejo
Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o
Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de ser considerado um Investidor de Varejo Sem Lock-up e
não participar da Oferta de Varejo Lock-up;

(iii) os Investidores de Varejo que decidirem participar diretamente da Oferta de Varejo poderão
estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu
Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por
Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor de Varejo, o respectivo
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores de
Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se aos
Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam
cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva especialmente os
procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto
Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu
Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela
aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) 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;
(v) os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de
Reserva ser cancelado pela Instituição Consorciada, observado ainda o Valor Mínimo de Pedido
de Reserva e o Valor Máximo de Pedido de Reserva;
(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 da quantidade de Ações inicialmente
ofertadas, será vedada a colocação de Ações aos Investidores de Varejo que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham
sido realizados no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
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(vii) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores de Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da
Oferta de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos
de Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de Varejo Sem Lock-up ou aos
Investidores Institucionais, observado os limites previstos acima; ou (b) exceda o montante de
Ações destinado à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado o Rateio Oferta de Varejo Lock-up.
Caso haja Rateio Oferta de Varejo Lock-up, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(viii) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo
de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up, de modo que
as Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de Varejo
Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os limites previstos acima; ou (b) exceda
o montante de Ações destinado à Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado Rateio Oferta
de Varejo Sem Lock-up. Caso haja Rateio Oferta de Varejo Sem Lock-up, os valores
depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(ix) até as 16 horas do 1º dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão
informados a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua
ausência, por fac-símile, telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do respectivo rateio), o Preço por Ação
e o valor do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será
limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(x) até as 10 horas da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido
de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (ix) acima à Instituição Consorciada que
tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor de Varejo não tenha
estipulado um preço máximo por Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação
multiplicado pelo número de Ações a ele alocadas, sob pena de, em não o fazendo, ter seu
Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a
Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação
por parte do respectivo Investidor de Varejo;
(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor de Varejo que
tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x) acima;
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(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º,
da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução
CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o
Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de Reserva devendo, para tanto,
informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva (1) até as 12 horas do 5º dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto
Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12 horas do 5º dia útil subsequente à data
em que o Investidor de Varejo for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre
a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente,
os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de
retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação inicial do Aviso ao Mercado, desta
nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipo das Instituições Consorciadas) e do
Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c)
acima, após a divulgação do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o
respectivo Investidor de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor de Varejo não informe sua decisão de
desistência do Pedido de Reserva, nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva, será
considerado válido e o Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do
inciso (x) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo
Pedido de Reserva; e
(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor de Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado
o pagamento nos termos do inciso (x) acima, os valores depositados serão devolvidos sem
qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis
contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860,
o Pedido de Reserva é o documento de aceitação por meio do qual o Investidor de Varejo aceita
participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações a ele alocadas. Dessa forma,
a subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio do Pedido de Reserva e do sistema de
registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato
de compra e venda, conforme o caso.
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Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, as Ações subscritas no âmbito da
Oferta de Varejo Lock-up. Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de Varejo Lock-up,
cada Investidor de Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, autoriza seu agente de custódia
na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central
Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão
bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo.
Não obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações subscritas no âmbito da Oferta de Varejo poderão
ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a
ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3,
independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e
Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações subscritas no âmbito da Oferta de Varejo
que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Lock-up por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o Período de Lock-up da Oferta de
Varejo aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo serem
transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou
indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – os Investidores de Varejo Lock-up,
diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de
forma direta ou indireta, a totalidade das ações de emissão da Companhia de sua titularidade
após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na
página 101 deste Prospecto Preliminar.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, até o limite estabelecido acima, as Ações
remanescentes serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas
para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de
investimento e assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo
os requisitos acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções
de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
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 parágrafo 3º do artigo 33 da
Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo desta
Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com
diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a
conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
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Até as 16 horas do 1º dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone, a
quantidade de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas
deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à
vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado
pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860,
o termo de aceitação da Oferta é o documento de aceitação por meio do qual o Investidor Institucional
aceita participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações a ele alocadas. Dessa
forma, a subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio de tal termo de aceitação da
Oferta e do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de
subscrição e de contrato de compra e venda, conforme o caso.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas
no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos
mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo
de 20% das Ações inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior a 1/3 das Ações inicialmente ofertadas, 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
eventuais 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 as Ações 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. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, deste Prospecto Preliminar.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação
e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário”, na página 97 deste Prospecto Preliminar.

58

Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de disponibilização do Anúncio de Início, nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 400,
e será encerrado na data de disponibilização do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo máximo
de seis meses, contado a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, em conformidade
com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até dois dias úteis, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição das Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o 2º 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 horas da Data de
Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a disponibilização do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo
29 da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação
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 individual e não solidária, a totalidade das Ações inicialmente ofertadas
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares), diretamente ou
por meio das Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400
e observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na
página 61 deste Prospecto Preliminar.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecerão que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta de efetuar o pagamento pelas Ações estará 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 de termos de restrição à negociação das Ações
pela Companhia e pelos Administradores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia
e o Acionista Vendedor assumirão a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes
de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
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O Contrato de Colocação Internacional obrigará a Companhia e 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 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”, a partir da página 99 deste Prospecto Preliminar.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 66
deste Prospecto Preliminar.
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta
Caso: (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores
de Varejo, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução
CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a
Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou (iv) o Preço por
Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado, considerando um preço por Ação
que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o
valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa,
nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE,
poderão os Investidores de Varejo desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer
ônus, nos termos abaixo descritos.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação a ser disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes
deste Prospecto Preliminar, mesmos meios utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e
do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução
CVM 400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as
Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta,
de que o Investidor de Varejo está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das
novas condições estabelecidas. Caso o Investidor de Varejo 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 de Varejo que tenha efetuado
Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais
casos, o Investidor de Varejo poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos,
até as 16 horas do 5º dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação
ou à data de recebimento, pelo Investidor de Varejo, da comunicação direta pela Instituição
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
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Caso o Investidor de Varejo 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 de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor total de seu investimento
nos termos deste Prospecto Preliminar.
Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos desse Prospecto Preliminar
e decida desistir do Pedido de Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e
com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados,
incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo
máximo de três dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
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, em qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva
em função de expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão automaticamente
cancelados, e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva
comunicará ao respectivo Investidor de Varejo sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer,
inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao mercado.
Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos deste Prospecto Preliminar,
os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham
a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota
majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação
acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar financeiramente
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 for concluído
o Procedimento de Bookbuilding, concedidos o registro da Companhia como emissora de valores
mobiliários sob a categoria “A” e os registros da Oferta pela CVM, assinados o Contrato de Colocação
e o Contrato de Colocação Internacional, cumpridas as condições precedentes neles estabelecidas,
disponibilizado o Prospecto Definitivo e disponibilizado o Anúncio de Início.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares)
objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não
sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá e
integralizará/liquidará, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite
individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de
forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da
Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação e multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de Liquidação
efetivamente subscritas/adquiridas, no Brasil, por investidores e por esses integralizadas/liquidadas
no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação.
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Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da Garantia
Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do
Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do Anúncio de
Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações 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.
Coordenador da Oferta

Quantidade(1)

Percentual
(%)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,00

Quantidade(1)

Percentual
(%)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
100,00

Coordenador Líder ......................................................................
BTG Pactual ................................................................................
Bank of America ..........................................................................
Bradesco BBI...............................................................................
Santander ....................................................................................
Banco ABC ..................................................................................
Total ............................................................................................
(1)

Sem considerar as Ações Adicionais.

Coordenador da Oferta
Coordenador Líder .......................................................................
BTG Pactual .................................................................................
Bank of America ...........................................................................
Bradesco BBI................................................................................
Santander .....................................................................................
Banco ABC ...................................................................................
Total .............................................................................................
(1)

Considerando as Ações Adicionais.

As proporções previstas na tabela acima poderão ser realocadas de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
OFERTA E ÀS AÇÕES – NA MEDIDA EM QUE O REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA É O
DE GARANTIA FIRME DE LIQUIDAÇÃO E QUE NÃO SERÁ ADMITIDA DISTRIBUIÇÃO PARCIAL
NO ÂMBITO DA OFERTA, CONFORME FACULDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 31 DA
INSTRUÇÃO CVM 400, É POSSÍVEL QUE A OFERTA VENHA A SER CANCELADA CASO NÃO
HAJA INVESTIDORES SUFICIENTES INTERESSADOS EM SUBSCREVER/ADQUIRIR A
TOTALIDADE DAS AÇÕES”, DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Estabilização de Preço das Ações e Formador de Mercado
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos 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, dentro de até 30 dias contados da data de início
da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto
no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da
B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação
CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e
a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das Ações no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las em
todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a
qualquer momento, a seu exclusivo critério.
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O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, nos endereços indicados
na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 66 deste Prospecto Preliminar.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia e ao Acionista Vendedor a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de
17 de março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das
ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário, no entanto, não houve
contratação de formador de mercado.
Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão ao Contrato de
Colocação, na Carta-Convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer
das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem
limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de
silêncio, condições de negociação com as Ações (considerando as Ações Adicionais), emissão de relatórios
de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por
eles julgadas cabíveis: (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação
das Ações (considerando as Ações Adicionais) no âmbito da Oferta, sendo canceladas todas as ordens de
investimento e Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá informar
imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela
Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em
contrapartida às Ações (considerando as Ações Adicionais), no prazo máximo de até três dias úteis
contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do
IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual
equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada; (ii) arcará integralmente com quaisquer custos,
perdas, incluindo lucros cessantes, danos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante
da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais
em ações propostas por investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos
perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará,
manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores,
acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas
por toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis
meses contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em
ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores
da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer
prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de investimento e Pedidos de Reserva
cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada. A Instituição Consorciada deverá
comunicar imediatamente o referido cancelamento aos investidores de quem tenha recebido ordem de
investimento e Pedido de Reserva, no prazo máximo de três dias úteis, a contar da data de divulgação de
seu descredenciamento.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da
Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no
Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
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(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada exercício,
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos adicionais
eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo Conselho de
Administração. A Assembleia Geral poderá atribuir à Reserva para Investimentos, que não
excederá o capital social subscrito, importância não inferior a 5% (cinco por cento) e não superior
a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da
Lei 6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas
sociedades controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital;
(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 preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109,
inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações;
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas 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);
(f) 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 econômico, apurado mediante laudo de avaliação elaborado
por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e independente quanto ao
poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou acionistas controladores;
(g) 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
(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das Sociedades
por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo Estatuto Social da Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto Preliminar, a partir da página 954 deste Prospecto Preliminar.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, por meio
do qual a Companhia aderirá às práticas diferenciadas de governança corporativa do Novo Mercado da
B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de
governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem observadas pela Companhia,
mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, observado que o referido
contrato entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de Início.
As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do 1º dia útil subsequente à
disponibilização do Anúncio de Início sob o código “[•]”.
De acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual mínimo de ações em
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo Mercado é de 25% do total
do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da Oferta, a Companhia deverá
manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital social em circulação (free float).
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As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no Formulário
de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 369 deste Prospecto Preliminar.
Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes
da decisão de investimento nas Ações.
Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-up)
[A Companhia e cada um de seus Administradores, e o Acionista Vendedor se comprometerão, perante
os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar Instrumentos de
Lock-up, por meio dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação e no
Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não emitir, oferecer, vender, contratar a venda,
empenhar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer venda
a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo Período de Lock-up,
quaisquer Ações de que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber Ações, ou que admitam
pagamento mediante entrega de Ações, bem como derivativos nelas lastreados.]
[As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses de transferências das Ações: (i) decorrentes
da venda de Ações decorrentes do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional
(incluindo Ações Suplementares); (ii) decorrentes de doações, desde que anteriormente a referida
doação, o beneficiário da doação concorde por escrito a estar sujeito pelos termos dos Instrumentos
de Lock-up e confirme estar de acordo com os seus termos; (iii) para qualquer Afiliadas da Companhia,
desde que o beneficiário da transferência confirme estar de acordo com os termos aqui estabelecidos;
(iv) ao empréstimo a qualquer dos Coordenadores da Oferta ou a entidade indicada por tais
Coordenadores da Oferta para fins de estabilização das Ações; e (v) decorrentes de operações em
mercado, desde que em tais operações não precisem ser reportadas, nos termos do Contrato de
Colocação e/ou do Contrato de Colocação Internacional.]
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das Ações poderá
prejudicar o valor de negociação das Ações.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações, após a
conclusão da Oferta e do 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 página 96 deste Prospecto Preliminar.
Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.

65

Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua,
aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto Preliminar
e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 369 deste
Prospecto Preliminar, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão
de investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos
riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou
categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir ações ou, com relação à
qual o investimento em 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 Relacionados à
Companhia”, nas páginas 94 e 18 deste Prospecto Preliminar, respectivamente, bem como a
seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar,
a partir da página 394 deste Prospecto Preliminar, antes de tomar qualquer decisão de investir
nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores de Varejo interessados
em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados nos
Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e
à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto Preliminar e do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 369 deste Prospecto
Preliminar, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está
exposta. É recomendada a todos os investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de
Referência antes da tomada de qualquer decisão de investimento.
[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, uma vez que se trata de sociedade
constituída sob lei estrangeira e não possui página própria registrada na rede mundial de
computadores para este fim].
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Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais
sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso ao Mercado, aos
seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos
Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3,
conforme abaixo indicados:
Companhia
TEGRA INCORPORADORA S.A.
Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 14º andar
CEP 04533-085, São Paulo, SP
At.: Sr. Dan Suguio
Tel.: +55 (11) 3127-9200
https://tegraincorporadora.com.br/ri (neste website, clicar em [•], depois, em [•]).
COORDENADORES DA OFERTA
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Srª. Renata Domingues
Tel.: +55 (11) 3708-8000
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Tegra
Incorporadora S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de
Ações (IPO)” por fim em “Prospecto Preliminar”).
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Telefone: +55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de
Ações da Tegra Incorporadora S.A.”, clicar no título do documento “Prospecto Preliminar”).
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Tegra” e,
então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo – SP
At.: Srª. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 38475488
https://www.bradescobbi.com.br/ (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, então, procurar por
“IPO Tegra” e acessar o Prospecto Preliminar).
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235, 24º andar
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, clicar em “Ofertas em Andamento”, clicar
em “IPO Tegra” e acessar o Prospecto Preliminar”).
BANCO ABC BRASIL S.A.
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar
CEP 01453-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Bilate Sbano
Tel. (11) 3170-2000
https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-ecm/ (neste
website, identificar “Tegra Incorporadora S.A.” e, posteriormente, acessar o Prospecto Preliminar).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na cidade de
São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de Sistemas”
na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias/Secundárias”,
clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias/Secundárias em Análise”, na
tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “Tegra Incorporadora S.A.”
e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertasem-andamento/, clicar em clicar em “Tegra Incorporadora S.A.” e, posteriormente, acessar
“Prospecto Preliminar”).
Links para Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO,
EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU
COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO
DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA E/OU DAS INSTITUIÇÕES
PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO.
Companhia
TEGRA INCORPORADORA S.A.
https://tegraincorporadora.com.br/ri (neste website, clicar em [•], depois, em [•]).
COORDENADORES DA OFERTA
BANCO ITAÚ BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Tegra
Incorporadora S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de
Ações (IPO)” por fim em “Aviso ao Mercado”).
BANCO BTG PACTUAL S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, acessar “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária de
Ações da Tegra Incorporadora S.A.”, clicar no título do documento correspondente).
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BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Tegra” e,
então, clicar no título do documento correspondente).
BANCO BRADESCO BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/ (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, então, procurar por
“IPO Tegra” e acessar o Aviso ao Mercado).
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
https://www.santander.com.br/prospectos (neste website, clicar em “Ofertas em Andamento”, clicar
em “IPO Tegra” e acessar o Prospecto Preliminar”).
BANCO ABC BRASIL S.A.
https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-ecm/ (neste
website, identificar “Tegra Incorporadora S.A.” e, posteriormente, selecionar “Aviso ao Mercado”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página
da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum
registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser
ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons,
conforme definido no Regulation 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, o Acionista
Vendedor 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, o
Acionista Vendedor 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 dos Prospectos 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”, NAS PÁGINAS 18 E 94 DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR, A
PARTIR DA PÁGINA 394 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR 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 25 de fevereiro de 2021.
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O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor
de Varejo ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer
experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada
dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da
Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido.
Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados,
contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para
auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos
inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor
em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto 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/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.
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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 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na ordem
de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA começa com o
BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em
parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para operações
financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, hedge, crédito
e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição:
o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes corporativos e banco
de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do Itaú e a especialização
do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se como
um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito abaixo. A
partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a área
corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e fusões
e aquisições. O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas
regiões em que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais
inovador da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco
de investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição
que o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como
o banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas
e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos,
fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Dealogic, o
Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na America do Sul, obtendo a primeira
colocação no ranking por quantidade de operações acumulando um total de US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes produtos
no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial papers,
fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados de
recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Em 2014, segundo o
ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa local, coordenando 20% do
volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo ranking, o Itaú BBA ficou em
segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo volume total somou mais de
US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 2017, equivalente a 14%, 21% e
27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder obtendo 37% de participação sobre o
volume total emitido, tendo coordenado operações cujo volume total somou aproximadamente
US$8 bilhões.
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.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América Latina,
tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic,
Bloomberg e Thomson Reuters).
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Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por três
vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of
the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam sete
vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013;
IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e World Finance em
2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na
sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto
ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o título de “#1 Equity Research
Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período de 2003 a 2007 (Institutional
Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes,
Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce,
Multiplus, OSX, Ecorodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em
função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de
acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação
em todas as operações de follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital.
Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls,
e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se
destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na oferta
de gerdau, a qual foi registrada no brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em
2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria
oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e
Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB
Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril
Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente
estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
Par Corretora e do follow-on de telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual
participou das ofertas públicas de distribuição de ações da energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017,
o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil
Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das
Lojas Americanas, e da Alupar e, da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da
Eneva. Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da
Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan,
Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL
Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da [Minerva,
Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF
Participações, Irani, IMC, Dimed e Rumo, assim como do IPO da Mitre Realty, Estapar, Ambipar e
Lojas Quero Quero].
Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 400 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda fixa
e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos, incluindo
a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no mercado de
capitais.
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A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America
acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na
negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de
investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação de
serviços de gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America Merrill Lynch atende clientes nos segmentos de pessoa física,
pequenos e médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de produtos
e serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua ampla
plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 59 milhões de clientes a partir de suas
mais de 6.100 agências, mais de 18.000 caixas eletrônicos e um sistema online que atende mais de
25 milhões de usuários ativos.
O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of
America, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock
Exchange.
Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
Bradesco BBI
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e
execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de
fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização e
distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2020 os prêmios “Melhor Banco de Investimentos da América Latina”
e “Melhor Banco de Investimentos em Renda Fixa da América Latina”, pela Institutional Investor.
Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial
Public Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no
exterior.
O Bradesco BBI apresentou presença significativa no mercado de capitais brasileiro no primeiro
semestre de 2020, tendo participado em 11 de 13 ofertas realizadas na B3. Participou como joint
bookrunner no Follow-on da Minerva Foods, no montante de R$1.235 milhões, joint bookrunner no
Follow-on de Ânima Educação, no montante de R$1.100 milhões, joint bookrunner no Follow-on de
Positivo Tecnologia, no montante de R$354 milhões, joint bookrunner no IPO de Mitre, no montante
de R$1.053 milhões, joint bookrunner no Follow-on de Petrobras, no montante de R$22.026 milhões,
joint bookrunner no Follow-on de Cogna Educação, no montante de R$2.556 milhões, joint
bookrunner no IPO de Moura Dubeux, no montante de R$1.105 milhões, joint bookrunner no IPO de
Estapar, no montante de R$345 milhões, coordenador líder do Follow-on de Centauro, no montante
de R$900 milhões, coordenador líder do Follow-on da Via Varejo, no montante de R$4.455 milhões,
joint bookrunner do Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.651 milhões.
Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro semestre com grande
destaque em renda fixa. Participou de 76 operações no mercado doméstico, em ofertas que
totalizaram mais de R$58,3 bilhões originados.
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No primeiro semestre do ano de 2020, o Bradesco BBI assessorou 9 transações de M&A envolvendo
um volume total de aproximadamente R$14 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria a AES
Tietê na condução de todo o processo envolvendo a oferta da Eneva, (ii) assessoria à Hypera na
aquisição do portfólio de ativos Brasil da Takeda, (iii) assessoria à OTP na venda das
concessionárias de rodovia: CBN, CRA e CRC, para a Monte Equity Partners e (iv) assessoria ao
Grupo Festval na aquisição de lojas do GPA em Curitiba.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas localidades
no exterior. Conta com uma rede de 3.816 agências, 4.300 unidades dedicadas exclusivamente à
realização de negócios e relacionamento com clientes (“PAs” – postos de atendimento), 877 Postos
de Atendimento Eletrônico (“PAEs”) e 40.835 unidades Bradesco Expresso (correspondentes
bancários), além de milhares de equipamentos de autoatendimento.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas localidades
no exterior. Conta com uma rede de 3.816 agências, 4.300 unidades dedicadas exclusivamente à
realização de negócios e relacionamento com clientes (PAs – postos de atendimento), 877 Postos
de Atendimento Eletrônico (PAEs) e 40.835 unidades Bradesco Expresso (correspondentes
bancários), além de milhares de equipamentos de autoatendimento.
Santander
O Banco Santander (Brasil) S.A. (“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.
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.
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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, 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.
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.
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Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A., da Track & Field Co S.A. e da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do Banco
BTG Pactual S.A., do Banco Inter S.A. e do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.
Além disso, atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Grupo Mateus S.A. e nas ofertas de
follow-on da Cogna Educação S.A. e das Lojas Americanas S.A.
Banco ABC
O Banco ABC, controlado pelo Arab Banking Corporation, é um banco múltiplo de capital aberto
listado na B3 que está presente no Brasil há 30 anos, atuando na concessão de crédito e serviços
financeiros para empresas de grande e médio porte.
Reconhecido pela sua solidez e agilidade, o Banco ABC possui amplo portfólio de produtos bancários
e produtos estruturados como Mercado de Capitais Renda Fixa, Equity Capital Markets, Fusões e
Aquisições, Treasury e Trade Finance. Com 15 escritórios espalhados pelo território nacional, o
Banco ABC possui uma base de 2.239 clientes ativos, carteira expandida (inclui empréstimos,
garantias prestadas e títulos privados) de crédito de R$32,9 bilhões, patrimônio líquido de R$4,2
bilhões e Índice de Basiléia de 15,7% (em set/20).
O acionista controlador, Arab Banking Corporation, é um banco internacional com sede em Manama,
Reino do Bahrein. O suporte operacional e financeiro do acionista controlador, em conjunto com o
conhecimento do mercado brasileiro garante ao Banco ABC boa classificação entre as 3 principais
agências de risco (AAA pela Fitch, Aa2.br pela Moody’s e brAAA pela S&P, em escala local).
Em 2019, o Banco ABC assessorou seus clientes no total de 67 operações em todos os segmentos
de Investment Banking totalizando um montante superior a R$27 bilhões.


Com importantes transações realizadas, o Banco ABC terminou 2019 com grande destaque em
renda fixa. Participou de 56 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais
de R$14 bilhões originados.

No final de 2019, o Banco ABC teve 11 transações de M&A anunciadas com mais de R$13 bilhões de
valor. As principais transações realizadas foram: (i) assessoria à Dasa na incorporação da Rede Ímpar,
(ii e iii) assessoria à Sterlite nas vendas das ações da Sterlite Novo Estado Energia para a Engie e na
venda da Arcoverde Transmissão de Energia para o fundo Vinci Energia FIP, (iv) assessoria ao Grupo
Santa Isabel na venda de participação no Shopping Leblon para a Alliansce Shopping Centers, (v) co
assessoria da Aena no leilão de concessão dos aeroportos do bloco Nordeste.]
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta Restrita, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico possui relacionamento comercial relevante com o Coordenador
Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro conforme a seguir:


16 contratos de Plano Empresarial firmados entre 31 de outubro de 2018 e 16 de novembro de
2020, com volume total tomado de R$745 milhões, com taxa efetiva de TR+7,8% a.a e
vencimentos entre 31 de maio de 2022 e 31 de agosto de 2024. Os referidos contratos contam
com garantias de hipoteca, cessão fiduciária recebíveis ou aval. Em fevereiro de 2020, o valor
em aberto totalizava R$215 milhões;



1 contrato de fiança bancária firmado em 21 de janeiro de 2021, no valor total de R$2 milhões
com taxa efetiva de 2,75% ao ano e correção INCC, e vencimento em 02 de fevereiro de 2023.
Tal operação não conta com garantia; e



2 cédulas de crédito bancário giro emitidas em 01 de outubro de 2020, no valor total de R$100
milhões, com taxa efetiva de CDI + 3,95% ao ano e vencimento entre 14 de junho de 2021 e 18 de
outubro de 2021. Essas operações não contam com quaisquer garantias.

Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento decorrente da presente
Oferta Restrita, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado
financeiro.
A Companhia e/ou sociedades do seu grupo econômico contrataram e podem vir a contratar, no
futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro para celebrar acordos
e para a realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre
as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Adicionalmente, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro
eventualmente possuem títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou por
meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em
operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado, sendo que a
participação adquirida do Coordenador Líder e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado
financeiro não atinge, e não atingiu nos últimos 12 meses, mais que 5% do capital social da
Companhia.
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O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes
da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta Restrita decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra
e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das
Ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return
swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro podem
adquirir Ações na Oferta Restrita como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que
poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta Restrita, sem, contudo,
gerar demanda artificial durante a Oferta Restrita. Para mais informações veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta Restrita e às Ações – A eventual contratação e realização de operações
de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia”,
na página 100 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração prevista no item “Informações sobre a Oferta Restrita — Custos de
Distribuição” deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao
Coordenador Líder ou a sociedade do seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o
Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço
das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta Restrita. Ainda, a Companhia declara
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
a Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto elaboração deste documento, a Companhia e/ou sociedades pertencentes
ao seu grupo econômico possuem relacionamento com o BTG Pactual e/ou com sociedades do seu
conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir:


TGRJ-10 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
o Em 12 de agosto de 2020, contratou o BTG Pactual para a realização de operações de câmbio,
com moeda de origem em euro e moeda de destino em real, no valor de aproximadamente
EU$124,9 mil, e de R$799,7 mil, com spread de aproximadamente R$49,0 mil.



TGSP-38 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
o Em 05 de agosto de 2020, contratou o BTG Pactual para a realização de operações de
câmbio, com moeda de origem em euro e moeda de destino em real, no valor de
aproximadamente EU$188,8 mil, e de R$1,2 milhões, com spread de aproximadamente
R$9,9 mil; e
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o

aplicação financeira realizada em Certificado de Depósito Bancário (“CDB”) de emissão do
BTG Pactual, com remuneração equivalente a 103,0% do CDI, com saldo bruto, na data
deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$1,8 milhão, sendo que a emissão
da CDB ocorreu em 11 de agosto de 2020 e o vencimento em 11 de agosto de 2021. Tal
operação não conta com nenhuma garantia por parte da Companhia e/ou sociedade do seu
conglomerado financeiro.



Almirante Tamandaré Empreendimentos Imobiliários LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$11,1 milhões. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$4,3 mil à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.



TG Curitiba Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$10,9 milhões. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$4,2 mil à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.



TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$6,8 milhões. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$6,2 mil à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.



TGSP-20 SPE LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$4,1 milhões. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$1,6 mil à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.



TGSP-39 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
o aplicação financeira realizada em 2 (dois) fundos de investimento administrado por
sociedade integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$7,2 milhões e R$8,6 milhões. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o
pagamento de um montante total correspondente a aproximadamente R$6,1 mil à respectiva
sociedade integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de
administração.



TGSP-22 SPE LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$972,1 mil. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a R$373,23 à respectiva sociedade integrante do conglomerado
financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.



TGSP-35 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$3,9 milhões. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$1,5 mil à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração; e
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o

aplicação financeira realizada em Certificado de Depósito Bancário (“CDB”) de emissão do
BTG Pactual, com remuneração equivalente a 105,0% do CDI, com saldo bruto, na data
deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$2,6 milhões, sendo que a emissão
da CDB ocorreu em 05 de maio de 2020 e o vencimento em 05 de maio de 2021. Tal
operação não conta com nenhuma garantia por parte da Companhia e/ou sociedade do seu
conglomerado financeiro.



TGSP-42 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$3,4 milhões. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$1,3 mil à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.



TGSP-23 Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$959,8 mil. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$367,00 à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.



TGSP-45 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$1,5 milhão. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$565,00 à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.



TGSP-31 SPE LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$3,0 milhões. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$1,2 mil à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.



TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários LTDA.
o aplicação financeira realizada em 1 (um) fundo de investimento administrado por sociedade
integrante do conglomerado financeiro do BTG Pactual, com saldo bruto atual de
aproximadamente R$13,0 milhões. Foi realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um
montante correspondente a aproximadamente R$5,0 mil à respectiva sociedade integrante
do conglomerado financeiro do BTG Pactual, a título de taxa de administração.

Além do relacionamento descrito acima, Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico, não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades pertencentes
ao seu conglomerado financeiro.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o BTG
Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado financeiro para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com
a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
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O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o 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 sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, antes
da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de 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 podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para
essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados 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 100 deste Prospecto.
A Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico também podem, ou no futuro
poderão, deter participação em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo BTG Pactual
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Ademais, sociedades integrantes do conglomerado financeiro 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.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido
de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a
ser paga pela Companhia ao BTG Pactual cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG Pactual
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o BTG
Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades pertencentes ao seu grupo econômico não possuem relacionamento com o Bank of
America e/ou com sociedades do seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o Bank
of America e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com
a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas
ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do Bank of America 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 Bank of America e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o Bank of
America e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados 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 100 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Bank of America 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.
O Bank of America e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bank of America cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Bank of America poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Bank of
America como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento comercial relevante com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu
conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir:
1. Duas operações de financiamento imobiliário com a Brookfield Rio de Janeiro Empreendimentos
Imobiliários S/A, com data de contratação em setembro de 2017 e fevereiro de 2018, com
vencimentos em abril de 2024 e setembro de 2024, respectivamente. O montante contratado foi
de R$44.100.000,00 e R$71.500.000,00 e o saldo devedor atual é de R$15.308.627,84 e
R$46.711.703,48, respectivamente. Garantias: alienação fiduciária de imóveis e cessão
fiduciária de recebíveis da venda de imóveis. Ambas as operações descritas acima possuem
remuneração de 10,2% a.a.
2. Uma operação de financiamento imobiliário com a TGRJ-12 Empreendimentos Imobiliários
LTDA, com data de contratação em outubro de 2019 e vencimento em julho de 2023. O montante
contratado foi de R$49.239.000,00 e o saldo devedor atual é de R$20.195.585,00. Garantias:
alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis da venda de imóveis. A
operação descrita acima possui remuneração de 6,94% a.a.
3. Uma operação de financiamento imobiliário com a TGSP-25 Empreendimentos Imobiliários
LTDA, com data de contratação em agosto de 2018 e vencimento em junho de 2024. O montante
contratado foi de R$49.222.902,00 e o saldo devedor atual é de R$14.504.906,24. Garantias:
alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis da venda de imóveis. A
operação descrita acima possui remuneração de 8,75% a.a.
4. Duas operações de financiamento imobiliário com a TGSP-22 SPE LTDA, com data de
contratação em outubro de 2019 e janeiro de 2020, com vencimentos em setembro de 2023 e
setembro de 2024, respectivamente. O montante contratado foi de R$3.543.548,00 e
R$3.293.000,00 e o saldo devedor atual é de R$10.146.776,22 e R$329,30, respectivamente.
Garantias: alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis da venda de imóveis.
As operações descritas acima possuem remuneração de 6,945 a.a. e 9,5% a.a.,
respectivamente.
5. Uma operação de financiamento imobiliário com a TGRJ-15 Empreendimentos Imobiliários
LTDA, com data de contratação em outubro de 2019 e vencimento em junho de 2023. O
montante contratado foi de R$33.566.000,00 e o saldo devedor atual é de R$9.479.038,40.
Garantias: alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis da venda de imóveis.
A operação descrita acima possui remuneração de 6,94% a.a.
6. Uma operação de financiamento imobiliário com a TGSP-34 Empreendimentos Imobiliários
LTDA, com data de contratação em outubro de 2019 e vencimento em outubro de 2023. O
montante contratado foi de R$64.605.000,00 e o saldo devedor atual é de R$8.386.344,13.
Garantias: alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis da venda de imóveis.
A operação descrita acima possui remuneração de 6,94% a.a.
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7. Duas operações de financiamento imobiliário com a TGSP-27 SPE LTDA, ambas com data de
contratação em janeiro de 2020, com vencimentos em fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025,
respectivamente. O montante contratado foi de R$26.278.507,00e R$5.424.528,00 e o saldo
devedor atual é de R$2.102.280,56 e R$545,45, respectivamente. Garantias: alienação fiduciária
de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis da venda de imóveis. As operações descritas acima
possuem remuneração de 6,10% a.a. e 9,5% a.a., respectivamente.
8. Uma operação de financiamento imobiliário com a TGSP-49 Empreendimentos Imobiliários
LTDA, com data de contratação em dezembro de 2019 e vencimento em agosto de 2023. O
montante contratado foi de R$64.295.000,00 e o saldo devedor atual é de R$2.133.329,64.
Garantias: alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciária de recebíveis da venda de imóveis.
A operação descrita acima possui remuneração de 6,94% a.a.
Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento decorrente desta Oferta,
Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico, não possuem qualquer outro relacionamento
relevante com o Bradesco BBI e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado financeiro.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia contrataram e poderão, no futuro, vir a
contratar o Bradesco BBI e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado financeiro para
celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, pagamentos, cobrança bancária, crédito, consultoria financeira
ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com a Companhia ou sociedades
controladas pela Companhia.
A Companhia e/ou sociedades integrantes de seu grupo econômico também podem, ou no futuro
poderão, deter participação em fundos de investimentos geridos ou administrados pelo Bradesco
BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e valores
mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou sociedades
integrantes de seu grupo econômico ou, ainda, outros instrumentos lastreados em tais títulos e valores
mobiliários, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos pelo Bradesco
BBI e/ou por sociedades de seu conglomerado financeiro, adquiridos em operações regulares de
mercado a preços e condições de mercado, sendo que, em nenhum caso, as participações adquiridas
atingiram, nos últimos 12 meses, 5% ou mais do capital social da Companhia.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI 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 ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
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O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior,
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de 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 Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para
essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados 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 100 deste Prospecto.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido
de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na [•] deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. [Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.]
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Bradesco
BBI como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco
BBI e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades pertencentes ao seu grupo econômico possuem relacionamento com o Santander e/ou
com sociedades do seu respectivo grupo econômico, conforme detalhado a seguir:


Operação de Financiamento na modalidade de Plano Empresário, com exposição em 7 projetos,
no montante consolidado de R$336,8 milhões, sendo o saldo desembolsado em fevereiro de
2021 de R$64 milhões e o saldo a liberar de R$272 milhões, contratados entre janeiro de 2019
e janeiro de 2020, com prazo de vencimento entre janeiro de 2022 e agosto de 2024 e taxas
atuais de TR+6,80% e CDI+2,00% a.a. Todos os projetos contam com garantia de hipoteca do
terreno e recebíveis;



Operação de Financiamento na modalidade de Finame BNDES no montante de R$25,9 milhões
em fevereiro de 2021, contratada em setembro de 2020, com prazo de vencimento em setembro
de 2022 e taxa de CDI+4,25% a.a., não existindo garantias vinculadas;



Aplicações financeiras realizadas junto à Mesa / Tesouraria do Santander em Certificado de
Depósito Bancário, no montante de R$36.685.712,32 em fevereiro de 2021, realizadas em entre
janeiro de 2020 e dezembro de 2020.

Além do relacionamento descrito acima, Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico, não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Santander e/ou sociedades pertencentes
ao seu grupo econômico.
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A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Santander e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com
a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da
Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito
e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas ações 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 sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma
de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados 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 100 deste Prospecto.
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.
O Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o
Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de
preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Santander
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander
e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Banco ABC
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades pertencentes ao seu grupo econômico possuem relacionamento com o Banco ABC Brasil
S.A. e/ou com sociedades do seu respectivo grupo econômico, conforme detalhado a seguir:
1. Operação de CBPC em nome da TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários LTDA., celebrada em
30 de Janeiro de 2020, com vencimento em 11 de Setembro de 2023, no valor de
R$5.500.000,00 com taxa de CDI + 2,0%. A presente operação conta com aval como garantia;
2. Operação de CBPC em nome da TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários LTDA., celebrada em
16 de Junho de 2020, com vencimento em 11 de Setembro de 2023, no valor de R$3.618.093,00
com taxa de CDI + 2,0%. A presente operação conta com aval como garantia;
3. Operação de CBPC em nome da TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários LTDA., celebrada em
10 de Julho de 2020, com vencimento em 11 de Setembro de 2023, no valor de R$780.773,00
com taxa de CDI + 2,0%. A presente operação conta com aval como garantia;
4. Operação de CBPC em nome da TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários LTDA., celebrada em
19 de Agosto de 2020, com vencimento em 11 de Setembro de 2023, no valor de R$755.258,00
com taxa de CDI + 2,0%. A presente operação conta com aval como garantia;
5. Operação de CBPC em nome da TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários LTDA., celebrada em
10 de Setembro de 2020, com vencimento em 11 de Setembro de 2023, no valor de
R$1.525.825,00 com taxa de CDI + 2,0%. A presente operação conta com aval como garantia;
6. Operação de CBPC em nome da TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários LTDA., celebrada em
19 de Outubro de 2020, com vencimento em 11 de Setembro de 2023, no valor de
R$1.959.588,00 com taxa de CDI + 2,0%. A presente operação conta com aval como garantia;
7. Operação de CBPC em nome da TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários LTDA., celebrada em
19 de Novembro de 2020, com vencimento em 11 de Setembro de 2023, no valor de
R$2.224.948,00 com taxa de CDI + 2,0%. A presente operação conta com aval como garantia;
8. Operação de CBPC em nome da TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários LTDA., celebrada em
16 de Dezembro de 2020, com vencimento em 11 de Setembro de 2023, no valor de
R$2.796.495,00 com taxa de CDI + 2,0%. A presente operação conta com aval como garantia;
9. Operação de CCB em nome da TGSP-53 Empreendimentos Imobiliários S.A., celebrada em
21 de Dezembro de 2020, com vencimento em 14 de Abril de 2022, no valor de R$65.000.000,00
com taxa de CDI + 3,95%. A presente operação conta com aval como garantia;
10. Operação de Swap em nome da TGSP-53 Empreendimentos Imobiliários S.A., celebrada em
24 de Abril de 2020, com vencimento em 14 de Abril de 2022, no valor de R$1.349.761,00 com
taxa de CDI + 3,95%. A presente operação conta com aval como garantia;
11. Operação de CCB em nome da TGSP 1 Empreendimentos Imobiliários S.A., celebrada em 01 de
Outubro de 2020, com vencimento em 24 de Maio de 2021, no valor de R$24.000.000,00 com
taxa de CDI + 1,85%. A presente operação conta com aval como garantia; e
12. Operação de CCB em nome da TGSP 1 Empreendimentos Imobiliários S.A., celebrada em 4 de
Janeiro de 2021, com vencimento em 1 de Julho de 2021, no valor de R$40.383.032,00 com
taxa de CDI + 1,85%. A presente operação conta com aval como garantia.
Além do relacionamento descrito acima, Companhia e/ou sociedade de seu grupo econômico, não
possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Banco ABC Brasil S.A. e/ou sociedades
pertencentes ao seu grupo econômico.
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A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o Banco
ABC Brasil S.A. e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com
a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Banco ABC Brasil S.A. e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Banco ABC Brasil S.A. e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas
ações de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do Banco ABC Brasil S.A. 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 Banco ABC Brasil S.A. e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior,
antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos,
tendo ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o Banco
ABC Brasil S.A. e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para
mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados 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 100 deste Prospecto.
[Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Banco ABC Brasil S.A. 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.]
O Banco ABC Brasil S.A. e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido
de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Banco ABC Brasil S.A. cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Banco ABC Brasil S.A. poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades
de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Banco ABC
Brasil S.A. como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Banco ABC Brasil S.A. e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, o Acionista
Vendedor não possui qualquer outro relacionamento comercial relevante com o Coordenador Líder
e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que
antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores
mobiliários de emissão e/ou de titularidade do Acionista Vendedor.
O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. O Acionista Vendedor declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Acionista Vendedor
não possui qualquer outro relacionamento com o BTG Pactual e/ou sociedades e seu respectivo
conglomerado financeiro.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o BTG Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado financeiro para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo Acionista Vendedor.
O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de titularidade do Acionista Vendedor nos 12 meses que antecederam
o pedido de registro da presente Oferta e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo BTG
Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro, de valores mobiliários de
titularidade do Acionista Vendedor.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao BTG Pactual cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
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O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Acionista Vendedor
não possui qualquer outro relacionamento com o Bank of America e/ou sociedades e seu respectivo
conglomerado financeiro.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o Bank of America e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado financeiro para
celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo Acionista
Vendedor.
O Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de titularidade do Acionista Vendedor nos 12 meses que antecederam
o pedido de registro da presente Oferta e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Bank of
America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro, de valores mobiliários de
titularidade do Acionista Vendedor.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Bank of America cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Bank of America poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Bank
of America como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Acionista Vendedor
não possui qualquer outro relacionamento com o Bradesco BBI e seu respectivo grupo econômico.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo Acionista Vendedor.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de titularidade do Acionista Vendedor nos 12 meses que antecederam o pedido
de registro da presente Oferta e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Bradesco BBI e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários de titularidade do
Acionista Vendedor.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Bradesco BBI cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o
Acionista Vendedor e o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Acionista Vendedor
não possui qualquer outro relacionamento com o Santander e seu respectivo grupo econômico.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo Acionista Vendedor.
O Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de titularidade do Acionista Vendedor nos 12 meses que antecederam o pedido
de registro da presente Oferta e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Santander e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários de titularidade do
Acionista Vendedor.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Santander cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Santander como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e o Santander e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Banco ABC
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Acionista Vendedor não
possui qualquer outro relacionamento com Banco ABC Brasil S.A. e seu respectivo grupo econômico.
Além do relacionamento descrito acima, o Acionista Vendedor não possui qualquer outro relacionamento
relevante com o Banco ABC Brasil S.A. e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o Banco ABC Brasil S.A. e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo Acionista Vendedor.
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O Banco ABC Brasil S.A. e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de titularidade do Acionista Vendedor nos 12 meses que antecederam
o pedido de registro da presente Oferta e não foram realizadas aquisições e vendas, pelo Banco
ABC Brasil S.A. e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico, de valores mobiliários
de titularidade do Acionista Vendedor.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 47 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Banco ABC Brasil S.A. cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Banco ABC Brasil S.A. poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Banco ABC Brasil S.A. como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
o Acionista Vendedor e o Banco ABC Brasil S.A. e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes
da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” a partir da
página 18 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto a partir da página 394, as informações trimestrais e respectivas notas explicativas,
anexas a este Prospecto a partir da página 199, e as demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, anexas a este Prospecto a partir da página 291.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos, dos
fatores de risco mencionados abaixo e por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço
de mercado das Ações pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de outros
fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Ações.
Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e o Acionista Vendedor
acreditam que poderão lhes afetar de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente
não conhecidas pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor, ou que atualmente consideram
irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas
e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Expressões similares
incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência da Companhia, a partir de página 394 deste Prospecto.
O surto de doenças altamente transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do
coronavírus (causador da COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de
capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a
economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da
Companhia.
Surtos ou potenciais surtos de doenças (a exemplo da COVID-19) podem ter um efeito adverso no
mercado de capitais global (incluindo o mercado de capitais em que suas ações serão negociadas),
na economia global (incluindo a economia brasileira) e na cotação das ações de nossa emissão.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como zika vírus, vírus ebola, vírus
H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, vírus H1N1 (influenza A,
popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e a
síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados setores da economia dos países
em que essas doenças se propagaram.
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Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da 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 da 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. No Brasil, alguns estados e munícipios, incluindo
das localidades em que a Companhia possui lojas físicas, seguiram essas providências, adotando
medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à circulação e o
isolamento social, que resultaram no fechamento de parques, shoppings e demais espaços públicos.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia brasileira pode
diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de dificultar
o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro e em
termos aceitáveis.
Um mercado ativo e líquido para as ações ordinárias de emissão da Companhia poderá não
se desenvolver. A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores
mobiliários poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as
Ações pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza
mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre
outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e
(ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Como exemplo, em
31 de dezembro de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente,
R$4,8 trilhões, com um volume diário de negociação de R$11,5 bilhões bilhões durante o ano de
2018. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez
principais ações negociadas na B3 representam, aproximadamente, 47% da capitalização de
mercado da B3 em 31 de dezembro de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma
capitalização de mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de dezembro de 2018 e um
volume diário médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2018. Desta forma, fatores
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as Ações, de que sejam titulares, pelo preço e na ocasião
desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das ações ordinárias de
emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das Ações pode ser
negativamente impactado.
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Riscos relacionados à situação das economias global e brasileira poderão afetar a percepção
do risco no Brasil e em outros países, especialmente nos mercados emergentes o que poderá
afetar negativamente a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados
de valores mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados
Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. Embora a conjuntura
econômica desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a
reação dos investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o
valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de
emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros dos
Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer aumento nas
taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a liquidez global e
o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às companhias
brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias brasileiras.
Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse do investidor por valores
mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos pela Companhia. Isso
poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem como poderá afetar o futuro acesso da
Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá
afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Desta
forma, fatores que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer
impactos ainda mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários.
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações, após
a conclusão da Oferta e do 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.
[A Companhia e cada um de seus Administradores, e o Acionista Vendedor, se comprometerão,
perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar
Instrumentos de Lock-up, por meio dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato de
Colocação e no Contrato de Colocação Internacional, concordarão em não emitir, oferecer, vender,
contratar a venda, empenhar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra,
realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente,
pelo Período de Lock-up, quaisquer Ações de que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber
Ações, ou que admitam pagamento mediante entrega de Ações, bem como derivativos nelas
lastreados.]
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[As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses de transferências das Ações:
(i) decorrentes da venda de Ações decorrentes do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional (incluindo Ações Suplementares); (ii) decorrentes de doações, desde que
anteriormente a referida doação, o beneficiário da doação concorde por escrito a estar sujeito pelos
termos dos Instrumentos de Lock-up e confirme estar de acordo com seus termos; (iii) para qualquer
Afiliadas da Companhia, desde que o beneficiário da transferência confirme estar de acordo com os
termos aqui estabelecidos; (iv) ao empréstimo a qualquer dos Coordenadores da Oferta ou a
entidade indicada por tais Coordenadores da Oferta para fins de estabilização das Ações; e
(v) decorrentes de operações em mercado, desde que em tais operações não precisem ser
reportadas, nos termos do Contrato de Colocação e/ou do Contrato de Colocação Internacional].
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das Ações poderá
prejudicar o valor de negociação das Ações. Para informações adicionais, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-up)”, na página 65 deste Prospecto
Preliminar.
A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição da
participação do investidor.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de
emissão pública ou privada de Ações ou valores mobiliários conversíveis em Ações ou permutáveis
por elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço de mercado
das Ações e na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a fixação 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.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% do total 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 da quantidade de Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a
colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
ordens ou intenções de investimento automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam ou não Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
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A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a opção de
desistência dos Pedidos de Reserva pelos Investidores de Varejo, 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 Preliminar, o Preço por Ação poderá ser fixado
em valor inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da
subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da
Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que
possibilitará a opção de desistência dos Pedidos de Reserva pelos Investidores de Varejo 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 de Varejo decida por desistir da Oferta na ocorrência
de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a
ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a
totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) no âmbito da Oferta.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar financeiramente
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. Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição da totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) por parte dos Investidores de Varejo 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. Para informações adicionais sobre o cancelamento da
Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou
Cancelamento da Oferta”, na página 60 deste Prospecto Preliminar.
Investidores que subscreverem Ações poderão sofrer diluição imediata e substancial no valor
contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
ordinárias emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição,
em caso de liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem/adquirirem Ações por meio
da Oferta poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao
subscrever/adquirir as Ações na Oferta, resultando em diluição imediata do valor de seu investimento
de [•]%. Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”,
na página 106 deste Prospecto Preliminar.
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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 expõem a Companhia 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 (considerando as Ações Adicionais), com o
consequente cancelamento de todos Pedidos de Reserva feitos perante as Instituições
Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no Termo de Adesão, na Carta-Convite ou em
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta
previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas
previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio,
condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta,
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, Instituição Consorciada, a critério exclusivo
dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos
Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis
pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em
questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva 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 qualquer
remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em
função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, eventualmente incidentes. Para
mais informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta”, na
página 63 deste Prospecto Preliminar.
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 respectivos conglomerados financeiros poderão
realizar operações com derivativos para proteção (hedge), tendo as Ações como referência
(incluindo operações de total return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido pelo artigo
48 da Instrução CVM 400, e tais investimentos não serão considerados investimentos realizados por
Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não
sejam Pessoas Vinculadas. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa
da Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar
questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que poderá
impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto Preliminar, passarão a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste
momento e até a disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias
contendo informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, o Acionista
Vendedor ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não constam deste
Prospecto Preliminar ou do Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, do Acionista Vendedor ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a
disponibilização do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, do
Acionista Vendedor ou dos Coordenadores da Oferta.
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Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou,
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo
de tais matérias, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos
potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da Oferta,
com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.
Após a conclusão da Oferta, a Companhia pode deixar de possuir um acionista controlador,
o que poderá tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre
acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou grupo
de controle.
Após a realização da Oferta, a Companhia poderá deixar de possuir um acionista controlador. Pode
ser que se formem alianças ou acordos entre acionistas, o que poderia ter o mesmo efeito de um
grupo de controle. Caso surja um grupo de controle e este passe a deter o poder decisório, a
Companhia poderia sofrer mudanças repentinas e inesperadas das suas políticas corporativas e
estratégicas, inclusive por meio da substituição de administradores. A ausência de um acionista
controlador ou de um grupo de controle poderá dificultar certos processos de tomada de decisão,
pois poderá não ser atingido o quórum mínimo exigido por lei para determinadas deliberações. Caso
a Companhia deixe de possuir um acionista controlador ou um grupo de controle, não se pode
garantir que a influência que vinha sendo exercida pelo acionista controlador na Companhia seja
mantida, incluindo, por exemplo, em relação a governança corporativa, gestão de recursos humanos,
administração e acesso a capital e recursos financeiros.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na equipe de administradores da Companhia, em sua
política empresarial ou em seu direcionamento estratégico, bem como em caso de tentativa de
aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas, no cenário em que a Companhia não
tenha um controlador definido, podem afetar adversamente a Companhia e o valor de suas ações,
bem como impactar adversamente os seus negócios e resultados operacionais.
Adicionalmente, determinados contratos financeiros celebrados pela Companhia poderão ter seu
vencimento antecipado em caso de alteração de seu controle acionário, o que poderá impactar
negativamente os resultados e a situação financeira da Companhia. Para mais informações veja o
item “4.1(b) – Fatores de Risco com relação ao nosso controlador, direto ou indireto, ou grupo de
controle” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 415
deste Prospecto Preliminar.
Os Investidores de Varejo Lock-up que se comprometerem a observar o Lock-up da Oferta de
Varejo, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou
permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações de emissão da Companhia de
sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações.
Os Investidores de Varejo Lock-up devem se comprometer, observadas as exceções previstas nos
demais documentos da Oferta, conforme aplicável, durante o período de 45 dias, respectivamente,
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar
em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão
da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia venha a cair
e/ou os Investidores de Varejo Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante
o período de Lock-up da Oferta de Varejo aplicável, e tendo em vista a impossibilidade das Ações
da Oferta de Varejo serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas,
de forma direta ou indireta, durante referidos períodos, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
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A Companhia arcará com as despesas do Acionista Vendedor relacionadas à Oferta, bem
como arcará juntamente com o Acionista Vendedor com as comissões da Oferta, o que poderá
impactar os valores líquidos a serem por ela recebidos em decorrência da Oferta o que poderá
afetar adversamente seus resultados no período subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará juntamente com o Acionista Vendedor
com as comissões da Oferta, de acordo com sua participação na Oferta, além de assumir a obrigação
de pagamento de certas despesas do Acionista Vendedor relacionadas à Oferta, incluindo da Oferta
Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia poderá impactar os valores líquidos por
ela recebidos em decorrência da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio
líquido, o que poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente
à realização da Oferta. A Companhia se reservou o direito de solicitar o reembolso das despesas ao
Acionista Vendedor de acordo com suas respectivas participações na Oferta. Todavia, a Companhia
poderá não ser reembolsada pelo Acionista Vendedor, o que poderá resultar em litígios entre a
Companhia e o Acionista Vendedor que demandariam recursos adicionais e tempo da Companhia.
Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela Companhia com a Oferta, veja a
seção ‘‘Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição’’, na página 47 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$[•] mil, após
a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto Preliminar.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com a totalidade das despesas da Oferta,
conforme informado na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47
deste Prospecto. Para mais informações sobre os valores e riscos relativos ao pagamento das
despesas da Oferta, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
Companhia arcará com as despesas do Acionista Vendedor relacionadas à Oferta, bem como
arcará juntamente com o Acionista Vendedor com as comissões da Oferta, o que poderá
impactar os valores líquidos a serem por ela recebidos em decorrência da Oferta o que poderá
afetar adversamente seus resultados no período subsequente à realização da mesma”, na
página 102 deste Prospecto Preliminar.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para (i) aquisição
de terrenos a serem incorporados nas localidades de atuação da Companhia; e (ii) capital de giro e
persecução dos objetos sociais da Companhia.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores da destinação que a Companhia pretende dar aos
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária:
Destinação

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

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

83%
17%
100%

[•]
[•]
R$[•]

Aquisição de Terrenos.....................................................
Reforço de Caixa .............................................................
Total ................................................................................
(1)
(2)
(3)

Com base no Preço por Ação de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, por se tratarem de Ações de titularidade do Acionista Vendedor.

Aquisição de Terrenos
A Companhia pretende usar aproximadamente 83% dos recursos líquidos captados na Oferta
Primária para adquirir terrenos e expandir seu landbank (considerados, também, os custos de
transação), em especial nos estados de São de Paulo e do Rio de Janeiro. Adicionalmente, a
Companhia está constantemente buscando oportunidades de aquisição de terrenos, o que é
essencial para a estratégia de crescimento da Companhia e maximização das oportunidades de
negócio para a Companhia.
Reforço de Caixa da Companhia
A Companhia pretende destinar aproximadamente 17% dos recursos líquidos a serem captados com
a Oferta Primária para fazer frente aos mais variados propósitos corporativos da Companhia, tais
como, aportes em SPEs de projetos imobiliários, despesas gerais e administrativas, tributos e,
principalmente, para fortalecer o colchão de liquidez da Companhia. Para informações adicionais,
ver seção “Sumário da Companhia”, na página 9 deste Prospecto.
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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, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a
rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no
curso regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que
estarão dentro de nossa política de investimento, visando à preservação do nosso capital e
investimentos com perfil adequado de liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações
financeiras de renda fixa como fundos de investimento ou títulos emitidos por instituições financeiras
de primeira linha.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores
às suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos da Companhia
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, ou mesmo mediante a realização de outra oferta pública de ações ordinárias de emissão
da Companhia. A forma de obtenção desses recursos será definida pela Companhia à época da
respectiva captação, dependendo inclusive das condições de mercado.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, após a dedução das comissões e despesas
estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta aumentaria (reduziria) o valor dos recursos
líquidos a serem captados na Oferta em R$[•] milhões.
Dentre os principais impactos na sua situação patrimonial e resultados, a Companhia acredita que o
uso dos recursos captados resultará na expansão da atividade de incorporação imobiliária da
Companhia e de um aumento do retorno sobre seu patrimônio líquido e/ou dividendos a serem pagos
aos acionistas da Companhia.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária e da colocação das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares, por se tratar exclusivamente de Ações de titularidade do
Acionista Vendedor. Portanto, os recursos provenientes da Oferta Secundária e da colocação das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares serão integralmente destinados ao Acionista Vendedor.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em
decorrência da Oferta Primária na situação patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização”
na página 105 deste Prospecto Preliminar.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela abaixo apresenta a capitalização total da Companhia que consiste em empréstimos e
financiamentos, arrendamentos consolidados circulante e não circulante e o patrimônio líquido da
Companhia, e indicam (i) a posição em 31 de dezembro de 2020; e (ii) a posição ajustada para refletir
os recursos líquidos que a Companhia espera receber com a presente Oferta, estimados em
R$[] milhões, com base no Preço por Ação que é o ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução
das comissões e despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, sem considerar
as Ações Suplementares e as Ações Adicionais.
O investidor deve ler as informações da tabela abaixo em conjunto com as demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 e suas respectivas notas explicativas anexas a este
Prospecto Preliminar, e com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar a
partir da página 199.
Em 31 de dezembro de 2020
Efetivo(1)
Ajustado(2)
(em R$ milhares)
Empréstimos e Financiamentos .........................................................
Arrendamento mercantil .....................................................................
Patrimônio líquido ............................................................................
Capitalização Total(3) ........................................................................
(1)
(2)
(3)

639.445
20.758
2.200.225
2.860.428

[•]
[•]
[•]
[•]

As informações apresentadas na coluna “Efetivo” foram extraídas das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Ajustado para refletir o recebimento pela Companhia dos recursos líquidos provenientes da Oferta, calculado com base no Preço por Ação
de R$[•], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
A capitalização total corresponde ao resultado da soma dos saldos de empréstimos e financiamentos consolidados (circulantes e não circulantes) e
arrendamentos consolidados (circulantes e não circulantes) e o patrimônio líquido.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, após a dedução das comissões e despesas
estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, aumentaria (reduziria) o patrimônio líquido
da Companhia e a capitalização total em R$[].
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes está
sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e
condições gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding.
Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 31 de dezembro 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 a soma do valor patrimonial contábil das ações de emissão
da Companhia subjacentes a cada Ação imediatamente após a Oferta.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de
R$2.200.225 mil e o valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia, na mesma data,
era de R$10,23. O referido valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia representa
o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo número total de ações de
emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020.
Considerando a subscrição da totalidade das Ações no âmbito da Oferta Primária, após a dedução das
comissões e despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação
que é o ponto médio da Faixa Indicativa, o patrimônio líquido ajustado da Companhia em 31 de
dezembro de 2020 seria de R$[•] milhões, representando um valor de R$[•] por ação de emissão da
Companhia. Isso representaria (i) [um aumento imediato/uma diluição imediata] do valor patrimonial
contábil por ação de emissão da Companhia correspondente a R$[•] para os acionistas existentes; e
(ii) [um aumento imediato/uma diluição imediata] do valor patrimonial contábil por ação de R$[•] para
os novos investidores, adquirentes de Ações no contexto da Oferta. [Esse aumento/Essa redução]
representa a diferença entre o preço por ação ordinária de emissão da Companhia, calculado com
base no Preço por Ação que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e o valor patrimonial contábil por
ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47 deste Prospecto Preliminar.
O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação, com base em seu patrimônio líquido em 31 de
dezembro de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares.
Após a Oferta
(em Reais, exceto
percentagens)
Preço por Ação(1) ...............................................................................................................................
Preço por ação de emissão da Companhia com base no Preço por Ação .......................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020(2) .....
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020
ajustado para refletir a Oferta ........................................................................................................
[Aumento / Redução] do valor patrimonial contábil líquido por ação de emissão da
Companhia em 31 de dezembro de 2020 para os atuais acionistas .............................................
[Aumento / Diluição] do valor patrimonial contábil por ação de emissão da
Companhia dos novos investidores(3).............................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(4) .....................................................................
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]%

Com base no Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
O valor patrimonial por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido pelo
número total de ações de emissão da Companhia em 31 de dezembro de 2020.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o preço por ação de emissão da Companhia, calculado com base no
Preço por Ação a ser pago pelos investidores, e o valor patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia 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.
Considera os recursos advindos da Oferta, após a dedução de comissões e despesas e sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial contábil das Ações 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 maiores informações sobre
o Procedimento de Bookbuilding, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Preço por Ação”, na
página 44 deste Prospecto.
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Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, após a dedução das comissões e das
despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, acarretaria um acréscimo
(diminuição), após a conclusão da Oferta, (i) de R$[•] no valor do patrimônio líquido contábil da
Companhia; (ii) de R$[•] no valor do patrimônio líquido contábil por ação de emissão da Companhia;
e (iii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia aos investidores
desta Oferta em R$[•] por ação de emissão da Companhia, assumindo que o número de Ações
estabelecido na capa deste Prospecto não sofrerá alterações.
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.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações
ordinária de emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os
recursos recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues ao Acionista Vendedor.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com a totalidade das despesas da Oferta,
conforme informado na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 47
deste Prospecto. Apesar de haver diluição do patrimônio líquido ocasionado pelo pagamento de
referidas despesas, não haverá diluição na participação em seu capital social em decorrência dessa
diluição no patrimônio líquido. Para mais informações sobre os valores e riscos relativos ao
pagamento das despesas da Oferta, veja as seções “Informações Sobre a Oferta – Custos de
Distribuição” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará
com as despesas do Acionista Vendedor relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente
com o Acionista Vendedor com as comissões da Oferta, o que poderá impactar os valores
líquidos a serem por ela recebidos em decorrência da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da mesma”,
respectivamente, nas páginas 47 e 102 deste Prospecto Preliminar.
Plano de Opções da Companhia
A Companhia possui um Plano de Investimentos que consiste na oferta onerosa de opções de
compra ou subscrição de ações da Companhia, em caráter voluntário, a um determinado grupo de
executivos da Companhia, escolhidos pelo Conselho de Administração da Companhia (“Investidores
Elegíveis”), aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de
dezembro de 2020 (“Plano de Investimento” e “AGE de Aprovação”, respectivamente).
(a) Termos e condições gerais
Data de Aprovação: Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15
de dezembro de 2020.
Classe de ações a serem exercidas: Ordinárias.
Beneficiários (Investidores Elegíveis): Certos executivos da Companhia que tomam decisões de
longo prazo, exceto os membros do Conselho de Administração.
Limite Quantitativo: Sujeito aos ajustes previstos no Plano de Investimentos, o número máximo de
Opções que poderão ser ofertadas não excederá 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) das
ações representativas do capital social total da Companhia.
Períodos de Carência (vesting): Os períodos de carência serão determinados pelo Conselho de
Administração, definidos no Contrato de Investimentos ("Contrato") a ser celebrado com cada
Investidor Elegível.
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Período de lock-up: 3 anos após a consumação da Oferta, sendo 10% liberados em 180 dias e 30%
a cada aniversário da Oferta. O período de lock-up também pode ser antecipadamente encerrado
em caso de liquidação ou dissolução da Companhia ou desligamento do Investidor Elegível, com
exceção das hipóteses previstas no Plano de Investimento.
Prazo de Vigência do Plano: O Plano de Investimentos entrou em vigor com a sua aprovação pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de dezembro de 2020 e poderá ser
modificado ou extinto, a qualquer tempo, pela própria Assembleia Geral ou até que as opções objeto
do Plano de Investimento sejam exercidas.
(b) Principais objetivos do plano
O Plano de Investimento tem o objetivo de conceder aos Investidores Elegíveis a oportunidade de
se tornarem acionistas da Companhia, propiciando, em consequência, um maior alinhamento, a
longo prazo, dos interesses desta última com os interesses dos Investidores Elegíveis quanto às
variações patrimoniais decorrentes dos resultados para os quais tenham contribuído.
(c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
O oferecimento de Plano de Investimento de compra de ações é uma forma de estímulo aos
beneficiários por meio do seu comprometimento na geração de resultados para valorização das
ações no médio e longo prazo. Atinge-se, ainda, por meio deste modelo, o compartilhamento de
riscos e ganhos da Companhia, por meio da valorização das ações adquiridas a partir do exercício
das opções outorgadas.
(d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
A Política de Remuneração de Administradores estabelece as regras e diretrizes a serem
observadas e aplicadas para determinar a remuneração dos administradores visando a atrair, manter
e reconhecer os profissionais de grande qualificação na administração da Companhia. Desse modo,
O Plano de Investimento foi aprovado visando a manutenção de um nível de competividade
adequado aos negócios da Companhia e ao contexto do mercado em que atua.
(e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo
O Plano de Investimento possui como critério principal para exercício de opções a divisão em
tranches periódicos e a existência de períodos de carência, que fazem com que os beneficiários se
comprometam com a constante valorização das ações da Companhia, no curto, médio e longo prazo.
Adicionalmente, todos os investidores no âmbito do Plano de Investimento ficarão sujeitos a período
de lock-up de 3 anos, com liberações parciais.
(f) Número máximo de ações abrangidas
As ações ordinárias de emissão da Companhia representativas de até 7.89% do capital social da
Companhia, conforme deliberação na AGE de Aprovação, observado o limite do capital autorizado
da Companhia previsto no Estatuto Social.
(g) Número máximo de opções a serem outorgadas
As opções poderão ser outorgadas a todos beneficiários que forem elegíveis para participar do Plano
de Investimento, desde que limitado ao número máximo de ações abrangidas pelo Plano de
Investimento, conforme previsto acima. Cada opção dá direito ao seu titular a subscrever ou adquirir
uma ação de emissão da Companhia.
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(h) Condições de aquisição de ações
As opções de compra objeto do Plano de Investimento deverão ser outorgadas mediante celebração
do Contrato entre o titular das opções e a Companhia, em que serão definidas as seguintes
condições específicas, sem limitação: (i) o número total de ações da Companhia objeto de outorga;
(ii) o preço de exercício; (iii) os períodos de carência (vesting periods); (iv) os prazos para o exercício
das opções; (v) eventuais restrições às ações recebidas pelo exercício das opções; e (vi) o direito
de drag-along exercível pela Companhia em caso de alienação privada do controle da Companhia.
(i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
O Plano de Investimento é um programa oneroso em que as opções somente podem ser exercidas
mediante o pagamento do preço constante de cada Contrato, sendo, portanto, de natureza
exclusivamente societária, sem caracterizar remuneração ou benefício trabalhista, e as opções
somente poderão ser exercidas por cada beneficiário, após o cumprimento dos respectivos prazos
de carência, definidos em cada Contrato, mediante o pagamento do preço estabelecido.
Para os fins dos Contratos celebrados, o preço de subscrição ou compra por opção exercida será
acrescido do valor por ação de todos os investimentos adicionais que os acionistas da Companhia
venham a realizar na Companhia anteriormente à data de um evento de liquidez (sendo que a
consumação da Oferta constituirá um evento de liquidez), deduzido do valor líquido por ação que os
acionistas da Companhia eventualmente recebam da Companhia a título de dividendos ou juros
sobre o capital próprio anteriormente à data de um evento de liquidez, corrigidos pela taxa de ajuste
anual definida no Plano de Investimento, calculada pro rata die a contar da data da oferta de opções
ao investidor em questão (ou da data do investimento adicional ou data de recebimento de
dividendos, conforme o caso) até a data de exercício da opção.
(j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Nos termos do Plano de Investimento, ficam estabelecidos os seguintes prazos para exercício das
opções ofertadas, sendo que cada investidor pertencerá ao grupo que lhe for designado no seu
Contrato:
Investidores
Grupo A ...................
Grupo B ...................
Grupo C ...................

Percentual de Opções Exercíveis vis-à-vis total de Opções ofertadas
Nesta Data
31/03/2021
31/03/2022
31/03/2023
31/03/2024
80%
60%
20%

100%
80%
40%

100%
100%
60%

100%
100%
80%

100%
100%
100%

(k) Forma de liquidação
Após o recebimento da Notificação de Exercício, o Conselho de Administração comunicará ao
beneficiário a data para a efetiva subscrição ou aquisição das ações correspondentes às opções
exercíveis exercidas pelo Investidor, a qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da Notificação de Exercício, sendo que, nesta comunicação, o Conselho de
Administração deverá informar o Preço de Subscrição ou Compra atualizado a ser pago pelo
Investidor e os dados bancários para o referido pagamento.
(l) Restrições à transferência das ações
As Ações adquiridas ou subscritas nos termos do presente Programa e os direitos a ela inerentes
não poderão ser alienados, transferidos, vendidos, cedidos ou onerados, a qualquer título, de forma
permanente ou temporária, seja no todo ou em parte, até a ocorrência de um Evento de Liberação.
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Entende-se por “Evento de Liberação”: (i) a liquidação ou dissolução da Companhia; ou (ii) com
relação a um beneficiário, o desligamento de tal beneficiário, exceto caso tal desligamento seja um
desligamento por justa causa ou razão similar (Bad Leaver) ou tenha se dado por iniciativa do
beneficiário (incluindo, sem limitação, por renúncia a cargo de administração ou pedido de
demissão); ou (iii) o seguinte cronograma de liberação de Opções ou Ações, conforme o caso,
cronograma esse que se inicia após o primeiro que ocorrer dentre (x) a data de publicação do
Anúncio de Início referente à primeira oferta pública de distribuição de ações da Companhia em
mercado regulamentado e (y) a data da consumação da alienação, por parte dos atuais acionistas
da Companhia e em venda privada, do controle da companhia (ou a venda de substancialmente
todos os ativos da Companhia) para um ou mais terceiros agindo em conjunto, que não os atuais
acionistas da Companhia ou suas afiliadas:
Data de Liberação

Percentual Liberado do Lock-Up

180 dias após a Data do Evento de Liquidez ......................................
1º aniversário da Data do Evento de Liquidez ....................................
2º aniversário da Data do Evento de Liquidez ....................................
3º aniversário da Data do Evento de Liquidez ....................................

10%
30%
30%
30%

(m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano; e
Compete à Assembleia Geral aprovar, alterar, suspender ou extinguir o Plano de Investimentos.
O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito ao exercício das Opções
sempre que verificadas situações que, nos termos da legislação em vigor, restrinjam ou impeçam a
negociação de ações por parte de administradores e empregados da Companhia.
O Conselho de Administração poderá alterar os Programas de Investimentos, incluindo os Contratos,
conforme entender adequado, sempre de acordo com a legislação em vigor e de acordo com
quaisquer exigências regulatórias ou aprovações de acionistas, ressalvado que nenhuma alteração
poderá impactar adversamente e de forma material quaisquer beneficiários em relação a opções
previamente ofertadas ou ações adquiridas, salvo se com o consentimento do respectivo Investidor
ou se tal alteração for necessária para o cumprimento da legislação aplicável. Quaisquer alterações
aos Programas de Investimento ou aos Contratos de Investimento somente terão efeito em relação
a opções pendentes (ou opções que vierem a ser emitidas) e ações adquiridas na data em que a
alteração entrar em vigor ou em data posterior, ressalvado o direito de o Conselho de Administração
aprovar a antecipação do prazo para exercício das opções nos termos do Plano de Investimentos.
(n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações.
No caso de desligamento por justa causa ou razões similares, todas as opções que não tenham sido
exercidas serão imediatamente canceladas a contar da data do evento, em caso de violação, ou da
comunicação do desligamento, o que ocorrer primeiro, sendo que o beneficiário não terá direito a
qualquer indenização ou compensação de qualquer natureza ou a qualquer título, exceto, em
qualquer caso, se determinado de maneira diversa pelo Conselho de Administração.
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Não obstante o disposto acima, na hipótese do desligamento do beneficiário decorrer de (a) morte,
doença, enfermidade, invalidez ou impedimento, (b) aposentadoria, (c) desligamento voluntário por
iniciativa do Investidor, (d) decisão da Companhia, exceto na hipótese de desligamento por justa
causa ou razão similar (Bad Leaver) ou (e) outra hipótese determinada pelo Conselho de
Administração, então (i) as opções não-exercíveis serão canceladas e o Investidor não terá direito a
qualquer indenização ou compensação pelo cancelamento de tais opções não-exercíveis, exceto
nas hipóteses previstas nos itens “(a)”, “(b)”, “(d)” e “(e)”; e (ii) as opções exercíveis poderão ser
exercidas, mediante a entrega de Notificação de Exercício à Companhia no prazo de até 60 dias
contados da data do respectivo desligamento e pagamento do preço de subscrição ou compra, nos
termos do Contrato celebrado com o beneficiário; sendo que o Conselho de Administração poderá
ampliar tal prazo de 60 dias e, na hipótese de desligamento em decorrência de morte, as opções
exercíveis poderão ser exercidas, mediante entrega da Notificação de Exercício à Companhia e
pagamento do preço de subscrição ou compra nas condições que vierem a ser aprovadas pelo
Conselho de Administração, a seu exclusivo critério, com base em autorização judicial apresentada
pelo(s) herdeiro(s) do Investidor neste sentido.
O quadro a seguir ilustra a hipótese de diluição máxima, assumindo a outorga e exercício da
totalidade das opções previstas no Plano de Opções, com base no patrimônio líquido da Companhia
em 31 de dezembro de 2020 e sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares:
Em R$, exceto %
Preço por Ação(1) ...................................................................................................................................
Valor patrimonial por ação de nossa emissão em 31 de dezembro de 2020 .......................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2020 ajustado para refletir o Aumento
de Capital e a Oferta ..........................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2020 ajustado para refletir o Aumento
de Capital, a Oferta e a outorga e o exercício da totalidade das Opções previstas no Plano ...........
Aumento no valor patrimonial contábil por ação atribuído aos acionistas existentes, considerando a
Oferta e a outorga e o exercício da totalidade das Opções outorgadas e ainda não exercidas
previstas no Programa .......................................................................................................................
Diminuição do valor patrimonial contábil por ação aos novos investidores, considerando a outorga
e o exercício da totalidade das Opções previstas no Plano(2) ............................................................
Percentual de diluição imediata resultante do exercício da totalidade das Opções previstas
no Plano(3) ..........................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]%

Calculado com base no Preço por Ação de R$[=], que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Para os fins aqui previstos, essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores e o valor patrimonial líquido
por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço
por Ação.
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Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições de
ações da Companhia
O quadro abaixo apresenta informações sobre o preço pago pelos administradores e acionistas
controladores da Companhia em subscrições de ações de emissão da Companhia nos últimos
cinco anos.
Data

Natureza da
operação

Subscritor/
Adquirente

Quantidade
de Ações

Valor por
Ação
(R$)

15/02/2018

Constituição

TG São Paulo
Empreendimentos
Imobiliários S.A.

499

R$499,00

R$1,00

15/02/2018

Constituição

TGBR
Incorporadora S.A.

01

R$1,00

R$1,00

25/06/2019

Aumento de Capital

TG São Paulo
Empreendimentos
Imobiliários S.A.

29.000

R$29.000,00

R$1,00

30/09/2020

Incorporação de
acervo cindido

BRKB RE OPP
FUND LLC

214.458.744

R$2.123.478.095,47

R$0,100994

30/09/2020

Incorporação de
acervo cindido

Brookfield Brasil
Ltda.

580.606

R$5.748.912,92

R$0,100994

Valor
(R$)

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do capital social da Companhia, veja
o item “17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto
Preliminar, a partir da página 950 deste Prospecto Preliminar.
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DE 2020
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CVM 480
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ANEXO 1
TEGRA INCORPORADORAS.A.

CNPJ/ME nº 30.213.493/0001-09
NIRE nº 35300550676
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
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ESTATUTO SOCIAL DA TEGRA INCORPORADORAS.A.
CAPÍTULO 1- DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E OBJETO
Artigo 12 - A TEGRA INCORPORADORAS.A. ("Companhia") é uma companhia aberta, que se rege
por este Estatuto Social e pela legislação aplicável.
Parágrafo Único - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
("B3"), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores,
administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do
Novo Mercado da B3 ("Regulamento do Novo Mercado") .
Artigo 2° - A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, por
deliberação da Diretoria, alterar o endereço da sede social, bem como abrir, transferir e extinguir
sucursais, filiais, agências, escritórios, depósitos, agências de representação e quaisquer outros
estabelecimentos em qualquer lugar no Brasil e no exterior.
Artigo 3º -A Companhia tem por objeto social: (i) a incorporação, o loteamento, a compra e a venda
de imóveis prontos ou a construir, residenciais e/ou comerciais, terrenos e/ou frações ideais; (ii) a
locação e/ou administração de bens próprios ou de terceiros; (iii), construção e/ou o "retrofit" de
imóveis residenciais e/o comercias; (iv) a prestação de serviços de consultoria em assuntos relativos
ao mercado imobiliário; (v) serviços de engenharia; e (vi) a participação em outras sociedades, na
qualidade de acionista ou quotista.
Parágrafo Único - A Companhia poderá desenvolver diretamente, ou através de sociedades ou
outros veículos nos quais participe, outras atividades afins ou complementares ao objeto expresso
no caput deste artigo.
Artigo 4º - A Companhia terá prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO li - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 52 - O capital social da Companhia é de R$215.068.849,64 (duzentos e quinze milhões,
sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), dividido em
215.068.850 (duzentos e quinze milhões, sessenta e oito mil, oitocentas e cinquenta) ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo 12 - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de
seus titulares, junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
("CVM"), sem emissão de certificados. Os custos de transferência e averbação e do serviço r 1-ativo
às ações escriturais poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição escrit ra b ra,
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, nos termos do parág f 2 do
artigo 35 da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações" ou " i") .
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Parágrafo 22 - A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias Gerais.
Parágrafo 32 - As ações em que se divide o capital social poderão ser grupadas ou desdobradas por

deliberação da Assembleia Geral.
Parágrafo 42 - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.
Artigo 62 - A Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria e

posterior cancelamento ou alienação, observado o disposto no artigo 30 da Lei das Sociedades por
Ações e as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários .
Artigo 72 -A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação do Conselho

de Administração e independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$7.000.000.000,00
(sete bilhões de reais), mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.
Parágrafo 12 - Dentro do limite autorizado neste artigo, o Conselho de Administração fixará o

número, preço e prazo de integralização e as demais condições para a emissão das ações.
Parágrafo 22 - O Conselho de Administração poderá, ainda, dentro do limite autorizado neste artigo:

(i) emitir bônus de subscrição ou debêntures conversíveis; (ii) de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a administradores e empregados da
Companhia ou de suas controladas; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização
de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações.
Artigo 82 - A critério do Conselho de Administração, a Companhia poderá reduzir ou excluir o prazo

para o exercício do direito de preferência na emissão de ações, debêntures conversíveis em ações
ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição
pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257
a 263 da Lei das Sociedades por Ações. Também não haverá direito de preferência na outorga e no
exercício de opção de compra de ações, na forma do disposto no §32 do artigo 171 da Lei das
Sociedades por Ações.
CAPÍTULO Ili - ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 92 - Os acionistas reunir-se-ão, ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais ou a lei assim
o exigirem .
Parágrafo 12 - Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia G r
será convocada pelo Conselho de Administração.
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Parágrafo 2!! - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração instalar e presidir as Assembleias
Gerais. Na ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de Administração, as Assembleias
Gerais serão instaladas e presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na
ausência ou impedimento de ambos, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais
membros do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral escolherá, dentre os
presentes, até dois secretários para compor a mesa e secretariar os trabalhos.
Parágrafo 3!! - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em Lei ou no
Regulamento do Novo Mercado, serão tomadas por maioria dos votos presentes na Assembleia, não
se computando os votos em branco e as abstenções.
Parágrafo 4!! - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários
nomeados na forma do §1!! do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, devendo,
preferencialmente, os respectivos instrumentos de mandato ser depositados na sede social, ou
enviados eletronicamente à Diretoria de Relações com Investidores, com 3 (três) dias de
antecedência da data marcada para a realização da Assembleia Geral em questão.
Artigo 10 - Além das matérias previstas em Lei e no Regulamento do Novo Mercado, caberá à
Assembleia Geral:

1-Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações
financeiras;
li - Deliberar, de acordo com proposta apresentada pela Administração da Companhia, sobre a
destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
Ili - 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 plano tendo por objeto a outorga opção de compra de ações aos administradores e
empregados da Companhia ou outros planos de remuneração baseada em ações;
VI - Deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações e cisão da
Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá
funcionar no período de liquidação;
VII - Deliberar sobre a saída da Companhia do Novo Mercado da B3;
VIII - Dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA") como requisito para a
saída da Companhia do Novo Mercado, observado o disposto no parágrafo único abaixo;
IX - Suspender o exercício de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto Social,
não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto de
suspensão; e
X - Deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Único - A Assembleia Geral convocada para deliberar sobre a matéria a que se refer o
item VIII deste artigo deverá ser instalada, se em primeira convocação, com a presença de acionis
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que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em circulação, conforme definição
prevista no Regulamento do Novo Mercado ("Acões em Circulação"). Caso referido quórum não seja
atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda convocação com a presença de
qualquer número de acionistas titulares de Ações em Circulação. A matéria a que se refere o item
VIII deste artigo será aprovada pelo voto afirmativo da maioria dos votos dos acionistas titulares de
Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral.
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO

Artigo 11-A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
na forma da Lei das Sociedades por Ações e deste Estatuto Social.
Parágrafo Único - A posse dos conselheiros e diretores nos respectivos cargos far-se-á dentro de 30

(trinta) dias, a contar das respectivas datas de nomeação, mediante a assinatura de Termo de Posse
lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração e/ou de Diretoria, conforme o
caso. O termo de posse a ser assinado pelos conselheiros e diretores deverá contemplar sua sujeição
à cláusula compromissória referida no Artigo 36 deste Estatuto Social. Os conselheiros e diretores
permanecerão em seus respectivos cargos até a investidura dos seus substitutos.
Artigo 12 - A Assembleia Geral fixará o limite da remuneração global anual da administração,
cabendo ao Conselho de Administração aprovar a sua individualização, ouvido, quando em
funcionamento, o Comitê de Gente, Performance e Remuneração.
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Artigo 13 - O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar
comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sempre no intuito de assessorar o Conselho
de Administração, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da
administração ou terceiros que preencham os requisitos legais e regulamentares para exercerem o
cargo de administradores da Companhia.
Artigo 14 - Mediante a assinatura de contrato de indenidade e dentro dos limites estabelecidos neste
artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus conselheiros, diretores e membros de
comitês de assessoramento aos quais se aplicam os deveres e responsabilidades de administradores,
nos termos do artigo 160 da Lei das Sociedades por Ações (em conjunto, "Beneficiários", ou,
isoladamente, "Beneficiário"), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos
Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Companhia.
Parágrafo 1!! - A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do exercício

das suas atribuições ou poderes; (ii) atos praticados com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) a 0s
praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Comp hia;
(iv) indenizações decorrentes da ação social prevista no artigo 159 da Lei das Sociedades por 'A
(v) violação das Leis Anticorrupção por parte do Beneficiário em questão; e (vi) outros exclu entes
de óndenó,ação prevóstos em contrato de óndenidade firmado com o Benefidáróo.
✓

121

Parágrafo 22 - Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em
julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos excluídos da possibilidade de
indenização conforme previsto no parágrafo 12 acima, o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia
de (i) todos os valores e indenizações previamente desembolsados pela Companhia, sujeitos à
correção pela inflação, e (ii) todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos
termos da legislação em vigor.
Parágrafo 32 - As demais condições e as limitações de indenização objeto do presente artigo serão
determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho
de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de
gestão.
CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, e, no

máximo, 9 (nove) membros efetivos (podendo ser eleitos suplentes), acionistas ou não, residentes
no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com prazo de gestão
unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, dentre os quais um será eleito presidente e outro
vice-presidente pelos acionistas da Companhia.
Parágrafo 12 - Dos membros do Conselho de Administração, no mín imo, 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 de independência dos indicados ao
Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral
que os eleger.
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Parágrafo 22 - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo 12 deste
artigo, resultar número fracionário de conselheiros, a Companhia deve proceder ao arredondamento
para o número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 32 - Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de diretor presidente ou

principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, ressalvadas as
exceções previstas no Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 42 - Nos casos de vacância do cargo, o presidente do Conselho de Administração será
substituído, até a primeira Assembleia Geral, por quem os demais conselheiros vierem a designar.
Nos casos de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração,
este será substituído pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo 52 - Nos casos de ausência, impedimento temporário ou vacância no cargo de mem ~
efetivo do Conselho de Administração, havendo suplentes, o conselheiro será substituído el
respectivo suplente. Em se tratando de vacância ou impedimento permanente, caso não h
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suplente, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira
Assembleia Geral que se realizar.
Artigo 16 - Ressalvado o disposto no parágrafo 5º deste artigo, e observado, caso a Companhia tenha
acionista controlador, o direito de eleição em separado previsto nos§§ 4º e 5º do artigo 141 da Lei

das Sociedades por Ações, a eleição dos membros do Conselho de Administração dar-se-á pelo
sistema de chapas.
Parágrafo 1 2

- Na eleição de que trata este artigo, somente poderão concorrer as chapas : (i)
indicadas pelo Conselho de Administração; ou (ii) que sejam indicadas, na forma prevista no
parágrafo 2º deste artigo, por qualquer acionista ou conjunto de acionistas.

Parágrafo 22 - Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor chapa para concorrer

aos cargos no Conselho de Administração deverão, juntamente com a proposta de chapa a ser
apresentada por escrito, encaminhar ao Conselho de Administração as informações requeridas pela
regulamentação vigente acerca de cada um dos candidatos que compuserem a chapa.
Parágrafo 32 - É vedada a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista. Não obstante,

uma mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada pelo Conselho
de Administração.
Parágrafo 42 - Cada acionista somente poderá votar em uma chapa e serão declarados eleitos os
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candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.
Parágrafo 52 - Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo de
voto múltiplo, o qual será adotado caso sejam atendidos os requisitos previstos em Lei e na
regulamentação aplicável, cada integrante das chapas apresentadas na forma deste artigo será
considerado um candidato para o cargo de conselheiro.
Artigo 17 - Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições fixadas por

Lei, pela regulamentação aplicável, pelo Regulamento do Novo Mercado ou por este Estatuto Social:
I.Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes, políticas e objetivos
básicos da Companhia e de suas controladas, podendo avocar para seu exame e apreciação qualquer
assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;
li. Aprovar os planos de trabalho e orçamentos anuais, os planos de investimento e os novos
programas de expansão da Companhia e de suas controladas;
Ili. Eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições;
IV. Constituir, instalar e dissolver comitês de assessoramento, elegendo e destituindo, a qual er
tempo, os respectivos membros e estabelecendo as competências e os regimentos intern s d
funcionamento;

V
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V. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e de
suas controladas, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e sobre
quaisquer outros atos;
VI. Atribuir aos Diretores e aos Comitês as respectivas funções, atribuições e limites de alçada não
especificados neste Estatuto, observado o disposto neste Estatuto;
VII. Atribuir, do montante global da remuneração anual fixada pela Assembleia Geral, a individualização
da remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração;
VIII. Manifestar-se sobre o relatório da Administração, contas da Diretoria e sobre sua submissão à
Assembleia Geral, bem como deliberar acerca de orçamentos de capital elaborados pela Diretoria
para fins do art. 196 da Lei das Sociedades por Ações e sobre os resultados trimestrais;
IX. Autorizar a distribuição de dividendos intermediários com base em resultados apurados em balanço
intermediário ou à conta de lucros acumulados ou reservas existentes no último balanço anual ou
semestral, bem como deliberar sobre a aprovação e o pagamento de juros sobre o capital próprio;
X. Deliberar sobre a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição,
dentro do limite do capital autorizado, fixando o preço de emissão, forma de subscrição e
integralização e outras condições da emissão, definindo ainda se será concedida preferência na
subscrição aos acionistas nas hipóteses previstas no artigo 8º deste Estatuto Social;
XI. Deliberar sobre (i) a emissão de notas promissórias, bonds, notes, comercial papers ou similares ou
a contratação de financiamentos, exceto financiamentos de custos de obra de projetos que não
excedam, individualmente ou em série de operações relacionadas, ao patamar determinado no
Regimento Interno do Conselho de Administração e respeitem os ditames do referido Regimento
Interno no que tange à disposição de covenants financeiros, outorga de garantias a terceiros ou
constituição de ônus sobre bens ou direitos da Companhia, (ii) a emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, (iii) a constituição de ônus sobre os bens ou direitos da Companhia ou a
outorga de garantias a terceiros, ou (iv) a contratação de financiamentos ou emissão de dívida por
parte das controladas da Companhia (x) em valor superior àquele definido no Regimento Interno do
Conselho de Administração ou (y) com relação a dívidas para custeio de um projeto de investimento
aprovado nos termos do inciso XVI ou inciso XVII abaixo, cujas características estejam em desacordo
com os termos estimados da dívida apresentada ao Conselho de Administração quando da aprovação
de tal projeto de investimento;
XII. Deliberar, quando for de sua competência nos termos da regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários aplicável, sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para posterior
cancelamento ou permanência em tesouraria, incluindo instrumentos financeiros referenciados às
ações de emissão da Companhia, e sobre a sua respectiva alienação, na forma do artigo 6º deste
Estatuto Social;
XIII. Deliberar sobre a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da
Companhia ou de suas controladas, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano
aprovado pela Assembleia Geral;
XIV. Escolher e destituir os auditores independentes;
XV. Autorizar a Companhia a prestar garantias, incluindo fiança e aval, a obrigações de terceiros que não
sejam sociedades controladas pela Companhia;
~
XVI. Aprovar qualquer aquisição, renúncia ou alienação, ainda que fiduciariamente, de (i) terrenos
valor superior àquele definido no Regimento Interno do Conselho de Administração ou (ii) ben
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direitos do ativo permanente, com exceção, em cada caso, de negócios entre a Companhia e suas
controladas ou entre controladas da Companhia;
XVII. Autorizar o lançamento de empreendimentos imobiliários que envolvam investimento por parte da
Companhia ou de suas controladas em valor superior àquele definido no Regimento Interno do
Conselho de Administração;
XVIII. Requerer, sujeito à deliberação da Assembleia Geral, a recuperação judicial ou extrajudicial ou a
falência da Companhia ou de suas controladas;
XIX. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou por exigência legal ou estatutária;
XX. Aprovar, sujeito à deliberação da Assembleia Geral, reorganizações societárias envolvendo a
Companhia, incluindo cisão, incorporação, incorporação de ações, transformação e fusão;
XXI. Deliberar sobre a aquisição e alienação de controle ou de participação em outras sociedades
(incluindo, exemplificativamente, por meio de reorganizações societárias), sendo certo que a
Diretoria estará autorizada a (i) constituir sociedade que seja integralmente, direta ou
indiretamente, detida pela Companhia e cujo propósito específico seja a aquisição de determinado
terreno ou desenvolver determinado projeto imobiliário e (ii) sujeito à aprovação específica no
âmbito do inciso XXII abaixo, adquirir sociedade de propósito específico que seja proprietária ou
titular de direitos reais referentes a projeto de investimento aprovado pelo Conselho de
Administração no âmbito do inciso XVI acima;
XXII. Aprovar joint ventures (incluindo, exemplificativamente, por meio de reorganizações societárias) ou
qualquer contrato de associação com terceiros pela Companhia e quaisquer de suas controladas,
bem como a celebração, aditamento ou distrato de acordos de investimento e/ou de acionistas;
XXIII. Aprovar a celebração de contratos entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e, de outro
lado, (i) os acionistas controladores, ou sociedades por eles controladas, (ii) qualquer dos
administradores da Companhia ou de suas controladas; e (iii) qualquer outra parte relacionada da
Companhia, independentemente do valor envolvido na operação;
XXIV. Aprovar confissão ou celebração de acordos no âmbito de processos judiciais, arbitrais ou
administrativos que envolvam valor igual ou superior ao patamar determinado no Regimento Interno
do Conselho de Administração;
XXV. Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de
ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de
aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta
pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas,
inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (b) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (c) alternativas à aceitação da oferta
pública de aquisição disponíveis no mercado; (d) o valor econômico da Companhia; e (e) outros
pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas
pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM ou pela B3; e
XXVI. Manifestar-se sobre quaisquer outras matérias submetidas para aprovação pela Assembleia Geral.
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V

Parágrafo 12 - O Conselho de Administração também se manifestará previamente sobre o voto a er

proferido pela Companhia no âmbito das sociedades controladas e coligadas relativamente i) '
operações de incorporação (inclusive incorporação de ações), cisão, fusão e transformação;
·· •
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prática de qualquer dos atos mencionados nos itens li, XI (exclusivamente com relação ao item (iv)),
XIII, XV a XVIII ou XXI a XXIV acima pelas controladas ou coligadas da Companhia.
Parágrafo 2 2

- O Conselho de Administração poderá solicitar a um ou mais comitês de
assessoramento o exame de quaisquer das matérias listadas neste artigo 17 para posterior
recomendação ao Conselho de Administração.

Parágrafo 3!! - Previamente à consumação de qualquer dos eventos descritos no inciso XVI ou no
inciso XVII deste Artigo 17, e independentemente do valor de tais operações, a Diretoria deverá
apresentar tais projetos ao exame do Comitê Financeiro e de Investimentos, sempre que em
funcionamento.

Artigo 18 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração: (a) coordenar as atividades dos
órgãos de administração da Companhia; {b) presidir a Assembleia Geral; (c) convocar e presidir as
reuniões do Conselho de Administração; e {d) proferir o voto de desempate nas reuniões do
Conselho de Administração, além de seu voto pessoal.
Artigo 19 - O Conselho de Administração reunir-se-á, pelo menos, trimestralmente. As reuniões do
Conselho de Administração somente serão validamente instaladas com a presença da maioria de
seus membros e serão convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias pelo Presidente ou,
pelo menos, por 2 (dois) conselheiros, mediante convocação escrita, contendo, além do local, data
e hora da reunião, a ordem do dia.
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Parágrafo 1!! - As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes à

reunião, cabendo ao Presidente o voto de desempate.
Parágrafo 2!! - Independentemente das formalidades de convocação previstas neste artigo, serão
consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os membros do Conselho de
Administração.
Parágrafo 3!! - As deliberações do Conselho de Administração constarão de Atas lavradas no livro

próprio e assinadas pelos conselheiros presentes.
Parágrafo 42 - Os conselheiros que não puderem comparecer a uma reun1ao do Conselho de
Administração poderão apresentar seus votos antecipadamente, mediante envio ao Presidente e
Vice-Presidente do Conselho de Administração de voto escrito anteriormente à realização da reunião
em questão.
Parágrafo 52 - Os conselheiros poderão, ainda, participar de reuniões por intermédio de conferêp ci
telefônica ou videoconferência, sendo considerados presentes à reunião, podendo aisin r
eletronicamente a ata da reunião, desde que as assinaturas tenham autenticidade, integri ad e
validade jurídica garantidas pelo sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP- asil.
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CAPÍTULO VI - DIRETORIA
Artigo 20-A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) diretores, todos
eleitos pelo Conselho de Administração, com as seguintes denominações: Diretor Presidente, Diretor
Financeiro, Diretor de Unidade de Negócio São Paulo, Diretor de Unidade de Negócio Rio de Janeiro,
Diretor de Desenvolvimento Urbano, Diretor de Construção, Diretor de Assuntos Corporativos,
Diretor Jurídico e até 2 (dois) Diretores sem designação específica.
Parágrafo 12 - O Conselho de Administração designará ainda aquele que exercerá a função de Diretor
de Relações com Investidores da Companhia, podendo estabelecer que tal função será exercida por
um Diretor específico ou que o Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro cumularão as atribuições
do cargo de Diretor de Relações com Investidores.
Parágrafo 22 - Os Diretores serão eleitos e destituídos, a qualquer tempo, pelo Conselho de
Administração da Companhia e tomarão posse mediante assinatura de termo de posse lavrado em
livro próprio, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 36
deste Estatuto Social e o atendimento aos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 32 - O prazo do mandato dos membros da Diretoria será unificado e terá 2 (dois) anos,
sendo admitida a reeleição.
Parágrafo 42 - Em caso de vacância de cargo de Diretor Presidente ou do Diretor Financeiro, será

prontamente convocada reunião do Conselho de Administração para que seja preenchido o cargo.
Nos casos de vacância, ausência ou impedimento eventual dos demais Diretores, caberá ao Diretor
Presidente indicar um diretor substituto que cur~ulará as atribuições de seu cargo com as do diretor
substituído, sendo que, nas hipóteses de vacância, deverá ser realizada, dentro de, no máximo, 60
(sessenta) dias, reunião do Conselho de Administração para eleição do substituto, que completará o
prazo de gestão do diretor substituído.
Artigo 21 - Ao Diretor Presidente da Companhia compete:

Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades da Diretoria;
li - Convocar e presidir as Reuniões da Diretoria;
Ili - Submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e orçamento anuais,
os planos de investimento e os novos programas de expansão da Companhia e de suas empresas
controladas, promovendo a sua execução nos termos aprovados;
IV - Formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os
critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com
a participação dos demais Diretores;
V - Organizar, fiscalizar e supervisionar, de acordo com a orientação do Conselho de Administração,
a execução das atividades da Companhia;
VI - Praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia; e
VII - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administ a -

1-
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Parágrafo 12 - Ao Diretor Financeiro compete:
1 - Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de

natureza financeira da Companhia e suas controladas;
li - Coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimentos e operações,
incluindo financiamentos;
111 - Administrar e aplicar os recursos financeiros, a receita operacional e não operacional;
IV - Gerenciar as áreas de tesouraria e contabilidade;
V - Coordenar a relação da Companhia com instituições financeiras, de crédito e seguradoras;
VI - Manter os ativos da Companhia devidamente segurados, quando possível;
VII - Realizar o planejamento e controle financeiro e tributário;
VIII - Gerenciar a estrutura interna de tecnologia da informação da Companhia; e
IX - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 22 - Ao Diretor de Relações com Investidores compete:

1- Representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários;
li - Representar a Companhia perante acionistas e investidores;
Ili - Representar a Companhia perante a bolsa de valores, Banco Central do Brasil e demais órgãos
relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais;
IV - Manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia em conformidade com a
regulamentação aplicável; e
V - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 32 - Ao Diretor de Unidade de Negócio São Paulo compete:
1 - Localizar, planejar e estabelecer novas áreas para o desenvolvimento de novos empreendimentos
da Companhia no Estado de São Paulo;
li - Definir estratégias relacionadas a novos negócios no Estado de São Paulo;
Ili - Sugerir e acompanhar o lançamento de novos produtos e empreendimentos da Companhia no
Estado de São Paulo;
IV - Planejar, definir e coordenar as atividades das áreas de incorporação imobiliária e
desenvolvimento de produtos no Estado de São Paulo;
V - Planejar, definir e coordenar as atividades de aprovação dos projetos nos órgãos competentes;
VI - Planejar, coordenar e supervisionar a construção e operação dos stands de vendas no Estado de
São Paulo;
VII - Coordenar, operacionalizar e supervisionar as áreas de vendas e de serviços de consultoria
imobiliária no Estado de São Paulo;
VIII - Providenciar pesquisas de mercado e de concorrência;
IX - Estabelecer preços para os produtos e empreendimentos no Estado de São Paulo;
de
X - Planejar, definir e coordenar as atividades da área de relacionamento com
empreendimentos no Estado de São Paulo; e
XI - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administr çã .

128

11

Parágrafo 42 - Ao Diretor de Unidade de Negócio Rio de Janeiro compete:
1 - Localizar, planejar e estabelecer novas áreas para o desenvolvimento de novos empreendimentos
da Companhia no Estado do Rio de Janeiro;
li - Definir estratégias relacionadas a novos negócios no Estado do Rio de Janeiro;
Ili - Sugerir e acompanhar o lançamento de novos produtos e empreendimentos da Companhia no
Estado do Rio de Janeiro;
IV - Planejar, definir e coordenar as atividades das áreas de incorporação imobiliária e
desenvolvimento de produtos no Estado do Rio de Janeiro;
V - Planejar, definir e coordenar as atividades de aprovação dos projetos nos órgãos competentes;
VI - Planejar, coordenar e supervisionar a construção e operação dos stands de vendas no Estado do
Rio de Janeiro;
VII - Coordenar, operacionalizar e supervisionar as áreas de vendas e de serviços de consultoria
imobiliária no Estado do Rio de Janeiro;
VIII - Providenciar pesquisas de mercado e de concorrência;
IX - Estabelecer preços para os produtos e empreendimentos no Estado do Rio de Janeiro;
X - Planejar, definir e coordenar as atividades da área de relacionamento com clientes de
empreendimentos no Estado do Rio de Janeiro; e
XI - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 52 -Ao Diretor de Desenvolvimento Urbano compete :
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Localizar, planejar e estabelecer novas áreas para o desenvolvimento de novos empreendimentos
da Tamboré Urbanismo em território nacional;
li - Definir estratégias relacionadas a novos negócios de desenvolvimento urbano em território
nacional;
Ili - Sugerir e acompanhar o lançamento de novos produtos e empreendimentos da Tamboré
Urbanismo em território nacional;
IV - Planejar, definir e coordenar as atividades das áreas de loteamento, desenvolvimento de
produtos e engenharia em território nacional;
V - Planejar, definir e coordenar as atividades de aprovação dos projetos nos órgãos competentes;
VI - Planejar, coordenar e supervisionar a construção e operação dos stands de vendas dos
empreendimentos da Tamboré Urbanismo em território nacional;
VII - Coordenar, operacionalizar e supervisionar as áreas de vendas e de serviços de consultoria
imobiliária para a Tamboré Urbanismo em território nacional;
VIII - Providenciar pesquisas de mercado e de concorrência;
IX - Estabelecer preços para os produtos e empreendimentos da Tamboré Urbanismo em território
nacional;
X - Planejar, definir e coordenar as atividades da área de relacionamento com clie
empreendimentos da Tamboré Urbanismo em território nacional; e
XI - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administra ã
1-

Parágrafo 62 - Ao Diretor de Construção compete:
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1 - Responsabilizar-se pelos projetos e obras de engenharia;
li - Definir e acompanhar os cronogramas das obras;
Ili - Coordenar e supervisionar o suprimento de materiais e mão de obra das obras;
IV - Coordenar e supervisionar o desenvolvimento dos projetos;
V - Planejar, definir e coordenar as atividades da área técnica da Companhia;
VI - Assessorar a Companhia nas decisões estratégias envolvendo questões tecnológicas,
construtivas e de sustentabilidade;
VII - Planejar, sugerir, definir e coordenar as melhorias e novos procedimentos a serem incorporados
aos empreendimentos da Companhia; e
VIII - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 72 - Ao Diretor de Assuntos Corporativos compete:
1 - Zelar pelos ativos financeiros e não financeiros da Companhia;
li - Implementar os sistemas e programas de gestão da qualidade na Companhia;
Ili - Planejar, definir, coordenar e controlar as operações, atividades e projetos de recursos humanos
da Companhia, responsabilizando-se pelos processos de admissão, desligamento, pagamentos,
controles trabalhistas, previdenciários e legais, gestão das políticas e procedimentos de
administração salarial e de benefícios, e pelo relacionamento com sindicatos;
IV - Planejar, definir, coordenar e controlar as atividades de Compliance da Companhia, realizando
treinamentos, apurações e demais atividades correlatas;
V - Planejar, definir, coordenar e controlar as atividades de proteção de dados da Companhia,
podendo atuar ou não como Encarregado da Companhia na forma da Lei no. 13.709/18;
VI - Planejar, definir, coordenar e controlar as atividades de inovação da Companhia; e
VII - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 82 - Ao Diretor Jurídico compete:
1 - Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas com questões
jurídicas e regulatórias da Companhia;
li - Prestar assessoria jurídica à Diretoria da Companhia e das suas subsidiárias;
Ili - Prestar aconselhamento legal nas operações da Companhia e de suas subsidiárias;
IV - Coordenar as consultas e demais solicitações aos consultores jurídicos externos;
V - Supervisionar e coordenar o departamento jurídico da Companhia acompanhando os
procedimentos administrativos e processos judiciais e arbitrais de que a Companhia e/ou suas
subsidiárias sejam partes; e
VI - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 92 - Aos Diretores sem designação especifica competem as atribuições que lhes forem
conferidas pelo Conselho de Administração no momento de suas eleições.
Artigo 22 - A Diretoria se reunirá sempre que os interesses sociais exigirem, na sede da Comp

ou no local indicado na convocação.
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Parágrafo 12 - As resoluções da Diretoria, que constarão de Atas lavradas no livro próprio, serão
tomadas por maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de
qualidade.
Parágrafo 22 - Os Diretores poderão, ainda, participar de reuniões por intermédio de conferência
telefônica ou videoconferência, sendo considerados presentes à reunião e podendo assinar
eletronicamente a ata da reunião, desde que as assinaturas tenham autenticidade, integridade e
validade jurídica garantidas pelo sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Artigo 23 - Os Diretores farão a representação ativa e passiva da Companhia, competindo-lhes
executar e fazer executar, dentro das suas respectivas atribuições, as deliberações da Assembleia
Geral e do Conselho de Administração.
Parágrafo 12 - A representação ativa e passiva da Companhia será exercida por (i) 2 (dois) membros
da Diretoria; (ii) 1 (um) membro da Diretoria e 1 (um) procurador; ou, ainda, (iii) 2 (dois)
procuradores, respeitadas as alçadas e controles internos vigentes na Companhia.
Parágrafo 22 -A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria
ou por um único procurador nomeado por instrumento específico nos casos de (i) recebimento de
citações ou notificações judiciais; (ii) prestação de depoimento pessoal; e (iii) retirada e/ou protocolo
de documentos junto a repartições federais, estaduais, municipais e entidades autárquicas,
Secretaria da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal, Polícia Federal, Delegacias de Polícia,
Juntas Comerciais, Cartórios de notas, de protestos, de títulos e documentos e de imóveis.
Parágrafo 3!! - As procurações outorgadas pela Companhia deverão especificar os atos e operações

que poderão ser praticados e serão sempre assinadas por 2 (dois) Diretores. As procurações terão
sempre prazo determinado, não excedente de 1 (um) ano, salvo nos mandatos destinados a
processos judiciais, arbitrais e/ou administrativos, que poderão ser outorgados por prazo
indeterminado.
CAPÍTULO VII - ÓRGÃOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Auditoria
Artigo 24 - O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de
Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que ao menos 1 (um) deve ser
conselheiro independente, e ao menos 1 (um) deve ter reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária.
Parágrafo 12 - O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular ambas as caract

referidas no caput.
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Parágrafo 2!! - As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria serão definidas em seu

regimento interno próprio, aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 3!! - O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e orçamento próprio, aprovado

pelo Conselho de Administração, destinado a cobrir as despesas com o seu funcionamento.
Artigo 25 - Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias previstas no Regulamento do

Novo Mercado e a serem detalhadas em seu regimento interno:

i.
opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;
ii.
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;
111.
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 entre 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.
15
Artigo 26 - Além do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração poderá formar ou dissolver,

a qualquer tempo, outros comitês de assessoramento, incluindo, exemplificativamente, os
seguintes:
1 - Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos;
li - Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados;
Ili - Comitê de Gente, Performance e Remuneração; e
IV - Comitê Financeiro e de Investimentos.

Parágrafo único - Os referidos comitês, quando formados, terão a composição e suas regras de
funcionamento definidas em regimentos internos próprios, aprovados pelo Conselho de
Administração.
CAPÍTULO VIII - CONSELHO FISCAL
Artigo 27 - O Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente

er
instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei, e será composto por
(tr s) ✓
membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Ge em
que for requerido o seu funcionamento.
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Parágrafo 1!! - Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a remuneração a
ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo 2!! - O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação de

qualquer de seus membros.
Parágrafo 3!! - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no

livro próprio.
Parágrafo 4!! - Os membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes tomarão posse mediante
assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissária referida no artigo 36 deste Estatuto Social e o atendimento aos requisitos legais
aplicáveis.

CAPÍTULO IX - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artigo 28 - O exercício social terá início em 1!! de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada
ano. Ao fim de cada exercício e de cada trimestre civil, a Diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas em Lei, observadas as
normas então vigentes.
Parágrafo Único - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas por auditores

independentes devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários.
Artigo 29 - Do resultado líquido apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados e
da provisão para o Imposto sobre a Renda, se houver, 5% (cinco por cento} serão aplicados na
constituição da reserva legal, a qual não excederá 20% (vinte por cento} do capital social, observado
o disposto no §1!! do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações. Do saldo ajustado na forma do
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, se existente, 25% (vinte e cinco por cento) serão
atribuídos ao pagamento do dividendo obrigatório.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral poderá atribuir à Reserva para Investimentos, que não excederá

o capital social subscrito, importância não inferior a 5% (cinco por cento} e não superior a 75%
(setenta e cinco por cento} do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou
de suas sociedades controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital.
Parágrafo 2º - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação que lhe for atribuída

pela Assembleia Geral.
Artigo 30 - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da Lei, e, e
reclamados dentro de 3 (três} anos contados da publicação do ato que autorizou sua distr b
prescreverão em favor da Companhia.
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Artigo 31- A Companhia poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar,

por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta de lucros apurados nesses
balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas
as limitações previstas em Lei.
Parágrafo 1 2 - Ainda por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser declarados
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço levantado, inclusive à conta da Reserva para Investimentos a que se refere o§ 1° do
artigo 29.
Parágrafo 2!! - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá pagar juros sobre
o capital social a seus acionistas e imputá-los ao valor dos dividendos, inclusive o dividendo
obrigatório a que se refere a parte final do caput do artigo 29.
CAPÍTULO X - LIQUIDAÇÃO
Artigo 32 - A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da

Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em Lei.
Parágrafo Único - À Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo

liquidante e fixar-lhe a remuneração.
17
CAPÍTULO XI - ALIENAÇÃO DE CONTROLE
Artigo 33 - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única

operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o
adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1!!- Em caso de alienação indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído
à Companhia para os efeitos do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse
valor.
Parágrafo 2!! - Para os fins deste Artigo 33, entende-se por "controle" e seus termos correlatos o

poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento
dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida.
CAPÍTULO XII - REORGANIZAÇÃO SOCIET
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Artigo 34 - Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da

Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120
(cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganização.
Parágrafo Único - Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear
o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em Circulação da Companhia
presentes na Assembleia Geral que deliberará sobre a referida reorganização deverão dar anuência
a essa estrutura.
CAPÍTULO XIII - SAÍDA VOLUNTÁRIA DO NOVO MERCADO
Artigo 35 - Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo

Mercado deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na regulamentação
editada pela Comissão de Valores Mobiliários sobre OPA para cancelamento de registro de
companhia aberta e os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível o
pedido de nova avaliação da Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações;
(ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das Ações em Circulação deverão aceitar a OPA ou
concordar expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação das
ações.
Parágrafo Único - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da

realização de oferta pública, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado.
CAPÍTULO XIV - ARBITRAGEM
Artigo 36 -A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos

e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento em vigor na data do pedido de instauração
da arbitragem ("Regulamento"), qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com
ou oriunda de sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal,
em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nQ 6.385/76, na Lei das Sociedades por
Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis
ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Esta cláusula arbitral vincula igualmente quaisquer acionistas e administradores futuros que, por
qualquer título, venham a integrar o quadro acionário ou a composição de qualquer órgão da
Companhia.
Parágrafo Único - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medi

urgência pelas partes ao Poder Judiciário, quando aplicável, obedecerá às previsões do Regul
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
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CAPÍTULO XV - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 37 - A Companhia observará os Acordos de Acionistas arquivados em sua sede, sendo
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista ou membro do Conselho de
Administração indicado por acionista, conforme o caso, signatário de Acordo de Acionistas
devidamente arquivado na sede social, que seja proferida em desacordo com tal Acordo, sendo
também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à
oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores
mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em Acordo de Acionistas.
Artigo 38 - A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer artigo deste Estatuto Social, não afetará a
validade ou exequibilidade das demais disposições deste Estatuto Social.
Artigo 39 - As disposições contidas nos Capítulos VII, XI, XII, XIIII e XIV e as demais regras aplicáveis
exclusivamente às companhias abertas ou relativas ao Regulamento do Novo Mercado constantes
deste Estatuto Social (incluindo a vedação de acumulação dos cargos de Presidente do Conselhg.,d
Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia), somente terão eft áci
a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emi ão a
Companhia.
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ANEXO B – CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 9 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE APROVOU, DENTRE OUTRAS MATÉRIAS,
A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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TEGRA INCORPORADORAS.A.

CNPJ/ME n2 30.213.493/0001-09
NIRE 35300550676
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020

Data, hora e local: Aos nove dias do mês de novembro de 2020, às 11:00 horas, na sede social da
Tegra Incorporadora S.A. ("Companhia") localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida das Nações Unidas nº 14.261, 142 e 152 andares, Edifício Ala B, Condomínio WTorre
Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04.794-000.
Presença e Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, com base no artigo 124, §42
da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei n2 6.404/76"), face à presença de acionistas
representando a totalidade do capital social, conforme registros e assinaturas lançados no Livro de
Presença de Acionistas.
Mesa: Presidente da Mesa: Carlos Eduardo Moraes Calheiros. Secretário: Dan Suguio.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) reforma e consolidação do Estatuto Social; (b) criação do Conselho
de Administração; (c) fixação do número de membros e eleição dos membros do Conselho de
Administração; (d) remuneração global da administração; (e) submissão, pela Companhia, do pedido
de registro de companhia aberta, como emissor categoria "A", perante a Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM n2 480, de 7 de dezembro de 2009 ("Instrução CVM
480"); (f) submissão do pedido de listagem da Companhia na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"),
bem como sua adesão ao segmento especial de listagem designado Novo Mercado ("Novo
Mercado") para a negociação de suas ações; (g) realização de oferta pública de distribuição primária
e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia; (h) autorização para que o Conselho de
Administração da Companhia aprove todos os termos e condições da Oferta, incluindo poderes para
(i) deliberar sobre o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, a ser realizado
no contexto da Oferta; (ii) fixar o preço de emissão das Ações; (iii) aprovar o Prospecto Definitivo da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações da Companhia ("Prospecto") e o
Offering Memorandum para os esforços de colocação no exterior; e (iv) celebrar todos os contratos
e atos relacionados à Oferta; (i) definição do jornal de grande circulação em que a Companhia fará
as publicações previstas na Lei n2 6.404/76; e (j) autorização para que o Conselho de Administração
e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das
deliberações anteriores.

1

_,,,,,,,/
/

Deliberações: Primeiramente, registrou-se que a ata desta Assembleia Geral Extraordinária será/ ;, /

lavrada em forma de sumário, conforme faculta o §lQ do artigo 130 da Lei n2 6.404/76. Ato contín/o/
após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, pelo voto favorável da totaliciad~

dos adon;stas da Companh;a, del;bem"-sec

/

,,/
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1. Reforma do Estatuto Social. Aprovar a ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da
Companhia para refletir a adoção das regras necessárias ao atendimento das exigências legais
aplicáveis às companhias abertas e às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
83, passando o Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Anexo I à ata que se refere a
esta Assembleia Geral.
2. Criação do Conselho de Administração. Determinar que a Companhia passe a ser administrada
também por um Conselho de Administração, além da Diretoria, composto por, no mínimo, 3 {três)
membros, e, no máximo, 9 {nove) membros efetivos (podendo ser eleitos suplentes), acionistas ou
não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com prazo
de gestão unificado de 2 {dois) anos {sem prejuízo do prazo de gestão excepcional aprovado no item
3 abaixo), permitida a reeleição, dentre os quais um será eleito presidente e outro vice-presidente
pelos acionistas da Companhia. As competências e atribuições do Conselho de Adm inistração serão
reguladas pelo Capítulo V do reformulado Estatuto Socia l da Companhia ora aprovado.
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração. Fixar que o conselho de administração será,
por ora, até ulterior decisão dos acionistas da Companhia, formado por quatro membros efetivos,
sem suplentes, e eleger, para ocupar os referidos cargos, para mandato unificado que se encerrará,
excepcionalmente, na assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas dos
administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, os Srs. (i) HENRIQUE CARSALADE MARTINS, brasileiro, casado, economista,
portador da carteira de identidade n2 10275943-8, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME
sob o n2 075.362.237-81, com endereço profissional na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. das
Nações Unidas, nº 14.261, 20º andar, Ala B, WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000; (ii) LUIZ
ILDEFONSO SIMÕES LOPES, brasileiro, casado, empresário, com documento de identidade n2
2.286.311-2, expedida por IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n2 042.852.127-49, com endereço
profissional na Av. Antonio Gallotti S/N, Bloco 2, Ed. Pacific Tower, 22 e 32 andares, salas 201 a 204
e 301 a 304, Jacarepaguá, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-029; {iii) ALEXANDRE
HONORE MARIE THIOLLIER NETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
carteira de identidade n2 24.587.282-6 e inscrito no CPF/ME sob o n2127.013.528-78, com endereço
profissional na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas n2 14.261, 20º andar, Ala B,
WT Morumbi, Vila Gertrudes; e (iv) PAULO CESAR CARVALHO GARCIA, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na OAB/RJ sob o n2 75.578, inscrito no CPF/ME sob o n2 946.708.897-53, com endereço
profissional na Av. Antonio Gallotti S/N, Bloco 2, Ed. Pacific Tower, 22 e 3º andares, salas 201 a 204
e 301 a 304, Jacarepaguá, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-029.

2

3.1. Indicar o Sr. Henrique Carsalade Martins para a função de Presidente do Conselho de
Administração e o Sr. Luiz lldenfonso Simões Lopes para a função de Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Companhia.
,,/ '

3.2. Registrar que os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos em seus,,);; ,.//
respectivos cargos mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos termos de posse lavradosjho/' 1../
livro próprio, no qual cada um destes deverá declarar que (i) não está impedido de exer~,.A,

/
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administração de sociedades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
como previsto no §12 do art. 147 da Lei n2 6.404/76; (ii) atende ao requisito de reputação ilibada,
conforme estabelecido pelo §32 do art. 147 da Lei n2 6.404/76; e (iii) não ocupa cargo em sociedades
que sejam concorrentes da Companhia, ou representa interesse conflitante com o da Companhia, na
forma dos incisos I e li do §32 do art. 147 da Lei n2 6.404/76.
4. Fixação da Remuneração Global. Fixar o limite da remuneração global dos administradores da
Companhia para o exercício social de 2020 em até R$4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil
reais), cabendo ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente,
ouvido o Comitê de Remuneração, se em funcionamento.
5. Submissão do Pedido de Registro de Companhia Aberta. Aprovar e autorizar a submissão, pela
Companhia, do pedido de registro de companhia aberta, como emissor categoria "A", perante a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM 480.
6. Submissão do Pedido de Listagem na B3. Aprovar e autorizar a submissão do pedido de listagem
da Companhia na B3, bem como a sua adesão ao segmento especial de listagem designado Novo
Mercado para a negociação de suas ações, com a consequente celebração, com a B3, do Contrato de
Participação do Novo Mercado, ficando a administração da Companhia autorizada a tomar todas as
medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão.
7. Realização de Oferta Pública de Distribuição. Aprovar a realização de oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da CVM n2 400, de 29 de dezembro de
2003 ("Oferta" e "Instrução CVM 400") e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação do Banco
ltaú BBA S.A. e Banco BTG Pactuai S.A. ("Coordenadores Líderes"). Bank of America Merrill Lynch
Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco ABC do Brasil
S.A. ("Coordenadores" e em conjunto com os Coordenadores Líderes, "Coordenadores da Oferta"),
com a participação de outras determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários, com esforços de colocação das ações ordinárias no exterior
("Oferta Internacional"), sendo (i) nos Estados Unindos da América, exclusivamente pa ra
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos
Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 114A, editada pela U.S. Securities and
Exchange Commission ("SEC"), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de
1933, conforme alterado ("Securities Act"); e (ii) nos demais países que não os Estados Unidos da
América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos
Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse pais (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 pertencentes aos itens (i) e (ii) acima, em conjuntó~·7
"Investidores Estrangeiros"). Em ambos os casos, apenas serão considerados lnvestidfrel

Estrangeiros os investidoces que invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de i7
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da Lei n2 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada, ou pela Resolução do Conselho
Monetário Nacional n2 4.373, de 29 de setembro de 2014, e pela Instrução CVM n2 560, de 27 de
março de 2015. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das ações ordinárias na SEC ou em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país além do Brasil.
7.1. Nos termos do artigo 14, parágrafo 22 da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do anúncio
de início da Oferta, a quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares, conforme a seguir definidas) poderá, a critério dos acionistas vendedores no âmbito
da Oferta ("Acionistas Vendedores"), em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20% (vinte por cento), nas mesmas condições e no mesmo preço das ações
ordinárias inicialmente ofertadas ("Ações Adicionais").
7.2. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de ações
ordinárias inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um
lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), nas mesmas condições e
ao mesmo preço das ações ordinárias inicialmente ofertadas ("Ações do Lote Suplementar"),
conforme opção a ser outorgada pela Companhia e/ou pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador
Líder, nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia
Firme de Liquidação de Ações Tegra Incorporadora S.A." a ser celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta, e, na qualidade de interveniente-anuente, a B3.
Com exceção das Ações Suplementares, as Ações serão objeto de garantia firme de liquidação por
arte dos Coordenadores da Oferta.
7.3. Registrar que, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei n2 6.404/76, não haverá direito de
preferência para os acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente da Oferta.
8. Desde que observadas-as diretrizes do item (7) acima, autorizar a aprovação, pelo Conselho de
Administração da Companhia, de todos os termos e condições da Oferta, incluindo,
exemplificativamente: (a) aprovar o aumento do capital social, dentro do limite do capital
autorizado, a ser realizado no contexto da Oferta; (b) fixar o preço de emissão das Ações; (c) aprovar
o Prospecto e o Offering Memorandum para os esforços de colocação no exterior; e (d) autorizar a
celebração, pela Diretoria da Companhia, de todos os contratos e atos relacionados à Oferta.
9. Definição de Jornal de Grande Circulação. Determinar que a Companhia faça as publicações
previstas na Lei n2 6.404/76 no jornal de grande circulação O Estado de São Paulo.
10. Ratificar os atos já praticados pela administração da Companhia com relação às deliberações
acima aprovadas e autorizar a administração da Companhia a praticar todos os demais atos
necessários à implementação das deliberações tomadas e aprovadas nesta Assembleia Gera l.
/ 7
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assemblei(9le,
após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.
Y,,...___
/
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Assinaturas: Presidente da Mesa: Carlos Eduardo Moraes Calheiros e Secretário da Mesa: Dan Suguio.
Acionistas: BRKB RE OPP Fund LLC e Brookfield Brasil Ltda., ambas representadas pelo Sr. Paulo Cesar
Carvalho Garcia
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ANEXO!
TEGRA INCORPORADORAS.A.
CNPJ/ME

nº 30.213.493/0001-09
nº 35300550676

NIRE

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA09 DE NOVEMBRO DE 2020
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
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ESTATUTO SOCIAL DA TEGRA INCORPORADORAS.A.
CAPÍTULO 1- DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E OBJETO
Artigo 12 - A TEGRA INCORPORADORA S.A. ("Companhia") é uma companhia aberta, que se rege
por este Estatuto Social e pela legislação aplicável.
Parágrafo Único - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
("B3"), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores,
administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do
Novo Mercado da B3 ("Regulamento do Novo Mercado").

Artigo 2º - A Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo, por
deliberação da Diretoria, alterar o endereço da sede social, bem como abrir, transferir e extinguir
sucursais, filiais, agências, escritórios, depósitos, agências de representação e quaisquer outros
estabelecimentos em qualquer lugar no Brasil e no exterior.
Artigo 3º -A Companhia tem por objeto social: (i) a incorporação, o loteamento, a compra e a venda
de imóveis prontos ou a construir, residenciais e/ou comerciais, terrenos e/ou frações ideais; (ii) a
locação e/ou administração de bens próprios ou de terceiros; (iii), construção e/ou o "retrofit'' de
imóveis residenciais e/o comercias; (iv) a prestação de serviços de consultoria em assuntos relativos
ao mercado imobiliário; (v) serviços de engenharia; e (vi) a participação em outras sociedades, na
qualidade de acionista ou quotista.
Parágrafo Único - A Companhia poderá desenvolver diretamente, ou através de sociedades ou
outros veículos nos quais participe, outras atividades afins ou complementares ao objeto expresso
no caput deste artigo.

Artigo 4º - A Companhia terá prazo de duração indeterminado.
CAPÍTULO li - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 52 - O capital social da Companhia é de R$215.068.849,64 (duzentos e quinze milhões,
sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), dividido em
215.068.850 (duzentos e quinze milhões, sessenta e oito mil, oitocentas e cinquenta) ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo 1 2 - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de
seus titulares, junto a instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
("CVM"), sem emissão de certificados. Os custos de transferência e averbação e do serviço rela1ivo
às ações escriturais poderão ser cobrados diretamente do acion ista pela instituição escritufac;i1ora,
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, nos termos do parágrf~ do
artigo 35 da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações" ou ~i") .
/

V/

/

,/

145

/

Parágrafo 2!? - A cada ação ordinária corresponde um voto nas Assembleias Gerais .
Parágrafo 3º - As ações em que se divide o capital social poderão ser grupadas ou desdobradas por
deliberação da Assembleia Geral.
Parágrafo 4º - A Companhia não poderá emitir ações prefe renciais ou partes beneficiárias.
Artigo 6º - A Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesoura ria e
posterior cancelamento ou alienação, observado o disposto no artigo 30 da Lei das Sociedades por
Ações e as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários .
Artigo 7º - A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação do Conselho
de Administração e independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$7.000.000.000,00
(sete bilhões de reais), mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal.
Parágrafo 1º - Dentro do limite autorizado neste artigo, o Conselho de Administração fixará o
número, preço e prazo de integralização e as demais condições pa ra a emissão das ações.
Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá, ainda, dentro do limite autorizado neste artigo:
(i) emitir bônus de subscrição ou debêntures conversíveis; (ii) de acordo com plano aprovado pela
Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a admi nistradores e empregados da
Companhia ou de suas controladas; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização
de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações.

2

Artigo 8º - A critério do Conselho de Administração, a Companhia poderá reduzir ou excluir o prazo
para o exercício do direito de preferência na emissão de ações, debêntures conversíveis em ações
ou bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição
pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257
a 263 da Lei das Sociedades por Ações. Também não haverá direito de preferência na outorga e no
exercício de opção de compra de ações, na forma do disposto no §3º do artigo 171 da Lei das
Sociedades por Ações.
CAPÍTULO Ili - ASSEMBLEIA GERA L

Artigo 9 2 - Os acionistas reunir-se-ão, ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais ou a lei assim
o exigirem.
/Í
I
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Parágrafo 1 2 - Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia
será convocada pelo Conselho de Administração.
:

/
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Parágrafo 2º - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração instalar e presidir as Assembleias
Gerais. Na ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de Administração, as Assembleias
Gerais serão instaladas e presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na
ausência ou impedimento de ambos, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos dema is
membros do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral escolherá, dentre os
presentes, até dois secretários para compor a mesa e secretariar os trabalhos.
Parágrafo 3º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em Lei ou no
Regulamento do Novo Mercado, serão tomadas por maioria dos votos presentes na Assembleia, não
se computando os votos em branco e as abstenções.
Parágrafo 4º - Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários
nomeados na forma do §1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, devendo,
preferencialmente, os respectivos instrumentos de mandato ser depositados na sede social, ou
enviados eletronicamente à Diretoria de Relações com Investidores, com 3 (três) dias de
antecedência da data marcada para a realização da Assembleia Geral em questão.

Artigo 10 - Além das matérias previstas em Lei e no Regulamento do Novo Mercado, caberá à
Assembleia Geral:

1- Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações
financeiras;
3
li - Deliberar, de acordo com proposta apresentada pela Administração da Companhia, sobre a
destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
Ili - 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 plano tendo por objeto a outorga opção de compra de ações aos administradores e
empregados da Companhia ou outros planos de remuneração baseada em ações;
VI - Deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações e cisão da
Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá
funcionar no período de liquidação;
VII - Deliberar sobre a saída da Companhia do Novo Mercado da B3;
VIII - Dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA") como requisito para a
saída da Companhia do Novo Mercado, observado o disposto no parágrafo único abaixo;
IX - Suspender o exercício de direitos de acionista, conforme previsto em lei e neste Estatuto Socia l,
não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto de
suspensão; e
X - Deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.
/)
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Parágrafo Único - A Assembleia Geral convocada para deliberar sobre a matéria a que se referefo
item VIII deste artigo deverá ser instalada, se em primeira convocação, com a presença de acionis{ r -
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que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações em circulação, conforme definição
prevista no Regulamento do Novo Mercado ("Ações em Circulação"). Caso referido quórum não seja
atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda convocação com a presença de
qualquer número de acionistas titulares de Ações em Circulação. A matéria a que se refere o item
VIII deste artigo será aprovada pelo voto afirmativo da ma ioria dos votos dos acionistas titu lares de
Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral.
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO

Artigo 11- A Companhia será administrada por um Conselho de Admin istração e por uma Diretoria,
na forma da Lei das Sociedades por Ações e deste Estatuto Social.
Parágrafo Único - A posse dos conselheiros e diretores nos respectivos cargos far-se-á dentro de 30

(trinta) dias, a contar das respectivas datas de nomeação, mediante a assinatura de Termo de Posse
lavrado no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração e/ou de Diretoria, conforme o
caso. O termo de posse a ser assinado pelos conselheiros e diretores deverá contemplar sua sujeição
à cláusula compromissória referida no Artigo 36 deste Estatuto Social. Os conselheiros e diretores
permanecerão em seus respectivos cargos até a investidura dos seus substitutos.
Artigo 12 - A Assembleia Geral fixará o limite da remuneração global anual da administração,
cabendo ao Conselho de Administração aprovar a sua individualização, ouvido, quando em
funcionamento, o Comitê de Gente, Performance e Remuneração.
Artigo 13 - O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar
comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sempre no intuito de assessorar o Conselho
de Administração, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da
administração ou terceiros que preencham os requisitos legais e regulamentares para exercerem o
cargo de administradores da Companhia.
Artigo 14 - Mediante a assinatura de contrato de indenidade e dentro dos limites estabelecidos neste
artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus conselheiros, diretores e membros de
comitês de assessoramento aos quais se aplicam os deveres e responsabilidades de adm inistradores,
nos termos do artigo 160 da Lei das Sociedades por Ações (em conjunto, "Beneficiários", ou,
isoladamente, "Beneficiário"), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pe los
Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Companhia.
Parágrafo 1!! - A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do exercício
das suas atribuições ou poderes; (ii) atos praticados com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) a,tos
praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Compí){Íhj~;
(iv) indenizações decorrentes da ação social prevista no artigo 159 da Lei das Sociedades por/Az,9e;-'
(v) violação das Leis Anticorrupção por parte do Beneficiário em questão; e (vi) outros exclu)fêntes
de indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o Beneficiário.
,,/
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Parágrafo 2º - Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em
julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos excluídos da possibilidade de
indenização conforme previsto no parágrafo 1º acima, o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia
de (i) todos os valores e indenizações previamente desembolsados pela Companhia, sujeitos à
correção pela inflação, e (ii) todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos
termos da legislação em vigor.
Parágrafo 3!! - As demais condições e as limitações de indenização objeto do presente artigo serão
determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho
de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de
gestão.
CAPÍTULO V - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, e, no

máximo, 9 (nove) membros efetivos (podendo ser eleitos suplentes), acionistas ou não, residentes
no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com prazo de gestão
unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, dentre os quais um será eleito presidente e outro
vice-presidente pelos acionistas da Companhia.
Parágrafo 1!! - 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 de independência dos indicados ao
Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral
que os eleger.

5

Parágrafo 2!! - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no parágrafo 1º deste
artigo, resultar número fracionário de conselheiros, a Companhia deve proceder ao arredondamento
para o número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 3º - Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de diretor presidente ou

principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, ressalvadas as
exceções previstas no Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo 4º - Nos casos de vacância do cargo, o presidente do Conselho de Administração será
substituído, até a primeira Assembleia Geral, por quem os demais conselheiros vierem a designar.
Nos casos de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração,
este será substituído pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Parágrafo 5º - Nos casos de ausência, impedimento temporário ou vacância no cargo de membr-0J
efetivo do Conselho de Administração, havendo suplentes, o conselheiro será substituído
respectivo suplente. Em se tratando de vacância ou impedimento permanente, caso não( ~iJa........
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suplente, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira
Assembleia Geral que se realizar.

Artigo 16 - Ressalvado o disposto no parágrafo SQ deste artigo, e observado, caso a Companhia tenha
acionista controlador, o direito de eleição em separado previsto nos §§ 4º e SQ do artigo 141 da Lei
das Sociedades por Ações, a eleição dos membros do Conselho de Administração dar-se-á pelo
sistema de chapas.
Parágrafo 1º - Na eleição de que trata este artigo, somente poderão concorrer as chapas: (i)
indicadas pelo Conselho de Administração; ou (ii) que sejam indicadas, na forma prevista no
parágrafo 2º deste artigo, por qualquer acionista ou conjunto de acionistas.
Parágrafo 2º - Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor chapa para concorrer
aos cargos no Conselho de Administração deverão, juntamente com a proposta de chapa a ser
apresentada por escrito, encaminhar ao Conselho de Administração as informações requeridas pela
regulamentação vigente acerca de cada um dos candidatos que compuserem a chapa.
Parágrafo 3º - É vedada a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista. Não obstante,
uma mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada pelo Conselho
de Administração.
Parágrafo 4º - Cada acionista somente poderá votar em uma chapa e serão declarados eleitos os
candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.

6

Parágrafo Sº - Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo de
voto múltiplo, o qual será adotado caso sejam atendidos os requisitos previstos em Lei e na
regulamentação aplicável, cada integrante das chapas apresentadas na forma deste artigo será
considerado um candidato para o cargo de conselheiro.

Artigo 17 - Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras atribuições fixadas por
Lei, pela regulamentação aplicável, pelo Regulamento do Novo Mercado ou por este Estatuto Social:
I.Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes, políticas e objetivos
básicos da Companhia e de suas controladas, podendo avocar para seu exame e apreciação qualquer
assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;
li. Aprovar os planos de trabalho e orçamentos anuais, os planos de investimento e os novos
programas de expansão da Companhia e de suas controladas;
/-)
Ili. Eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições;
IV. Constituir, instalar e dissolver comitês de assessoramento, elegendo e destituindo, a qua~er /
tempo, os respectivos membros e estabelecendo as competências e os regimentos intern~
funcionamento;
/
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V. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e de
suas controladas, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e sobre
quaisquer outros atos;
VI. Atribuir aos Diretores e aos Comitês as respectivas funções, atribuições e limites de alçada não
especificados neste Estatuto, observado o disposto neste Estatuto;
VII. Atribuir, do montante global da remuneração anual fixada pela Assembleia Geral, a individualização
da remuneração dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração;
VIII. Manifestar-se sobre o relatório da Administração, contas da Diretoria e sobre sua submissão à
Assembleia Geral, bem como deliberar acerca de orçamentos de capital elaborados pela Diretoria
para fins do art. 196 da Lei das Sociedades por Ações e sobre os resultados trimestrais;
IX. Autorizar a distribuição de dividendos intermediários com base em resultados apurados em balanço
intermediário ou à conta de lucros acumulados ou reservas existentes no último balanço anual ou
semestral, bem como deliberar sobre a aprovação e o pagamento de juros sobre o capital próprio;
X. Deliberar sobre a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações, ou bônus de subscrição,
dentro do limite do capital autorizado, fixando o preço de emissão, forma de subscrição e
integralização e outras condições da emissão, definindo ainda se será concedida preferência na
subscrição aos acionistas nas hipóteses previstas no artigo 8º deste Estatuto Social;
XI. Deliberar sobre (i) a emissão de notas promissórias, bonds, notes, comercial papers ou similares ou
a contratação de financiamentos, exceto financiamentos de custos de obra de projetos que não
excedam, individualmente ou em série de operações relacionadas, ao patamar determinado no
Regimento Interno do Conselho de Administração e respeitem os ditames do referido Regimento
Interno no que tange à disposição de covenants financeiros, outorga de garantias a terceiros ou
constituição de ônus sobre bens ou direitos da Companhia, (ii) a emissão de debêntures simples, não
conversíveis em ações, (iii) a constituição de ônus sobre os bens ou direitos da Companhia ou a
outorga de garantias a terceiros, ou (iv) a contratação de financiamentos ou emissão de dívida por
parte das controladas da Companhia (x) em valor superior àquele definido no Regimento Interno do
Conselho de Administração ou (y) com relação a dívidas para custeio de um projeto de investimento
aprovado nos termos do inciso XVI ou inciso XVII abaixo, cujas características estejam em desacordo
com os termos estimados da dívida apresentada ao Conselho de Administração quando da aprovação
de tal projeto de investimento;
XII. Deliberar, quando for de sua competência nos termos da regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários aplicável, sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para posterior
cancelamento ou permanência em tesouraria, incluindo instrumentos financeiros referenciados às
ações de emissão da Companhia, e sobre a sua respectiva alienação, na forma do artigo 6º deste
Estatuto Social;
XIII. Deliberar sobre a outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da
Companhia ou de suas controladas, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano
aprovado pela Assembleia Geral;
XIV. Escolher e destituir os auditores independentes;
XV. Autorizar a Companhia a prestar garantias, incluindo fiança e aval, a obrigações de terceiros que não . sejam sociedades controladas pela Companhia;
1//
XVI. Aprovar qualquer aquisição, renúncia ou alienação, ainda que fiduciariamente, de (i) terrenos
valor superior àquele definido no Regimento Interno do Conselho de Administração ou (ii) ben(.9:u''-
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direitos do ativo permanente, com exceção, em cada caso, de negócios entre a Companhia e suas
controladas ou entre controladas da Companhia;
XVII. Autorizar o lançamento de empreendimentos imobiliários que envolvam investimento por parte da
Companhia ou de suas controladas em valor superior àquele definido no Regimento Interno do
Conselho de Administração;
XVIII. Requerer, sujeito à deliberação da Assembleia Geral, a recuperação judicial ou extrajudicial ou a
falência da Companhia ou de suas controladas;
XIX. Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou por exigência legal ou estatutária;
XX. Aprovar, sujeito à deliberação da Assembleia Geral, reorganizações societárias envolvendo a
Companhia, incluindo cisão, incorporação, incorporação de ações, transformação e fusão;
XXI. Deliberar sobre a aquisição e alienação de controle ou de participação em outras sociedades
(incluindo, exemplificativamente, por meio de reorganizações societárias), sendo certo que a
Diretoria estará autorizada a (i) constituir sociedade que seja integralmente, direta ou
indiretamente, detida pela Companhia e cujo propósito específico seja a aquisição de determinado
terreno ou desenvolver determinado projeto imobiliário e (ii) sujeito à aprovação específica no
âmbito do inciso XXII abaixo, adquirir sociedade de propósito específico que seja proprietária ou
titular de direitos reais referentes a projeto de investimento aprovado pelo Conselho de
Administração no âmbito do inciso XVI acima;
XXII. Aprovar joint ventures (incluindo, exemplificativamente, por meio de reorganizações societá rias) ou
qualquer contrato de associação com terceiros pela Companhia e quaisquer de suas controladas,
bem como a celebração, aditamento ou distrato de acordos de investimento e/ou de acionistas;
XXIII. Aprovar a celebração de contratos entre a Companhia ou suas controladas, de um lado, e, de outro
lado, (i) os acionistas controladores, ou sociedades por eles controladas, (ii) qualquer dos
administradores da Companhia ou de suas controladas; e (iii) qualquer outra parte relacionada da
Companhia, independentemente do valor envolvido na operação;
XXIV. Aprovar confissão ou celebração de acordos no âmbito de processos judiciais, arbitrais ou
administrativos que envolvam valor igual ou superior ao patamar determinado no Regimento Interno
do Conselho de Administração;
XXV. Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de
ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de
aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta
pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas,
inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (b) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (c) alternativas à aceitação da oferta
pública de aquisição disponíveis no mercado; (d) o valor econômico da Companhia; e (e) outros
pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas
pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM ou pela B3; e
XXVI. Manifestar-se sobre quaisquer outras matérias submetidas para aprovação pela Assembleia Geral.

8
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Parágrafo 12 - O Conselho de Administração também se manifestará previamente sobre o voto a/er /
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proferido pela Companhia no âmbito das sociedades controladas e coligadas relativamente/i)
operações de incorporação (inclusive incorporação de ações), cisão, fusão e transformação;
I

/
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prática de qualquer dos atos mencionados nos itens li, XI (exclusivamente com relação ao item (iv)),
XIII, XV a XVIII ou XXI a XXIV acima pelas controladas ou coligadas da Companhia.
Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá solicitar a um ou mais comitês de
assessoramento o exame de quaisquer das matérias listadas neste artigo 17 para posterior
recomendação ao Conselho de Administração.
Parágrafo 3º - Previamente à consumação de qualquer dos eventos descritos no inciso XVI ou no
inciso XVII deste Artigo 17, e independentemente do valor de tais operações, a Diretoria deverá
apresentar tais projetos ao exame do Comitê Financeiro e de Investimentos, sempre que em
funcionamento.
Artigo 18 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração: (a) coordenar as atividades dos
órgãos de administração da Companhia; (b) presid ir a Assemb leia Geral; (c) convocar e pres idir as
reuniões do Conselho de Administração; e (d) proferir o voto de desempate nas reuniões do
Conselho de Administração, além de seu voto pessoal.
Artigo 19 - O Conselho de Administração reunir-se-á, pelo menos, trimestralmente. As reuniões do
Conselho de Administração somente serão validamente instaladas com a presença da maioria de
seus membros e serão convocadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias pelo Presidente ou,
pe lo menos, por 2 (dois) conselheiros, mediante convocação escrita, contendo, além do local, data
e hora da reunião, a ordem do dia.

9

Parágrafo 1º - As deliberações serão tomadas por ma1ona de votos dos membros presentes à
reunião, cabendo ao Presidente o voto de desempate.
Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades de convocação previstas neste artigo, serão
consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os membros do Conse lho de
Administração.
Parágrafo 3º - As deliberações do Conselho de Administração constarão de Atas lavradas no livro
próprio e assinadas pelos conselheiros presentes.
Parágrafo 4º - Os conselheiros que não puderem comparecer a uma reunião do Conselho de
Administração poderão apresentar seus votos antecipadamente, mediante envio ao Presidente e
Vice-Presidente do Conselho de Administração de voto escrito anteriormente à realização da reunião
em questão.
Parágrafo 5!! - Os conselheiros poderão, ainda, participar de reuniões por intermédio de conferêyd~
telefônica ou videoconferência, sendo considerados presentes à reunião, podendo as'sina'r
eletronicamente a ata da reunião, desde que as assinaturas tenham autenticidade, integridad~-validade jurídica garantidas pelo sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasilei7a - ICP- asil.

I
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CAPÍTULO V I - D IRETORIA
Artigo 20 -A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) diretores, todos
eleitos pelo Conselho de Administração, com as seguintes denominações: Diretor Presidente, Diretor
Financeiro, Diretor de Unidade de Negócio São Paulo, Diretor de Unidade de Negócio Rio de Janeiro,
Diretor de Desenvolvimento Urbano, Diretor de Construção, Diretor de Assuntos Corporativos,
Diretor Jurídico e até 2 (dois) Diretores sem designação específica.
Parágrafo 1º -O Conselho de Administração designará ainda aquele que exercerá a função de Diretor
de Re lações com Investidores da Companhia, podendo estabelecer que ta l função será exercida por
um Diretor específico ou que o Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro cumularão as atribu ições
do cargo de Diretor de Relações com Investidores.
Parágrafo 2º - Os Diretores serão eleitos e destituídos, a qualquer tempo, pelo Conse lho de
Administração da Companhia e tomarão posse mediante assinatura de termo de posse lavrado em
livro próprio, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 36
deste Estatuto Social e o atend imento aos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 3º - O prazo do mandato dos membros da Diretoria será unificado e terá 2 (dois) anos,
sendo admitida a reeleição.
Parágrafo 4!! - Em caso de vacância de cargo de Diretor Preside nte ou do Diretor Financeiro, será

prontamente convocada reunião do Conselho de Administração para que seja preenchido o ca rgo.
Nos casos de vacância, ausência ou impedimento eventua l dos demais Di retores, caberá ao Diretor
Presidente indicar um diretor substituto que cumulará as atribu ições de seu cargo com as do diretor
substituído, sendo que, nas hipóteses de vacância, deverá ser realizada, dentro de, no máximo, 60
(sessenta) dias, reunião do Conselho de Adm inistração para eleição do substituto, que complet ará o
prazo de gestão do diretor substituído.
Artigo 21 - Ao Diretor Presidente da Companhia compete:
1 - Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as at ividades da Diretoria;
li - Convocar e presidir as Reuniões da Diretoria;
Ili - Submeter à aprovação do Conselho de Administração os pla nos de trabalho e orçamento anuais,
os planos de investimento e os novos programas de expansão da Companhia e de suas empresas
controladas, promovendo a sua execução nos termos aprovados;
IV - Formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companh ia, bem como estabelece r os
critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com
a participação dos demais Diretores;
V - Organizar, fiscalizar e supervisionar, de acordo com a orient ação do Conselho de Adm inistração,
/ !
a execução das atividades da Companh ia;
VI - Praticar todos os atos necessários ao funcionamento regu lar da Companhia; e
/
/
VII - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pe lo Conselho de Administ~tf:--

/
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Parágrafo 1!! - Ao Diretor Financeiro compete:

1 - Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de
natureza financeira da Companhia e suas controladas;
li - Coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de investimentos e operações,
incluindo financiamentos;
Ili - Administrar e aplicar os recursos financeiros, a receita operacional e não operacional;
IV - Gerenciar as áreas de tesouraria e contabilidade;
V - Coordenar a relação da Companhia com instituições financeiras, de crédito e seguradoras;
VI - Manter os ativos da Companhia devidamente segurados, quando possível;
VII - Realizar o planejamento e controle financeiro e tributário;
VIII - Gerenciar a estrutura interna de tecnologia da informação da Companhia; e
IX - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2!! - Ao Diretor de Relações com Investidores compete:

1- Representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários;
li - Representar a Companhia perante acionistas e investidores;
Ili - Representar a Companhia perante a bolsa de valores, Banco Central do Brasil e demais órgãos
relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais;
IV - Manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia em conformidade com a
regulamentação aplicável; e
V - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 3!! - Ao Diretor de Unidade de Negócio São Paulo compete:

1- Localizar, planejar e estabelecer novas áreas para o desenvolvimento de novos empreendimentos
da Companhia no Estado de São Paulo;
li - Definir estratégias relacionadas a novos negócios no Estado de São Paulo;
Ili - Sugerir e acompanhar o lançamento de novos produtos e empreendimentos da Companhia no
Estado de São Paulo;
IV - Planejar, definir e coordenar as atividades das áreas de incorporação imobiliária e
desenvolvimento de produtos no Estado de São Paulo;
V - Planejar, definir e coordenar as atividades de aprovação dos projetos nos órgãos competentes;
VI - Planejar, coordenar e supervisionar a construção e operação dos stands de vendas no Estado de
São Paulo;
VII - Coordenar, operacionalizar e supervisionar as áreas de vendas e de serviços de consultoria
imobiliária no Estado de São Paulo;
VIII - Providenciar pesquisas de mercado e de concorrência;
IX - Estabelecer preços para os produtos e empreendimentos no Estado de São Paulo;
X - Planejar, definir e coordenar as atividades da área de relacionamento com cl~eiÍt.~s de
empreendimentos no Estado de São Paulo; e
/
XI - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administr~ ,,

Í
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Parágrafo 4!! - Ao Diretor de Unidade de Negócio Rio de Janeiro compete:

1- Localizar, planejar e estabelecer novas áreas para o desenvolvimento de novos empreendimentos
da Companhia no Estado do Rio de Janeiro;
li - Definir estratégias relacionadas a novos negócios no Estado do Rio de Janeiro;
Ili - Sugerir e acompanhar o lançamento de novos produtos e empreendimentos da Companhia no
Estado do Rio de Janeiro;
IV - Planejar, definir e coordenar as atividades das áreas de incorporação imobiliária e
desenvolvimento de produtos no Estado do Rio de Janeiro;
V - Planejar, definir e coordenar as atividades de aprovação dos projetos nos órgãos competentes;
VI - Planejar, coordenar e supervisionar a construção e operação dos stands de vendas no Estado do
Rio de Janeiro;
VII - Coordenar, operacionalizar e supervisionar as áreas de vendas e de serviços de consultoria
imobiliária no Estado do Rio de Janeiro;
VIII - Providenciar pesquisas de mercado e de concorrência;
IX - Estabelecer preços para os produtos e empreendimentos no Estado do Rio de Janeiro;
X - Planejar, definir e coordenar as atividades da área de relacionamento com clientes de
empreendimentos no Estado do Rio de Janeiro; e
XI - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 5!! - Ao Diretor de Desenvolvimento Urbano compete:

12
1- Localizar, planejar e estabelecer novas áreas para o desenvolvimento de novos empreendimentos
da Tamboré Urbanismo em território nacional;
li - Definir estratégias relacionadas a novos negócios de desenvolvimento urbano em território
nacional;
Ili - Sugerir e acompanhar o lançamento de novos produtos e empreendimentos da Tamboré
Urbanismo em território nacional;
IV - Planejar, definir e coordenar as atividades das áreas de loteamento, desenvolvimento de
produtos e engenharia em território nacional;
V - Planejar, definir e coordenar as atividades de aprovação dos projetos nos órgãos competentes;
VI - Planejar, coordenar e supervisionar a construção e operação dos stands de vendas dos
empreendimentos da Tamboré Urbanismo em território nacional;
VII - Coordenar, operacionalizar e supervisionar as áreas de vendas e de serviços de consultoria
imobiliária para a Tamboré Urbanismo em território nacional;
VIII - Providenciar pesquisas de mercado e de concorrência;
IX - Estabelecer preços para os produtos e empreendimentos da Tamboré Urbanismo em território
nacional;
X - Planejar, definir e coordenar as atividades da área de relacionamento com clientes de
empreendimentos da Tamboré Urbanismo em território nacional; e
1/ Í
XI - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administraç~ \._
Parágrafo 6!! - Ao Diretor de Construção compete:
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Responsabilizar-se pelos projetos e obras de engenharia;
li - Definir e acompanhar os cronogramas das obras;
Ili - Coordenar e supervisionar o suprimento de materiais e mão de obra das obras;
IV - Coordenar e supervisionar o desenvolvimento dos projetos;
V - Planejar, definir e coordenar as atividades da área técnica da Companhia;
VI - Assessorar a Companhia nas decisões estratégias envolvendo questões tecnológicas,
construtivas e de sustentabilidade;
VII - Planejar, sugerir, definir e coordenar as melhorias e novos procedimentos a serem incorporados
aos empreendimentos da Companhia; e
VIII - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.
1-

Parágrafo 72 - Ao Diretor de Assuntos Corporativos compete:

Zelar pelos ativos financeiros e não financeiros da Companhia;
li - Implementar os sistemas e programas de gestão da qualidade na Companhia;
Ili - Planejar, definir, coordenar e controlar as operações, atividades e projetos de recursos humanos
da Companhia, responsabilizando-se pelos processos de admissão, desligamento, pagamentos,
controles trabalhistas, previdenciários e legais, gestão das políticas e procedimentos de
administração salarial e de benefícios, e pelo relacionamento com sindicatos;
IV - Planejar, definir, coordenar e controlar as atividades de Compliance da Companhia, real izando
treinamentos, apurações e demais atividades correlatas;
V - Planejar, definir, coordenar e controlar as atividades de proteção de dados da Companhia,
podendo atuar ou não como Encarregado da Companhia na forma da Lei no. 13.709/18;
VI - Planejar, definir, coordenar e controlar as atividades de inovação da Companhia; e
VII - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.
1-
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Parágrafo 82 - Ao Diretor Jurídico compete:

1 - Planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas com questões
jurídicas e regulatórias da Companhia;
li - Prestar assessoria jurídica à Diretoria da Companhia e das suas subsidiárias;
Ili - Prestar aconselhamento legal nas operações da Companhia e de suas subsidiárias;
IV - Coordenar as consultas e demais solicitações aos consultores jurídicos externos;
V - Supervisionar e coordenar o departamento jurídico da Companhia acompanhando os
procedimentos administrativos e processos judiciais e arbitrais de que a Companhia e/ou suas
subsidiárias sejam partes; e
VI - Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 92 - Aos Diretores sem designação especifica competem as atribuições que lhes forem
conferidas pelo Conselho de Administração no momento de suas eleições.

, ,., ..')

Artigo 22 - A Diretoria se reun irá sempre que os interesses sociais exigirem, na sede da Comp,~ia(
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ou no local indicado na convocação.
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Parágrafo 12 - As resoluções da Diretoria, que constarão de Atas lavradas no livro próprio, serão
tomadas por maioria de votos, cabendo ao Diretor Presidente, em caso de empate, o voto de
qualidade.
Parágrafo 22 - Os Diretores poderão, ainda, participar de reuniões por intermédio de conferência
telefônica ou videoconferência, sendo considerados presentes à reunião e podendo assinar
eletron icamente a ata da reunião, desde que as assinaturas tenham autenticidade, integridade e
validade jurídica garantidas pelo sistema de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP-B rasi l.
Artigo 23 - Os Diretores farão a representação ativa e passiva da Companhia, competindo-lhes

executar e fazer executar, dentro das suas respectivas atribuições, as deliberações da Assembleia
Geral e do Conselho de Administração.
Parágrafo 12 - A representação ativa e passiva da Companhia será exercida por (i) 2 (dois) membros
da Diretoria; (ii) 1 (um) membro da Diretoria e 1 (um) procurador; ou, ainda, (iii) 2 (dois)
procuradores, respeitadas as alçadas e controles internos vigentes na Companhia.
Parágrafo 2º -A Companhia será representada isoladamente por qua lquer dos membros da Diretoria

ou por um único procurador nomeado por instrumento específico nos casos de (i) recebimento de
citações ou notificações judiciais; (ii) prestação de depoimento pessoa l; e (iii) retirada e/ou protocolo
de documentos junto a repartições federais, estaduais, municipais e entidades autárqu icas,
Secretaria da Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal, Polícia Federal, Delegacias de Polícia,
Juntas Comerciais, Cartórios de notas, de protestos, de títulos e documentos e de imóveis.
Parágrafo 32 - As procurações outorgadas pela Companhia deverão especificar os atos e operações
que poderão ser praticados e serão sempre assinadas por 2 (dois) Diretores. As procurações terão
sempre prazo determinado, não excedente de 1 (um) ano, salvo nos mandatos destinados a
processos judiciais, arbitrais e/ou administrativos, que poderão ser outorgados por prazo
indeterminado.
CAPÍTULO VII - ÓRGÃOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO
Comitê de Auditoria
Artigo 24 - O Comitê de Auditoria, órgão de assessoramento vincu lado ao Conselho de

Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que ao menos 1 (um) deve ser
conselheiro independente, e ao menos 1 (um) deve ter reconhecida experiência em assuntos
contabilidade societária.
// /
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Parágrafo 1º - O mesmo membro do Comitê de Auditoria pode acumular ambas as caractEÍrístitas

Lj{__

referidas no caput.

/
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Parágrafo 2!! - As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria serão definidas em seu
regimento interno próprio, aprovado pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 3!! - O Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e orçamento próprio, aprovado
pelo Conselho de Administração, destinado a cobrir as despesas com o seu funcionamento.
Artigo 25 - Compete ao Comitê de Auditoria, entre outras matérias previstas no Regulamento do
Novo Mercado e a serem detalhadas em seu regimento interno:

i.
opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de aud itoria independente;
ii.
avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;
111.
acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da
Companhia;
iv.
avaliar e monitorar as exposições de risco da Compa nhia;
v.
avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; e
vi.
possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de
dispositivos lega is e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos,
inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestado r e da
confidencialidade da informação.

15
Artigo 26 - Além do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração poderá formar ou dissolver,
a qualquer tempo, outros comitês de assessoramento, incluindo, exemplificativamente, os
seguintes:

1- Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos;
li - Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados;
Ili - Comitê de Gente, Performance e Remuneração; e
IV - Comitê Financeiro e de Investimentos.
Parágrafo único - Os referidos comitês, quando formados, terão a composição e suas regras de
funcionamento definidas em regimentos internos próprios, aprovados pelo Conselho de
Administração.
CAPÍTULO VIII - CONSELHO FISCAL

fe'J

Artigo 27 - O Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente1
instalado quando por solicitação dos acion istas na forma da Lei, e será composto por ?({tij(s)
membros efetivos e 3 {três) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Ge'raf em

q"" fo, cequeddo o seu fundonameoto.
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Parágrafo 12 - Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a remuneração a
ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo 22 - O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação de

qualquer de seus membros.
Parágrafo 32 - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no

livro próprio.
Parágrafo 4º - Os membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes tomarão posse mediante
assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissária referida no artigo 36 deste Estatuto Social e o atendimento aos requisitos legais
aplicáveis.
CAPÍTULO IX - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS

Artigo 28 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada

ano. Ao fim de cada exercício e de cada trimestre civil, a Diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações finance iras previstas em Lei, observadas as
normas então vigentes.
Parágrafo Único - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas por aud itores

independentes devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários.
Artigo 29 - Do resultado líquido apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumu lados e

da provisão para o Imposto sobre a Renda, se houver, 5% (cinco por cento) serão aplicados na
constitu ição da reserva legal, a qual não excederá 20% (vinte por cento) do capital social, observado
o disposto no §1º do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações . Do saldo ajustado na forma do
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, se existente, 25% (vinte e cinco por cento) serão
atribuídos ao pagamento do dividendo obrigatório.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral poderá atribuir à Reserva para Investimentos, que não excederá
o capital social subscrito, importância não inferior a 5% (cinco por cento) e não superior a 75%
(setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou
de suas sociedades controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de capita l.
Parágrafo 2º - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação que lhe for atribu ída
.•~
Pela Assembleia Geral.

/-)

Artigo 30 - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da Lei, e, , { nã~

reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distr~
p,emevecão em favo, da Compaoh;a.
/
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Artigo 31 - A Companhia poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar,

por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta de lucros apurados nesses
balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respect ivo exercício social, observadas
as limitações previstas em Lei.
Parágrafo 12 - Ainda por deliberação do Conselho de Administração, poderão ser declarados

dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço levantado, inclusive à conta da Reserva para Investimentos a que se refere o§ 1° do
artigo 29.
Parágrafo 22 - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá pagar juros sobre

o capital social a seus acionistas e imputá-los ao valor dos dividendos, inclusive o dividendo
obrigatório a que se refere a parte final do caput do artigo 29.
CAPÍTULO X - LIQUIDAÇÃO
Artigo 32 - A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da

Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em Lei.
Parágrafo Único - À Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação caberá nomear o respectivo

liquidante e fixar-lhe a remuneração.
17
CAPÍTULO XI - ALIENAÇÃO DE CONTROLE
Artigo 33 - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o
adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo 12 - Em caso de alienação indireta do controle, o adqu irente deve divulgar o valor atribuído

à Companhia para os efeitos do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse
valor.
Parágrafo 22 - Para os fins deste Artigo 33, entende-se por "controle" e seus termos correlatos o

poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento
dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida.

,

✓-···1
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CAPITULO XII - REORGANIZAÇAO SOCIETf\RIA
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Artigo 34 - Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da

Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120
(cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganização.
Parágrafo Único - Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear
o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em Circulação da Companhia
presentes na Assembleia Geral que deliberará sobre a referida reorgan ização deverão dar anuência
a essa estrutura.
CAPÍTULO XIII - SAÍDA VOLUNTÁRIA DO NOVO MERCADO
Artigo 35 - Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo

Mercado deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na regulamentação
editada pela Comissão de Valores Mobiliários sobre OPA para cancelamento de registro de
companhia aberta e os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível o
pedido de nova avaliação da Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações;
(ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das Ações em Circulação deverão aceitar a OPA ou
concordar expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação das
ações.
Parágrafo Único - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da

realização de oferta pública, na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado.

18

CAPÍTULO XIV - ARBITRAGEM
Artigo 36 -A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos

e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento em vigor na data do pedido de instauração
da arbitragem ("Regulamento"), qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com
ou oriunda de sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fisca l,
em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei n!2 6.385/76, na Lei das Sociedades por
Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco
Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis
ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do
Novo Mercado, dos demais regulamentos da 83 e do Cont rato de Participação no Novo Mercado.
Esta cláusula arbitral vincula igualmente quaisquer acionistas e administradores futuros que, por
qualquer título, venham a integrar o quadro acionário ou a composição de qualquer órgão da
Companhia.

/- -,

7i· · //

Parágrafo Único - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medi.das di

urgênc_ia pelas part~s ao Poder Ju?iciário, quando aplicável, obedecerá às previsões do Regul~~
de Arbitragem da Camara de Arbitragem do Mercado.
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CAPÍTULO XV - DISPOSIÇÕES GE RA IS

Artigo 37 - A Companhia observará os Acordos de Acion ist as arquivados em sua sede, sendo
expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista ou membro do Conselho de
Administração indicado por acionista, conforme o caso, signat ário de Acordo de Acionistas
devidamente arquivado na sede social, que seja proferida em desacordo com tal Acordo, sendo
também expressamente vedado à Companhia aceita r e procede r à transferência de ações e/ou à
oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros va lores
mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em Acordo de Acionistas.
Artigo 38 -A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer artigo deste Estatuto Social, não afet ará a
validade ou exequibilidade das demais disposições deste Estatuto Social.
Artigo 39 - As disposições contidas nos Capítu los VII, XI, XII, XIIII e XIV e as demais regras aplicáveis
exclusivamente às companhias abertas ou relativas ao Regu lamento do Novo Mercado constantes
deste Estatuto Social (incluindo a vedação de acumulação dos cargos de Presidente do Conselh_9:d~
Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia), somente terão ef iéáciá
a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emiê / 4Companhia.
/'

/; / _19__
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ANEXO C – CÓPIA DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DELIBERATIVO (BOARD OF
RESOLUTIONS) DO ACIONISTA VENDEDOR REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2020,
QUE APROVOU, DENTRE OUTRAS MATÉRIAS, A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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BRKB RE OPP FUND LLC
Resolutions Adopted by Written Consent of the Board of Directors

The undersigned, being ali of the members of the Board of Directors (the "Board") of BRKB RE OPP
FUND LLC, a Delaware limited liability company (the "Company"), in lieu ofacting ata meeting, hereby
adopt the following resolutions by unanimous written consent, effective as ofNovember 27, 2020.
1. Initial Public Offering.

WHEREAS, the Company desires to register Tegra Incorporadora S.A., a Brazilian sociedade
anônima enrolled with the Brazilian Taxpayers' Registry under No. 30.213.493/0001-09 ("Tegra"), as a
public corporation with the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM"), list Tegra and its
common shares on the Novo Mercado segment of B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") and sell common
shares of Tegra owned by the Company (the "Shares") in an initial public offering, which offering may
also contemplate the offering and sale by Tegra ofnewly issued common shares (the "Offering"); and
WHEREAS, the Board has determined the Offering is advisable and in the best interests of the
Company and its sole member.
RESOLVED, that each Officer ofthe Company, acting solely or together with any other Officer
or Director of the Company, is hereby authorized, empowered and directed in the name and on behalf of
the Company to negotiate the terms of, and prepare, execute and deliver, ali such agreements, undertakings,
documents, instruments or certificates in connection with the Offering, including, without limitation, any
underwriting and/or placement facil itation agreements, the preliminary and definitive prospectuses and
offering memoranda, any share lock-up or other restrictive agreements that are required or recommended
by any of CVM, B3 or the underwriters, Tegra's registration statement (Formulário de Referência) (the
"Registration Statement") and any and ali other documents necessary or convenient to effect the Offering,
such approval and the authority therefor to be conclusively evidenced by such execution and delivery;
RESOLVED, that the listing ofthe Shares for trading on 83 is hereby, in ali respects, authorized
and approved;
RESOLVED, that each Officer is hereby authorized to sell any Shares under the Offering at the
price and on the terms that such Officer deems appropriate, in such Officer's discretion;
RESOLVED, that each Officer is hereby authorized, in the name and on behalf ofthe Company,
to take any and ali actions that such Officer may deem necessary, appropriate or expedient in order to effect
the registration ofthe Shares, including, without limitation, the execution and the filing with CVM, B3 and
any other govemmental, regulatory or self-regulatory authorities and any other persons ofthe Registration
Statement or any other applicable form, and such amendments and supplements to the Registration
Statement or such other forms or documents, any related prospectuses filed under CVM's Rule 400 or any
U.S. securities laws or applicable laws of any other jurisdiction, such additional documents as such Officer
may deem necessary or advisable to effect the Offering, together with ali exhibits thereto and ali related
certificates, letters, applications and other documents any Officer may consider necessary, advisable or
appropriate, such determination to be conclusively evidenced by the execution and filing of such
amendments, supplements, prospectuses or additional documents, or to comply with any applicable
requirements and regulations of federal, state, or local administrative or govemmental agencies in each
jurisdiction where the Company or any of its subsidiaries conducts business and in connection therewith,
to execute, acknowledge, verify, deliver, file and publish ali such application, reports, resolutions and other
papers and instruments as may be required under such laws;
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RESOLVED, that each Officer is hereby authorized, in the name and on behalfofthe Company,
to vote the Shares as such Officer deems appropriate, in such Officer's discretion, to effect the Offering;
RESOLVED, that each Officer is hereby authorized, in the name and on behalfofthe Company,
to incur and pay such expenses in connection with the Offering and related matters as is deemed appropriate,
in such Officer's discretion; and
RESOLVED, that each Officer is hereby authorized, in the name and on behalfofthe Company,
to prepare, execute and file any document that may be required to be filed with respect to any withdrawal
ofthe Offering.
2.

Ratification of Prior Actions.

RESOLVED, that ali actions heretofore taken, ali things heretofore done, and ali agreements,
instruments, reports and documents executed, delivered or filed through the date hereof, by any Director
and/or Officer in the name of and on behalf of the Company in connection with the transactions or related
to the matters described in or contemplated by the foregoing resolutions, including, without limitation, the
corporate reorganization involving, among others, Tegra and TGBR Incorporadora S.A., a Brazilian
sociedade anônima, are hereby approved, affirmed, adopted, ratified and confirmed in ali respects as
authorized and valid acts and deeds ofthe Company as ofthe date taken, done, executed, delivered or filed,
as the case may be.

This consent may be executed in one or more counterparts. The Secretary is hereby authorized and
directed to file a fully executed copy ofthis consent with the minutes ofthe proceedings ofthe Board.
[Remainder ofpage intentionally lefi blank.J
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being ali ofthe members ofthe Company 's Board of
Directors, have executed this consentas ofthe date first set forth above.

~
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203.499(001) Livro 814 Fl. 284-288
EU, ABAIXO ASSINADO, TRADUTOR PÚBLICO JURAMENTADO E
INTÉRPRETE COMERCIAL, NOMEADO PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA), NOS
IDIOMAS INGLÊS, FRANCÊS E ESPANHOL, COM MATRÍCULA NÚMERO
243, CERTIFICO E DOU FÉ PÚBLICA QUE NESTA DATA ME FOI
APRESENTADO UM (01) DOCUMENTO ORIGINAL LAVRADO EM LÍNGUA
INGLESA, E QUE AGORA TRADUZO PARA O IDIOMA PORTUGUÊS, NO
MELHOR DE MEU CONHECIMENTO, DE BOA FÉ E PRÁTICA DE MEU
OFÍCIO, DE ACORDO COM O VERNÁCULO, A SEGUIR:---------------------------

----------------------------------------------------BRKB RE OPP FUND LLC -------------------------------------Resoluções Adotadas com Consentimento Escrito do Conselho
de Administração -----------------------------------------Os abaixo assinados, sendo todos os membros do Conselho de
Administração (o "Conselho") da BRKB RE OPP FUND LLC, uma
sociedade

de

responsabilidade

"Sociedade")em
seguintes

vez

de

resoluções

limitada

deliberar

por

em

de

Delaware

reunião,

unanimidade,

por

(a

adota

as

escrito,

em

vigor a partir de 27 de novembro de 2020. ----------------1. Oferta Pública Inicial. -------------------------------CONSIDERANDO

QUE

a

Sociedade

deseja

registrar

a

Tegra

Incorporadora S.A., sociedade anônima brasileira inscrita
no

Cadastro

Nacional

de

Pessoas

Jurídicas

sob

o

nº

30.213.493/0001-09 ("Tegra")como sociedade pública junto à
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), listar Tegra e
suas ações ordinárias no segmento Novo Mercado da B3 S.A.

N,-0
u'
RADUTOR
PÚBLICO

E
TÉRPRETE
MERCI

Ó

t1\

r-

/;

- Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e vender ações ordinárias
da Tegra detidas pela Sociedade (as "Ações") em uma oferta
pública inicial, que pode também contemplar a oferta e
venda pela Tegra de novas ações ordinárias emitidas (a
"Oferta"); E ---------------------------------------------170
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CONSIDERANDO

QUE

o

Conselho

determinou

que

a

Oferta

é

aconselhável e no melhor interesse da Sociedade e de seu
único sócio. ---------------------------------------------RESOLVIDO,

que

cada

Diretor

da

Sociedade,

agindo

unicamente ou em conjunto com qualquer outro Diretor ou
Conselheiro da Sociedade, fica por meio deste autorizado e
instruído em nome da Sociedade para negociar os termos, e
preparar,

celebrar

compromissos,
relacionados

e

entregar,

documentos,
com

a

todos

instrumentos

Oferta,

esses
ou

incluindo,

acordos,

certificados

sem

limitação,

quaisquer contratos de subscrição e/ou de facilitação de
colocação,
memorandos
ações

prospectos
de

ou

oferta,

outros

recomendados

preliminares
quaisquer

acordos

pela

CVM,

e

definitivos

acordos

de

restritivos

B3

ou

e

bloqueio

de

exigidos

pelos

ou

subscritores,

declaração de registro da Tegra (Formulário de Referência)
(a "Declaração de Registro") e todos e quaisquer outros
documentos
Oferta,

necessários
tal

ou

aprovação

convenientes
e

para

autoridade

efetuar
para

a

ser

conclusivamente evidenciada por tal execução e entrega; --RESOLVIDO, que a listagem das Ações para negociação no B3
fica, pelo presente, em todos os aspectos, autorizada e
aprovada; ------------------------------------------------RESOLVIDO,

que

cada

Diretor

está

autorizado

a

vender

quaisquer Ações sob a Oferta pelo preço e nos termos que
esse Diretor julgar apropriados, a critério do Diretor; --RESOLVIDO, que cada Diretor está autorizado, em nome da
Sociedade,
Diretor

a

possa

tomar

todas

considerar
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e

quaisquer

necessárias,

ações

que

apropriadas

esse
ou
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expeditas para efetuar o registro das Ações, incluindo,
entre outros, a execução e o arquivamento na CVM, B3 e
quaisquer
ou

outras

autoridades

autorreguladoras

Declaração

de

e

Registro

governamentais,

quaisquer
ou

de

reguladoras

outras

qualquer

pessoas

outro

da

formulário

aplicável, e tais emendas e suplementos à Declaração de
Registro

ou

a

tais

outros

formulários

ou

documentos,

quaisquer prospectos relacionados arquivados sob a Regra
400 da CVM ou quaisquer leis de valores mobiliários dos
EUA ou leis aplicáveis de qualquer outra jurisdição, tais
documentos adicionais que esse Diretor possa considerar
necessários

ou

aconselháveis

para

efetivar

a

Oferta,

juntamente com todos os documentos e todos os certificados
relacionados,
que

cartas,

qualquer

requerimentos

Diretor

aconselháveis

ou

possa

e

outros

considerar

apropriados,

tal

documentos

necessários,

determinação

seja

conclusivamente evidenciada pela execução e apresentação
de

tais

emendas,

adicionais,

ou

regulamentos

onde

subsidiárias
assinar,
publicar

para

cumprir

aplicáveis

governamentais
jurisdição

suplementos,

federais,
a

com

estaduais

reconhecer,
esses

ou

negócios
pedidos,

documentos

requisitos

administrativas
ou

locais

qualquer
e

verificar,

ou

quaisquer

agências

Sociedade

conduzem

todos

de

prospectos

com

uma

relação

entregar,

relatórios,

e
ou

em

cada

de

suas

a

eles,

arquivar

e

resoluções

e

outros documentos e instrumentos que possam ser exigidos
por essas leis; -------------------------------------------
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RESOLVIDO, que cada Diretor está autorizado, em nome da
Sociedade, a votar as Ações conforme julgar apropriado, a
critério do Diretor, para efetivar a Oferta; -------------RESOLVIDO, que cada Diretor está autorizado, em nome da
Sociedade, a incorrer e pagar tais despesas relacionadas
com

a

Oferta

e

assuntos

relacionados,

a

critério

do

Diretor; E -----------------------------------------------RESOLVIDO, que cada Diretor está autorizado, em nome da
Sociedade,

a

preparar,

executar

e

arquivar

qualquer

documento que possa ser necessário em relação a qualquer
retirada da Oferta. --------------------------------------2. Ratificação de Ações Prévias. -------------------------RESOLVIDO, que todas as ações até então tomadas, todas as
coisas até então feitas e todos os acordos, instrumentos,
relatórios e documentos assinados, entregues ou arquivados
até

a

data

do

presente,

por

qualquer

Conselheiro

e/ou

Diretor em nome da Sociedade com relação às transações ou
relacionadas aos assuntos descritos ou contemplados nas
resoluções acima, incluindo, entre outros, a reorganização
societária

envolvendo,

entre

outros,

Tegra

e

TGBR

Incorporadora S.A., brasileira, são aprovados, afirmados,
adotados, ratificados e confirmados em todos os aspectos
como atos e escrituras autorizadas e válidas da Sociedade
a partir da data tomada, feitos, assinados, entregues ou
arquivados, conforme o caso. -----------------------------Esse consentimento pode ser assinado em uma ou mais vias.
O Secretário fica autorizado e instruído a arquivar uma
cópia integral deste consentimento com a ata dos trabalhos
do Conselho. ---------------------------------------------173
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[Restante da página deixado intencionalmente em branco.] -EM TESTEMUNHO DO QUE, os abaixo assinados, sendo todos
membros do Conselho de Administração da Sociedade, assinam
o

presente

consentimento

a

partir

da

data

acima

estabelecida. --------------------------------------------(Assinatura) ---------------------------------------------Luiz Ildefonso Simões Lopes ------------------------------(Assinatura) ---------------------------------------------Henrique Carsalade Martins -------------------------------(Assinatura) ---------------------------------------------Paulo Cesar Carvalho Garcia -------------------------------

----------------------------------------------------E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA,
ENCERRO A MESMA TRADUÇÃO, APONDO COM MINHA MÃO DIREITA
MINHA ASSINATURA NESTA DATA. -----------------------------27 de novembro de 2020. -----------------------------------
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ANEXO D – MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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TEGRA INCORPORADORA S.A.
CNPJ/ME nº 30.213.493/0001-09
NIRE nº 35300550676
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA [●] DE [●] DE 2021
Data, hora e local: Aos [●] dias do mês de [●] de 2021, às [●] horas, na sede social da Companhia
localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no 14.261,
14º e 15º andares, Edifício Ala B, Condomínio WTorre Morumbi, Bairro Vila Gertrudes, CEP 04.794000.
Presença e Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, com base no parágrafo 2º do
artigo 19 do Estatuto Social, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, quais sejam: [●].
Mesa: Presidente da Mesa: [●]. Secretário: [●].
Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) fixação e a justificativa do preço de emissão por unidade de ações
ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária
e secundária de Ações de emissão da Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão
não organizado, com esforços de colocação de Ações no exterior (“Oferta”); (ii) aprovação do
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a
emissão de novas ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo
172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”), e no Artigo 8º do Estatuto
Social da Companhia; (iii) aprovação da homologação do aumento de capital social da Companhia;
(iv) aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do caput do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia;
(v) aprovação do prospecto definitivo e do final offering memorandum a serem utilizados na Oferta;
e (vi) autorização para a Diretoria tomar todas as providências, celebrar todos os documentos, arcar
com todos os custos e praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações
aqui consubstanciadas, bem como a ratificação de atos já praticados para a realização da Oferta.
Deliberações: Instalada a reunião do Conselho de Administração, e após o exame e discussão das
matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes
deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue:
1. Aprovar a fixação do preço de emissão de R$ [●] ([●] reais) por Ação objeto da Oferta (“Preço por
Ação”). O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a investidores institucionais, conduzido por instituições integrantes do sistema
de distribuição de valores mobiliários junto a investidores institucionais, em conformidade com o
disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro
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de 2003 (“Procedimento de Bookbuilding”), justificando-se a escolha do critério de determinação
do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista
que tal preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o valor
de mercado das Ações a serem subscritas e adquiridas foi auferido com a realização do Procedimento
de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas
ordens de subscrição de Ações no contexto da Oferta.
2. Aprovar em decorrência da deliberação tomada no item (1) acima, o aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$[●] ([●] reais), o qual
passará de R$[●] ([●] reais) para R$[●] ([●] reais), mediante a emissão de [●] ([●]) novas ações
ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão objeto da Oferta, passando
o capital social da Companhia de [●] ([●]) ações ordinárias, para [●] ([●]) ações ordinárias, com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em
conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I da Lei nº 6.404/76, e no Artigo 8º do Estatuto
Social da Companhia.
2.1. Consignar que as novas ações ordinárias ora emitidas terão os mesmos direitos conferidos às
demais ações da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável,
fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que
vierem a ser declarados pela Companhia a partir da publicação do “Anúncio de Início da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundaria de Ações Ordinárias da Tegra Incorporadora S.A.”
2
3. Em face da verificação da subscrição da totalidade das Ações objeto da Oferta, homologar o
aumento do capital social da Companhia no montante de R$[●] ([●]), mediante a emissão de [●] ([●])
novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
4. Face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens 1 e 2 acima, aprovar,
ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da Companhia que passará a
vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$[●] ([●]
reais), dividido em [●] ([●]) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.”
5. Aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados na Oferta.
6. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos relacionados à Oferta,
incluindo, mas não se limitando ao: (a) o “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de
Emissão da Tegra Incorporadora S.A.”; (ii) o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Tegra Incorporadora S.A.; (iii)
o Placement Facilitation Agreement; e (iv) o Contrato de Prestação de Serviços da B3 S.A. – Brasil,
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Bolsa, Balcão, que serão devidamente arquivados na sede social da Companhia, bem como a assumir
todas as obrigações estabelecidas nos referidos documentos, e, ainda, ratificar todos os atos já
praticados para a realização da Oferta.
7. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias à realização da Oferta e ao
cumprimento das deliberações tomadas nesta reunião do Conselho de Administração.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião que, após
lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.
Assinaturas: Presidente da Mesa: [●] e Secretário da Mesa: [●]. Membros do Conselho de
Administração: [●].
Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no
Livro Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
São Paulo, [●] de [●] de 2021.

[●]

[●]

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa
3
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
TEGRA INCORPORADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida das Nações Unidas,
nº 14.261 – 14º andar, CEP 04794-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 30.213.493/0001-09, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), no âmbito da oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de sua emissão (“Ações”), e Ações de titularidade do
ACIONISTA VENDEDOR, conforme identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo)
(“Acionista Vendedor”), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não
organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO
ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), do BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou
“Agente Estabilizador”), do BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of
America”), do BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(“Santander”) e do BANCO ABC BRASIL S.A. (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o
BTG Pactual, o Bank of America, o Bradesco e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de
registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, apresentar
a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:
(i)

é, nesta data e será na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade, consistência,
qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas no
mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

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

e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Tegra Incorporadora S.A.” (“Prospecto
Preliminar”) e no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de

Ações Ordinárias de Emissão da Tegra Incorporadora S.A.” (“Prospecto Definitivo”), incluindo
seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas de suas
respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta,
são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da obtenção do registro de companhia aberta da Companhia e/ou que integram o
Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas
respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;
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(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando a, a Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e
Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais
disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e

(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta,
das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
São Paulo, [●] de [●] de 2021
TEGRA INCORPORADORA S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

BRKB RE OPP FUND LLC, uma limited liability company constituída de acordo com as leis do estado
norte-americano de Delaware, com sede em c/o Maples Fiduciary Services (Delaware) Inc., 4001
Kennett Pike, Suite 302, Wilmington, Delaware 19807, Estados Unidos da América (“Ofertante”), no
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações”) de emissão da TEGRA INCORPORADORA S.A., sociedade por ações, com sede na
Avenida das Nações Unidas, nº 14.261 – 14º andar, CEP 04794-000, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.213.493/0001-09, neste ato representada nos termos
de seu estatuto social (“Companhia”), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado
de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), sob a
coordenação do BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), do BANCO BTG
PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Agente Estabilizador”), do BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”), do BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”),
do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander”) e do BANCO ABC BRASIL S.A. (“Banco
ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Bank of America, o Bradesco e o
Santander, “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:

CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em setembro 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 Tegra Incorporadora S.A.” (“Prospecto Definitivo”);
(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico 01/2015, com
relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de
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Ações Ordinárias de Emissão da Tegra Incorporadora S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao
Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;
(D)

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

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores
da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Ofertante, os
quais a Companhia e o Ofertante, respectivamente, confirmam ter disponibilizado;

(F)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Ofertante, a Companhia e o
Ofertante confirmaram ter disponibilizado para análise dos Coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre os negócios da Companhia, com o fim de permitir aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e

(G)

a Companhia e o Ofertante, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

O Ofertante, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)

é, nesta data e será na data de liquidação da Oferta, responsável pela veracidade,
consistência, qualidade e suficiência das informações por ele prestadas por ocasião do
registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações por ela prestadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo,
incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas
datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas no mercado no
âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta,
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia
aberta da Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar
o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iii)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com
as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando a, a Instrução CVM 400, o OfícioCircular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020, o “Código ANBIMA de Regulação e
Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em
vigor, bem como as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão
acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e
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(iv)

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

São Paulo, [•] de [•] de 2021.

BRKB RE OPP FUND LLC

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:
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DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com escritório comercial Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3500, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º andares, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita
no Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 17.298.092/0001-30,
neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), vem, na
qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravames, de emissão da TEGRA INCORPORADORA S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida
das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 14º andar, CEP 04533-085, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.213.493/0001-09 (“Companhia” e “Ações”), e Ações de emissão da
Companhia e de titularidade do ACIONISTA VENDEDOR, conforme identificado no Prospecto Preliminar
(conforme definido abaixo) (“Acionista Vendedor”) sob a coordenação do Coordenador Líder, do BANCO
BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Agente Estabilizador”), do BANK OF AMERICA MERRILL
LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”), do BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco
BBI”), do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander”) e do BANCO ABC BRASIL S.A. (“Banco
ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BTG Pactual, o Bank of America, o Bradesco e o
Santander, “Coordenadores da Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de
29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, 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 auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em setembro 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 Tegra Incorporadora S.A.” (“Prospecto Definitivo”);
(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores
independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade
– CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil – IBRACON no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto

Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da Tegra Incorporadora S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos;
(D)

a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram os documentos que estes consideraram
relevantes para a Oferta;
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(E)

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

(F)

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; e

(G)

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

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

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

(ii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando a, a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular
01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020, com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores

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

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta,
das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos
riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
São Paulo, [●] de [●] de 2021

(Restante desta página intencionalmente deixado em branco.)
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(Página de assinaturas da declaração para fins do artigo 56 da Instrução CVM nº 400 no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Tegra
Incorporadora S.A.)

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Nome:

Nome:

Cargo:

Cargo:

SP - 28450769v1

195

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

196

ANEXO H – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E COMBINADAS CARVEOUT DA COMPANHIA REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31
DEZEMBRO DE 2020

197

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

198

Demonstrações Financeiras Consolidadas
e Combinadas Carve-out
Grupo Tegra
31 de dezembro de 2020 e 2019
com Relatório do Auditor Independente

199

Grupo Tegra
Demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out
31 de dezembro de 2020 e 2019

Índice

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out .............................................................................................................................................. 1
Demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out
Balanços patrimoniais consolidado e combinado carve-out ............................................................... 10
Demonstração do resultado combinado carve-out ............................................................................. 12
Demonstração do resultado abrangente combinado carve-out .......................................................... 13
Demonstração das mutações do acervo líquido combinado carve-out ............................................... 14
Demonstração do fluxo de caixa combinado carve-out - método indireto ........................................... 15
Demonstração do valor adicionado combinado carve-out .................................................................. 17
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out .................. 18

200

São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo – SP - Brasil
Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
consolidadas e combinadas carve-out
Aos
Administradores e acionistas do

Grupo Tegra
São Paulo - SP
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out 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 consolidadas e combinadas carve-out do Grupo Tegra
(representadas pelas empresas descritas na Nota 2.1 - “Grupo”), que compreendem o balanço
patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações combinadas do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do acervo líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, 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 consolidada do Grupo em 31 de
dezembro de 2020, e o desempenho combinado de suas operações e os seus respectivos fluxos de
caixa combinados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out”. Somos independentes em relação ao Grupo, 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
Conforme descrito na Nota 2.1, as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out
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 pelo Grupo
Tegra, 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
manifestado pela CVM no Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018, sobre a aplicação do NBC TG
47 (IFRS 15). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Base de elaboração e restrição de propósito das demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out
Chamamos a atenção para a Nota 2.1, que descreve a base de elaboração das demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out. As demonstrações financeiras combinadas carveout do Grupo podem não ser um indicativo da posição e performance financeira e dos fluxos de caixa
que poderiam ser obtidos se o Grupo tivesse operado como uma única entidade independente. As
demonstrações financeiras combinadas carve-out foram elaboradas para informação da
administração do Grupo, e em conexão com o processo de distribuição pública de ações do Grupo e,
portanto, podem não servir para outras finalidades. 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 consolidadas e combinadas carve-out como um todo
e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada
assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer
comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das
demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out”, incluindo
aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a
condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções
significativas nas demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out. Os resultados de
nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a
base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out do Grupo.
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Reconhecimento de receita de incorporação e vendas imobiliárias
Conforme descrito na Nota 16, o Grupo reconheceu, durante o exercício findo em 31 de dezembro de
2020, receitas de incorporação e vendas imobiliárias no montante de R$1.297.825 mil. Conforme
mencionado na Nota 2.4.1, o Grupo reconhece sua receita de vendas de empreendimentos
imobiliários no decorrer da construção dos imóveis, com base no percentual dos custos incorridos,
incluindo os relacionados aos terrenos, projetos e construção, em relação aos custos totais orçados
do projeto (PoC). Como parte do processo de reconhecimento de receita, a administração revisa sua
estimativa dos custos totais a incorrer para cada projeto periodicamente.
Devido à relevância dos montantes envolvidos e o alto grau de julgamento envolvido na determinação
da estimativa dos custos de construção a incorrer, que tem impacto relevante nas demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out, consideramos esse assunto um dos principais
assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) a avaliação dos controles internos
chave relacionados à preparação, revisão, aprovação e acompanhamento das estimativas de custos
a incorrer e sua aplicação para o reconhecimento da receita de incorporação e vendas imobiliárias;
(b) a comparação dos orçamentos entre exercícios para obtenção de esclarecimentos sobre
variações não usuais e significativas; (c) o envolvimento de nossos engenheiros especialistas para
nos auxiliar na avaliação da metodologia, índices e premissas utilizados na preparação das
estimativas e no cálculo da atualização dos orçamentos de custos de construção individualizados por
empreendimento e, também, visitas a uma amostra de canteiros de obras para nos auxiliar na
verificação da razoabilidade entre o andamento físico e o percentual dos custos incorridos em relação
ao total orçado; (d) a inspeção em bases amostrais dos documentos suporte para custos incorridos,
contratos de venda e comprovantes de liquidação financeira durante o exercício; (e) recálculo do
saldo a receber de acordo com índice dos respectivos contratos, bem como da receita reconhecida
no exercício com base nos percentuais de conclusão apurados e comparação com aqueles apurados
pela Administração; e (f) a revisão da adequação das divulgações incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out.
Como resultado destes procedimentos identificamos ajuste de auditoria para estorno de receita,
sendo este ajuste não registrado pela administração tendo em vista sua imaterialidade sobre as
demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out tomadas em conjunto.
Baseado no resultado de nossos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento de
receita de incorporação e vendas imobiliárias, que está consistente com a avaliação da
administração, consideramos que os critérios e premissas adotados pelo Grupo, assim como as
respectivas divulgações nas notas explicativas, são aceitáveis, no contexto das demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out tomadas em seu conjunto.
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Valor recuperável do ágio
Conforme descrito na Nota 7, o Grupo possuía, em 31 de dezembro de 2020, saldo de ágio no
montante de R$204.598 mil registrado como intangível. A administração suporta a realização deste
ativo por meio de estimativas de rentabilidade futura e geração de caixa, preparadas com base em
seu julgamento e amparada no plano de negócios e orçamento, aprovados pelos órgãos de
governança corporativa. Tais estimativas são preparadas e revisadas internamente de acordo com a
estrutura de governança do Grupo e envolvem elevado grau de julgamento. Anualmente, o Grupo
avalia as premissas e estimativas de rentabilidade futura e geração de caixa pela unidade geradora
de caixa à qual esse ágio está alocado, bem como as taxas de crescimento, taxas de desconto,
projeções dos fluxos de caixa, teste de volatilidade das premissas adotadas, dentre outros
indicadores, uma vez que podem ocorrer mudanças nos mercados de atuação, quer sejam
econômicas ou regulatórias.
Em função do elevado grau de julgamento aplicado nas projeções e das mudanças que podem
ocorrer nestas estimativas, que podem impactar de forma relevante o valor de recuperação deste
ativo e, consequentemente, as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out
como um todo, consideramos esse assunto um dos principais assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) o envolvimento de especialistas em
modelos de valorização para auxiliar-nos na análise e revisão das metodologias, modelos utilizados
pela administração, na avaliação das premissas que suportaram as projeções que determinaram o
plano de negócios, orçamento, estudos técnicos e análises do valor recuperável da unidade geradora
de caixa à qual o ágio por rentabilidade futura está alocado; (b) a avaliação da razoabilidade e
consistência dos dados e das premissas utilizados na preparação destes documentos, incluindo taxas
de crescimento, taxas de desconto, risco país e projeções de fluxo de caixa, dentre outros, conforme
fornecidos pela administração do Grupo comparando com informações externas de mercado, bem
como com as próprias premissas aprovadas pela administração na elaboração de seu plano de
negócios e com outras estimativas efetuadas pelo Grupo; (c) a análise da exatidão dos cálculos
aritméticos e matemáticos do modelo de projeções e a comparação do valor recuperável apurado
com os saldos contábeis sob avaliação; (d) a comparação da assertividade das projeções realizadas
em exercícios anteriores em relação ao desempenho atingido pelo Grupo; (e) a análise das
informações que pudessem contradizer as premissas mais significativas utilizadas; (f) a análise da
sensibilidade sobre tais premissas, para avaliar o comportamento do valor recuperável, considerando
outros cenários e premissas, com base em dados de mercado; e (g) a revisão da adequação das
divulgações incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out.
Baseado no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a
avaliação da administração, consideramos aceitáveis as estimativas preparadas pela Companhia,
assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, no contexto das demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out tomadas em seu conjunto.
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Valor realizável líquido dos estoques de terrenos e imóveis a comercializar
Conforme descrito na Nota 5, o Grupo possuía, em 31 de dezembro de 2020, saldo de estoque de
terrenos e imóveis a comercializar (construídos ou em construção) de R$1.524.878 mil,
demonstrados pelo seu custo de aquisição ou construção, que não excede seu valor líquido de
realização. Quando o custo de construção dos imóveis a comercializar exceder o fluxo de caixa
esperado através de suas vendas, ou o custo de um terreno ainda não explorado for superior a seu
valor de mercado, uma perda de redução ao valor realizável líquido é reconhecida no período em que
foi determinado que o valor contábil não seja realizável líquido. O valor realizável líquido dos
estoques de terrenos é revisado pela administração anualmente e o dos imóveis a comercializar,
trimestralmente, levando em consideração estudos de viabilidades de projetos já lançados ou
planejados, cotações de mercado, laudos de especialistas externos, projeções internas de vendas
futuras e custos a incorrer, dentre outras premissas.
A relevância do saldo dos estoques e a complexidade e julgamento envolvidos na determinação
destas estimativas, levou-nos a identificar este assunto como risco significativo que requer
considerações especiais de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) o envolvimento de especialistas em
modelos de valorização para nos auxiliar na análise e revisão de laudos externos e estudos de
viabilidade obtidos para suportar o valor realizável líquido dos estoques de terrenos; (b) para o valor
realizável líquido suportado por estudos internos de viabilidade, a revisão das projeções de vendas
futuras, incluindo a verificação dos preços considerados e sua comparação com dados de mercado,
bem como a revisão dos custos projetados a incorrer, relacionando-os com os resultados obtidos de
nossos procedimentos de revisão de orçamentos de projetos realizados com o auxílio de nossos
engenheiros especialistas; (c) a discussão e revisão de outras informações e/ou documentações
suporte para o valor realizável líquido de ativos em condições excepcionais (como distratos,
discussões judiciais, ativos com propostas de compra e venda, ativos estratégicos etc.); (d) a
comparação de resultados obtidos com vendas subsequentes ou próximas a data base para unidades
construídas e/ou em construção, e com cotações de mercado para ativos com características
similares, com os valores de custo; e (e) a revisão da adequação das divulgações incluídas nas
demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out.
Como resultado destes procedimentos identificamos ajuste de auditoria indicando a necessidade de
complemento da provisão para o valor realizável líquido dos estoques de terrenos e imóveis a
comercializar, sendo este ajuste registrado pela administração mesmo considerando sua
imaterialidade sobre as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out tomadas
em conjunto.
Baseado no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a
avaliação da administração, consideramos aceitáveis as estimativas preparadas pela Companhia,
assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, no contexto das demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out tomadas em seu conjunto.
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Identificação dos saldos e transações decorrentes do processo de carve-out
Conforme descrito na Nota 1.2, em 30 de setembro de 2020, o Grupo concluiu uma reestruturação
societária envolvendo a antiga controladora ERBE Incorporadora S.A. (anteriormente denominada
Tegra Incorporadora S.A., “ERBE”) e a nova controladora Tegra Incorporadora S.A. (anteriormente
denominada TGSP-53 Empreendimentos Imobiliários S.A., “Tegra”), pela qual algumas empresas
controladas e controladas em conjunto, além de alguns ativos e passivos específicos de projetos
selecionados foram cindidos da ERBE e subsequentemente incorporados pela Tegra. As transações
societárias foram realizadas a valores contábeis, como aumento de capital social na Tegra, no
montante de R$215.039 mil, não resultando em impactos no resultado do exercício.
As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out consideram os lançamentos
contábeis carve-out relacionados, entre outras, com a alocação de receitas, custos e despesas,
ativos, dívidas e outros passivos advindos dessas controladas, controladas em conjunto, e projetos
específicos selecionados, bem como do rateio de despesas corporativas da ERBE que foram
considerados pelo Grupo no processo de elaboração dessas demonstrações financeiras, conforme
descrito na Nota 2.1. O registro dos efeitos do carve-out requer um controle minucioso para identificar
os resultados das transações e saldos patrimoniais a serem considerados nas demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out.
Devido à relevância desse processo, a necessidade de controles auxiliares para determinar os
valores a serem reconhecidos e ao julgamento envolvido, os quais podem afetar os montantes
reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out, consideramos
este assunto significativo para a nossa auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) a análise do processo e controles
implementados pela administração para identificação e registro contábil da reestruturação societária,
incluindo critérios para identificação de ativos e passivos específicos, e critérios de rateio de
despesas do processo de carve-out; (b) a análise dos atos societários aprovados e demais
documentos relevantes da operação; (c) a validação das premissas e fontes de informações
utilizadas para capturar os saldos e transações de carve-out refletidos nas demonstrações
financeiras; (d) a avaliação, em base amostral, da adequação dos critérios para reconhecimento
contábil dos resultados advindos do carve-out e realização de testes documentais para comprovar a
adequada contabilização dessas transações observando seu correto período de competência; e (e) a
revisão da adequação das divulgações incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out.
Como resultado destes procedimentos identificamos ajustes de auditoria para refletir adequadamente
os ativos e passivos incorporados, sendo estes ajustes registrados pela administração tendo em vista
sua materialidade sobre as demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a
avaliação da administração, consideramos aceitáveis os registros dos saldos e transações
decorrentes do processo de carve-out preparados pelo Grupo em conexão com a referida
reestruturação societária, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, no contexto
das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out tomadas em seu conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações combinadas do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Grupo, e apresentadas
como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out do Grupo. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão
conciliadas com as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out 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 nesse Pronunciamento técnico e é consistente em
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
consolidadas e combinadas carve-out
A administração do Grupo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras consolidadas e combinadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM, e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
consolidadas e combinadas carve-out livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out, a administração
é responsável pela avaliação da capacidade de o Grupo 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 o
Grupo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out, 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 detecta 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 consolidadas e combinadas carve-out.
x Como parte de uma 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:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
consolidadas e combinadas carve-out, 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.
x 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.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x 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. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out 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 a não mais se manter em continuidade operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
consolidadas e combinadas carve-out, inclusive as divulgações e se essas demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada.
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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 como 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 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.
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Roberto Martorelli
Contador CRC-1RJ106103/O-0
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Grupo Tegra
Balanços patrimoniais consolidado e combinado carve-out
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques de imóveis a comercializar
Tributos a compensar
Dividendos a receber
Despesas antecipadas
Outros ativos
Total do ativo circulante

3
3
4
5
15

Não circulante
Contas a receber de clientes
Estoques de imóveis a comercializar
Tributos diferidos
Contas a receber de partes relacionadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

4
5
23.2
15
15
6
7

Total do ativo

.
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Consolidado
2020

Combinado
2019

576.761
36.415
566.688
864.410
19.520
12.223
36.115
44.662
2.156.794

138.891
58.704
461.744
715.575
11.835
30.648
26.917
20.582
1.464.896

257.895
660.468
16.424
7.003
71.701
7.463
222.507
42.039
213.239
1.498.739

174.443
766.122
22.774
15.083
38.317
3.621
194.395
46.938
216.507
1.478.200

3.655.533

2.943.096

Nota
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Arrendamento mercantil
Adiantamentos de clientes
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Salários e encargos a pagar
Tributos correntes a pagar
Tributos diferidos
Provisões
Partes relacionadas
Dividendos a pagar
Outros passivos
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Adiantamentos de clientes
Arrendamento mercantil
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Tributos diferidos
Provisões
Total do passivo não circulante
Capital Social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Acervo líquido atribuído aos controladores
Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido/acervo líquido combinado
Total do passivo e patrimônio/acervo líquido combinado

8
9
10
11
12
23.2
13
15
15

8
24.8
11
10
12
15
23.2
13
14

Consolidado
2020

Combinado
2019

205.781
64.668
3.756
134.433
78.553
28.818
18.194
4.544
46.933
10.797
17.540
33.383
647.400

87.435
65.061
3.603
104.144
30.916
6.192
11.594
3.588
67.250
4.508
23.993
408.284

433.664
786
234.665
17.002
41.869
7.030
49.188
23.704
807.908
215.069
1.921.255
45.408
18.493
2.200.225
3.655.533

377.700
184.113
19.908
15.126
5.201
34.877
27.988
664.913
1.843.235
26.664
1.869.899
2.943.096

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out.
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Grupo Tegra
Demonstração do resultado combinado carve-out
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
Nota
Receita operacional líquida

16

Custos operacionais
Custos de incorporação e vendas imobiliárias
Outros custos

17
17

Lucro bruto

2020
1.330.519

2019
1.028.012

(882.799)
(38.037)
(920.836)

(671.838)
(32.633)
(704.471)

409.683

323.541

Despesas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas, líquidas

19
20
22

(138.796)
(137.205)
(29.911)
(305.912)

(119.293)
(114.941)
(40.428)
(274.662)

Resultado de equivalência patrimonial

6

35.397

15.638

139.168

64.517

(6.801)
13.838
(20.639)

(9.703)
9.490
(19.193)

132.367

54.814

(33.246)
(13.494)

(17.447)
10.304

Lucro líquido do exercício

85.627

47.671

Lucro líquido atribuído aos controladores
Lucro líquido atribuído aos não controladores

77.175
8.452

38.083
9.588

Lucro antes do resultado financeiro e do imposto de renda e
contribuição social
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

21
21

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

23.1
23.1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out.
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Grupo Tegra
Demonstração do resultado abrangente combinado carve-out
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
2020

2019

85.627

47.671

-

-

Total do resultado abrangente do exercício

85.627

47.671

Lucro líquido atribuído aos controladores
Lucro líquido atribuído aos não controladores

77.175
8.452

38.083
9.588

Lucro líquido do exercício
Outros componentes do resultado abrangente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out.
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214
215.069

1.921.255

-

1.912.419
8.836
-

45.408

2.978
42.433

(3)
-

-

-

Reserva de
lucros

-

(2.978)
(14.145)
(42.433)

-

59.556
-

-

-

-

Lucros/(prejuí
zos)

-

-

17.619
266.631
(2.127.455)
(30)
-

1.843.235

1.619.476
38.083
185.676

Acervo líquido
atribuído aos
controladores

14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out.

Saldos em 31 de dezembro de 2020 (consolidado)

14.2
14.4
14.4

215.039
30
-

Lucro líquido do exercício
Contribuições de capital de acionista
Aumento de capital social através de cisão
Capital social integralizado pelos sócios
Reserva de opções outorgadas reconhecidas
Redução de capital de acionistas não controladores

Constituição de reserva legal
Dividendos propostos
Constituição de reserva de investimento

-

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (acervo líquido)

14.1
14.1
14.5

-

-

-

-

Capital social

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (acervo líquido)
Resultado líquido do exercício
Dividendos propostos a acionistas não controladores
Redução de capital de acionistas não controladores
Contribuições de capital de acionista

Nota

Reserva de
capital

Demonstração das mutações do acervo líquido consolidado e combinado carve-out
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

Grupo Tegra

18.493

(4.488)
-

8.452
(12.135)

26.664

17.385
9.588
(3.700)
3.391
-

Participação de
acionistas não
controladores

2.200.225

(18.633)
-

85.627
266.631
8.836
(12.135)

1.869.899

1.636.861
47.671
(3.700)
3.391
185.676

Total

Grupo Tegra
Demonstração do fluxo de caixa consolidado combinado carve-out - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
2020

2019

Lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social

132.367

54.814

Ajustes por:
Perda (rendimento) de aplicações financeiras
Depreciação e amortização
Perda (ganho) na alienação/baixa de imobilizado
Reversão do ajuste a valor presente do contas a receber
Constitnuição da provisão para demandas judiciais
Receita de apropriação de permuta física

34
34.899
(6.552)
(888)
1.985
(48.330)

(1.917)
16.157
8.039
(1.872)
10.373
(85.935)

8.088
(23.071)
(8.822)
(168)
(795)
1.286
11.254
(35.397)
2.398
16.260
84.548

19.110
(19.965)
3.602
(584)
457
(1.860)
(5.015)
(15.638)
2.310
15.765
(2.159)

(200.048)
74.477
(2.709)
(9.198)
(16.762)
8.080

(171.890)
47.944
(3.581)
(17.252)
3.267
(4.622)

(4.019)
64.935
3.147
(11.880)
74.380
18.425
(6.485)
10.797
(32.928)
(10.771)

8.009
28.925
1.531
(52.609)
10.057
254
2.475
(26.210)
(10.856)

43.989

(186.717)

Provisão para garantia
Reversão valor realizável líquido nos estoques
Provisão para distrato - parcela de estoques
Reversão da provisão para multa por atraso de entrega
Provisão (reversão) para perda de adiantamentos a fornecedores
Complemento de provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para distratos - parcela do contas a receber
Equivalência patrimonial
Juros/Atualização sobre arrendamentos
Juros e variação monetária
(Aumento) reduções dos ativos operacionais
Contas a receber
Estoque de imóveis a comercializar
Tributos a compensar
Despesas antecipadas
Outros ativos
Partes relacionadas
Aumento (reduções) dos passivos operacionais
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Impostos e contribuições correntes e diferidos
Provisões
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Recebimento e adiantamento de dividendos
Outros passivos
Partes relacionadas
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas (consumido nas) atividades operacionais

15

215

Grupo Tegra
Demonstração do fluxo de caixa combinado carve-out - método indireto--Continuação
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
2020
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimento em aplicações financeiras
Resgates de aplicações financeiras
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível
Aumento de capital nas investidas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

2019

(82.081)
104.336
(20.180)
(3.080)
(31.555)
(32.560)

(142.600)
85.813
(25.540)
(2.350)
(9.482)
(94.159)

(552.175)
728.000
(5.151)
266.631
8.836
(1.964)
(5.601)
(12.135)
426.441

(341.998)
494.315
(4.739)
185.676

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

437.870

51.537

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

138.891
576.761

87.354
138.891

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de empréstimos - principal
Aquisição de empréstimos e financiamentos
Pagamento de passivos com arrendamentos
Contribuições de capital de acionista
Recebimento de opções outorgadas
Custo com captações de empréstimos
Dividendos pagos a acionistas não controladores
Aumento/redução de capital aos acionistas não controladores
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos

(3.010)
(1.222)
3.391
332.413

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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Grupo Tegra
Demonstração do valor adicionado combinado carve-out
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
Receitas
Receita de incorporações e vendas imobiliárias
Outras receitas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Insumos adquiridos de terceiros (Inclui os valores dos impostos)
Custos de incorporações e vendas imobiliárias
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda/recuperação de valores ativos

2020

2019

1.286.571
113.038
(1.286)
1.398.323

1.007.797
62.089
1.860
1.071.746

(974.960)
(201.584)
23.071
(1.153.473)

(713.985)
(203.154)
19.965
(897.174)

Valor adicionado bruto

244.850

174.572

Depreciação

(34.899)

(16.157)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outras receitas

209.951

158.415

35.397
13.838
49.235

15.638
9.490
25.128

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

259.186

183.543

(97.364)
(84.088)
(8.182)
(5.094)

(86.036)
(74.733)
(9.977)
(1.326)

Impostos, taxas e contribuições:

(53.123)

(27.790)

Remuneração de capitais de terceiros:
Juros
Aluguéis

(23.072)
(20.639)
(2.433)

(22.046)
(19.193)
(2.853)

Remuneração de capitais próprios
Participação dos sócios minoritários no resultado
Lucro líquido do exercício

(85.627)
(8.452)
(77.175)

(47.671)
(9.588)
(38.083)

(259.186)

(183.543)

Valor adicionado distribuído

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out.
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Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

1. Informações gerais
1.1. Contexto operacional
A Tegra Incorporadora S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada TGSP-53
Empreendimentos Imobiliários S.A.), foi constituída em 17 de abril de 2018 e transformada
em sociedade por ações em 17 de março de 2020, com sede na Avenida das Nações
Unidas, 14.261 | Ala B | 14º andar - Vila Gertrudes - São Paulo. A Companhia tem
atualmente como acionista controladora a BRKB Re Opp Fund LLC (DE, USA) controlada
indiretamente pela Brookfield Asset Management (“BAM”), empresa de capital aberto
listada nas bolsas de Nova Iorque e de Toronto sob o símbolo BAM e na NYSE Euronext
sob o símbolo BAMA.
A Companhia, incluindo as empresas consolidadas e combinadas e os ativos e passivos de
projetos selecionados (“Grupo”) tem por objetivo prestar serviços imobiliários totalmente
integrados por meio de:
(a) Projeção e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários residenciais e
comerciais em seu próprio nome e em nome de terceiros;
(b) Compra, negociação, aluguel e venda de propriedades imobiliárias;
(c) Prestação de serviços de construção e engenharia civil;
(d) Desenvolvimento e implementação de estratégias de marketing relacionadas a seus
próprios empreendimentos imobiliários e de terceiros;
(e) Desenvolvimento urbano;
(f) Financiamento de transações imobiliárias, incluindo financiamento ao cliente; e
(g) Administração de imóveis próprios e a participação em outras empresas.
1.2. Reestruturação societária
Em 30 de setembro de 2020 o Grupo concluiu uma reestruturação societária envolvendo,
dentre outras movimentações societárias, a cisão parcial da sua antiga controladora ERBE
Incorporadora S.A. (anteriormente denominada Tegra Incorporadora S.A., “ERBE”), com a
incorporação da parcela cindida pela Companhia, com vistas ao desenvolvimento pela
Companhia de atividades antes realizadas exclusivamente pela ERBE. Em decorrência da
reestruturação societária, a Companhia incorporou participações societárias em empresas
controladas e controladas em conjunto, projetos imobiliários, além de alguns ativos e
passivos específicos selecionados da ERBE.
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Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

1. Informações gerais--Continuação
1.2. Reestruturação societária--Continuação
As transações societárias foram realizadas a valores contábeis com data base de 30 de
setembro de 2020, não resultando em impactos no resultado da Companhia. Mediante
incorporação da parcela cindida da ERBE, (i) o patrimônio líquido da Companhia foi
aumentado em R$2.127.455, correspondente ao valor do acervo cindido da ERBE, sendo
R$215.039 destinados ao capital social e R$1.912.419, à formação de reserva de capital da
Companhia; e (ii) foram emitidas, pela Companhia, em favor das acionistas da ERBE, na
proporção das respectivas participações no capital social da ERBE, um total de 215.039.350
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em substituição à redução dos
seus respectivos investimentos na ERBE. As ações ordinárias da Companhia atribuídas aos
acionistas da ERBE têm os mesmos direitos atribuídos às ações da Companhia existentes.
A cisão parcial foi realizada sem solidariedade entre a Companhia e a ERBE, nos termos
do artigo 233, parágrafo único, da Lei das S.A., ficando a Companhia, portanto,
responsável apenas pelos direitos, obrigações e contingências decorrentes e/ou
relacionados aos elementos ativos e passivos que lhe foram transferidos. A operação teve
como objetivo segregar as operações da ERBE para os diferentes propósitos de gestão,
tendo o foco da Companhia nos empreendimentos futuros e lançados nos últimos anos.
1.3. Coronavírus (COVID-19)
Certamente o ano de 2020 será lembrado como um ano que marcou a história moderna
mundial em razão de uma pandemia, como há muito tempo não se via. As consequentes
medidas de isolamento social, para reduzir seu impacto humano, acabaram por impactar
adversamente o ambiente de negócios nos mais variados setores da economia. Apesar das
incertezas advindas desse momento único, a Tegra Incorporadora conseguiu desempenhar
muito bem suas atividades, tendo como prioridade máxima a vida e a integridade física de
todos que se relacionam com a comunidade Tegra, bem como a preservação do caixa e
liquidez da companhia para aumentar nossa higidez financeira frente aos novos tempos.
Nesse sentido, em atendimento ao Ofício-Circular/CVM/SNC/nº 02/2020, vale dizer que a
Administração focou na persecução do plano de negócios tendo sempre o mote
compartilhado por todos da companhia, os dois pilares sólidos que sustentam nossa
evolução e sucesso - pessoas e estrutura de capital. Portanto, nada mais justo que esses
dois pilares tenham sido pontos fulcrais no desenho de todas as ações para enfretamento
de mais essa crise.
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Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

1. Informações gerais--Continuação
1.3. Coronavírus (COVID-19)--Continuação
Primeiramente, não demitimos nenhum colaborador em função da pandemia. Nossos
canteiros de obra não sofreram pararalizações – respeitando as diretrizes regionais dos
nossos locais de atuação, que consideraram a construção civil como atividade essencial.
Nossos escritórios, ao fim de março, trabalhavam integralmente através do teletrabalho
(homeoffice), uma medida que embora não tenha sido testada em larga escala
anteriormente, se provou eficiente e adequada. Atualmente, aproximadamente 60% dos
colaboradores de nossos escritórios já se encontram trabalhando presencialmente e o
número pode aumentar se houver evolução benigna da crise de saúde de acordo com as
informações públicas sobre a COVID-19 nas regiões em que atuamos.
Para reforço e priorização do caixa, revisamos nosso plano de negócios para diminuir os
desembolsos a serem incorridos nas mais diferentes linhas, sempre que possível,
mantendo o funcionamento normal e desejável da Companhia. Previmos também,
conservadoramente, impactos negativos em vendas, atrasos nas parcelas a serem
recebidas de clientes bem como aumento do valor de distrato. Decidimos, ato contínuo,
reforçar nosso caixa com linhas de empréstimos sem destinação específica, liberadas junto
aos nossos bancos parceiros.
A performance de vendas da Tegra foi significativa, ainda mais levando-se em conta as
restrições colocadas aos plantões de vendas, sempre uma figura central no processo
decisório de compra por parte de nossos clientes. Foi realizado apenas um lançamento até
o fim de março, mas durante o último trimestre do ano realizamos 6 lançamentos.
Os custos e programação de entrega das obras continuaram aderentes aos planos da
Companhia, o que ocorre consistentemente desde 2016. Nossa escala de compras e
programação de negócios futuros nos permitiu boas condições de negociação junto aos
nossos fornecedores bem como nosso conservadorismo no desenho da viabilidade de
projetos nos dão suficiente respaldo para a decisão de compra de novos terrenos a serem
incorporados.
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Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out
As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out são de
responsabilidade da Administração do Grupo e foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”),
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), e estão em conformidade com a NBC TG 44 - Demonstrações
Combinadas, exclusivamente para atender às necessidades específicas do Grupo, uma vez
que não são requeridas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out foram preparadas
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos
instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.
O Grupo considerou as orientações da Orientação Técnica OCPC 07 - Evidenciação na
Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral, e desta forma, as
informações relevantes próprias e consideradas mais relevantes das demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, estão sendo apresentadas com o objetivo de
fornecer, por meio de um conjunto único de demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out, no contexto da oferta pública inicial de ações (“IPO”) da Tegra
Incorporadora S.A., informações relevantes como se determinadas participações em
sociedades controladas e controladas em conjunto, bem como outros ativos relacionados a
projetos imobiliários e terrenos específicos contidos em suas sub-holdings TG São Paulo
Empreendimentos Imobiliários S.A. e TG Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A.
tivessem sido cindidos e aportados ao capital da Companhia em 1º de janeiro de 2018, o
que ocorreu societariamente somente em 30 de setembro de 2020, conforme aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na mesma data e descrito na Nota 1.2. As
demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out demonstram a posição
patrimonial e financeira das empresas e outros ativos existentes e sob o controle comum,
pela Tegra, desde 1º de janeiro de 2018 ou posteriormente, tão logo a Tegra passasse a
controlá-la.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out--Continuação
Para elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out
foram analisadas as despesas gerais e administrativas corporativas da ERBE que deveriam
ser registradas na estrutura de custos do Grupo e definidos critérios para alocação dessas
despesas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 nas
Demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out do Grupo. Dessa forma,
os dados foram combinados considerando 100% do total dos ativos, passivos e acervo
patrimonial, e com a efetiva contribuição dessas sociedades como capital social da Tegra.
Os balanços patrimoniais passaram a refletir a posição patrimonial consolidada em 31 de
dezembro de 2020.
As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out estão sendo
apresentadas apenas para o fornecimento de análises adicionais a terceiros, acionistas e
instituições financeiras e não representam as demonstrações financeiras estatutárias das
entidades que compõem o Grupo, e não devem ser tomadas como base para fins de
cálculos de dividendos, tributos ou para quaisquer outros fins societários ou análise de
rentabilidade ou sobre performance passada ou futura.
As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out foram preparadas
considerando o custo histórico como base de valor, exceto determinados ativos financeiros
que foram mensurados ao valor justo por meio do resultado. O quadro a seguir demonstra
as empresas combinadas e correspondentes informações financeiras. No processo de
combinação foram eliminados os saldos ativos e passivos e as receitas e despesas de
operações e lucros não realizados entre as empresas combinadas.

22

222

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out--Continuação
Participação

Tegra Engenharia S.A.
Amethyst SPE Ltda.
TG Curitiba Emp. Imobiliários SPE Ltda.
TGSP Cotoxó Emp. Imobiliários Ltda.
TG São Paulo Emp. Imobiliários 2 S.A.
TGSP-20 SPE Ltda.
TGSP-24 SPE Emp. Imobiliários Ltda.
TGSP-25 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-27 SPE Ltda.
TGSP-28 SPE Emp. Imobiliários Ltda.
TGSP-29 SPE Ltda.
TGSP-22 SPE Ltda.
TGSP-30 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-31 SPE Ltda.
TGSP-32 SPE Ltda.
Tegra Vendas Imobiliária Ltda.
Aparine Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-34 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-38 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-39 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tegra ID Gerenciamento, Arquitetura e Decoração
Ltda.
TGSP-41 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tamboré Urbanismo Ltda.
TGRJ-14 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-12 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-11 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-10 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-9 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-43 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-15 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-13 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-19 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGUR-05 Desenvolvimento Urbano Ltda.
TUR-03 Desenvolvimento Urbano Ltda.
TGSP 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.
TGSP-49 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-50 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-48 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGUR-04 Desenvolvimento Urbano Ltda.
TGSP-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-53 Empreendimentos Imobiliários S.A.
TUR-07 Desenvolvimento Urbano Ltda.
TUR-08 Desenvolvimento Urbano Ltda.
TGSP-52 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-55 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TUR-02 Desenvolvimento Urbano Ltda.

2020

2020

2019

Ativo

Patrimônio
líquido

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

25.690
18.886
13.065
23.000
168.359
69.194
62.881
52.134
47.252
30.894
26
67.406
524
70.123
1.818
4.333
32.711
150.242
36.968
73.566
99.543
143.904

(98.888)
18.755
5.602
21.821
145.744
36.025
51.505
21.987
40.504
23.349
(4)
31.427
208
40.858
283
(6.434)
24.332
52.848
27.222
18.328
50.044
30.572

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

6
8.986
13
26.571
78.218
56.068
63.712
68.580
33
38.784
30.317
4
128
17.972
724
795.927
35.832
2
74.395
559
338
2.613.069
61
110
32.887
28
102.161
151
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6
3.171
13
12.904
22.355
21.439
25.518
41.800
33
17.417
12.197
4
97
4.121
184
524.776
18.726
2
35.013
307
188
2.195.744
29
4
14.664
28
60.591
31

2019
Lucro líquido
(prejuízo) do
exercício

Ativo

Acervo líquido

Lucro líquido
(prejuízo) do
exercício

(30.141)
3.306
5.216
14.804
8.802
1.517
5.997
156
(1.015)
(324)
12.126
9
22.037
(123)
(9.337)
4.261
7.248
25.859
9.792
21.329
15.464

20.990
18.710
23.667
42.369
182.224
39.795
63.353
58.377
42.267
23.454
320
49.294
515
69.128
539
5.413
43.889
102.349
46.323
44.547
55.978
105.102

-

(101.189)
16.531
841
20.611
123.731
27.276
47.718
12.815
36.128
17.474
130
25.301
199
21.959
286
(3.667)
16.388
37.298
1.363
8.590
28.197
15.108

(135)
(182)
4.408
2.414
8.809
99
7.369
(181)
696
(4)
1.569
(53)
(129.942)
681
9.444
77.038
(2.581)
13.084
-

7
312
196
7.808
42.248
16.643
62.346
42.232
33
31.998
12.489
4
133
7.388
217
3
26.819
2
40.828
294
191
27
29
4
34.749
29
54.606
31

-

416
176
5.937
17.750
12.433
25.186
34.430
13
15.592
10.719
4
101
2.557
217
15.365
(1)
25.723
218
98
27
29
4
7.050
28
37.887
11
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out--Continuação
Participação

TGRJ 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.
TGRJ-17 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-16 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-58 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-56 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-57 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TUR-12 Desenvolvimento. Urbano Ltda.
TGSP-61 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-62 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-20 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-66 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-22 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-70 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-73 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGRJ-23 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-80 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-64 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TGSP-23 Emp. Imobiliários SPE S.A.
Tur-10 Desenvolvimento Urbano Ltda.
Tur-09 Desenvolvimento Urbano Ltda.
Tur-11 Desenvolvimento Urbano Ltda.
Tgsp-60 Empreendimentos. Imobiliários Ltda.
Tgsp-59 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tgsp-63 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tgsp-67 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tgsp-68 Empr. Imobiliários Ltda.
Tgsp-74 Empr. Imobiliários Ltda.
Tgsp-81 Empr. Imobiliários Ltda.
Tgsp-82 Empr. Imobiliários Ltda.
Tgsp-83 Empr. Imobiliários Ltda.
Tgsp-84 Empr. Imobiliários Ltda.
Tgsp-88 Empr. Imobiliários Ltda.
Tgsp-40 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
SIQUEM SPE Emp. Imobiliários S.A.
TGSP-42 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Caminhos da Lapa 1 Part. Ltda.
Caminhos da Lapa II Part. Ltda.
TGSP-36 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TUR-06 Desenvolvimento Urbano Ltda.(b)
TUR-01 Desenvolvimento Urbano Ltda. (b)
TGSP-44 Emp. Imobiliários Ltda. (b)
TGSP-45 Emp. Imobiliários Ltda. (b)
Tamboré Camanducaia 1 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (b)
Tgqp empreendimentos Imobiliários Ltda. (b)
Almirante Tamandaré empreendimentos
Imobiliários Ltda. (b)
Tgsp-79 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
TG CASA Empreendimentos Imobiliários Ltda.

2020
Patrimônio
líquido
19
12.844
6.761
4
74
17.321
19
4
94
19
8
398
4.505
162
9
(61)
(335)
(248)
10
12.265
14.575
610
(30)
(28)
69.601
50.838
25.664
108.908
154.607
61.025
4.227
6.923
40.147
6.316

2019
Lucro líquido
(prejuízo) do
exercício
5.392
1.170
(1.037)
(2)
(3)
(366)
(531)
(408)
(85)
5.387
10
(50)
(1)
(1)
(1)
(29)
(63)
(4.321)
24.685
10.056
10.993
(1.521)
3.182
4.476
21.265
6.316

2020
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21%
70%
65%
50%
50%
42%
93%
90%
80%
80%

2019
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
70%
65%
50%
50%
22%
100%
100%
100%
100%

Ativo
19
50.310
38.862
4
104
33.848
19
4
1.453
19
8
16.521
13.288
37.334
9
22.149
62.411
24.931
10
63.593
16.915
20
20
20
20
20
20
611
715
750
392
10.155
72.390
69.596
150.579
108.908
156.250
85.355
14.032
31.632
77.831
63.555

92%
100%

59%
85%

19.216
21.988

13.567
2.911

(2.495)
(661)

13.030
-

-

100%
100%
100%

77%
100%
100%

27.883
32
-

12.224
-

3.034
(1)

-

-

(a)

Empresas constituídas durante o exercício de 2020.

(b)

Empresas que sofreram alteração na participação da Companhia ao longo do exercício de 2020.
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Ativo
19
5.509
5.342
4
74
17.965
19
5
5
19
8
307
12.063
48
9
206
1
73
1
9
385
200
57.111
44.492
46.475
55.430
76.728
14.099
4.603
8.856
64.424
46.889

Acervo líquido
-

Lucro líquido
(prejuízo) do
exercício
19
(1)
(8)
(1)
74
16.867
1
19
(2)
2.555
(25)
(1)
(1)
45.376
17.187
38.924
668
55.426
70.407
13.474
1.046
351
19.516
1
3.389
8.296
(107)
-

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out--Continuação
As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out utilizam o Real (R$)
como moeda funcional, que também é a moeda de apresentação. A autorização para a
emissão das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out pela
Administração do Grupo ocorreu em 25 de fevereiro de 2021.
2.2. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias. A preparação de demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e, mais do que isso, necessita que haja um exercício de julgamento por
parte da Administração do Grupo no processo de aplicação das políticas contábeis. As
áreas que necessitam de um maior nível de julgamento e que possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out são: (i) provisão
para perdas de crédito esperadas; (ii) provisão para distratos; (iii) valor realizável liquido
dos imóveis a comercializar; (iv) valor recuperável dos ativos tangíveis e intangíveis,
incluindo ágio; (v) provisão de garantia; (vi) provisões para contingências; e (vi) revisão
orçamentária para fins de reconhecimento de receitas pelo método POC. Maiores
informações sobre estimativas e premissas aplicadas nos itens comentados acima estão
apresentadas nas respectivas notas explicativas.
2.3. Base de consolidação
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira
consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras
combinadas. As demonstrações financeiras combinadas incluem as operações das
sociedades da Companhia, das suas controladas e controladas em conjunto descritas na
Nota 2.1.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação
i)

Controladas
As demonstrações financeiras de controladas, preparadas de acordo com as políticas
contábeis consistentes com as da Companhia, são incluídas nas demonstrações
financeiras combinadas a partir da data na qual a Tegra Incorporadora S.A. obtém o
controle, e continuam a ser combinadas até a data em que o controle deixar de existir.
Nesse método, os componentes dos ativos, passivos e resultados são combinados
integralmente e o valor patrimonial da participação dos sócios não controladores é
determinado pela aplicação do percentual de participação deles sobre o patrimônio
líquido das controladas.

ii)

Controladas em conjunto
Uma “joint venture” é um acordo contratual através do qual a Companhia e outras
partes exercem uma atividade econômica sujeita a controle conjunto, situação em que
as decisões sobre políticas financeiras e operacionais estratégicas relacionadas às
atividades da “joint venture” requerem a aprovação de todas as partes que
compartilham o controle. A Companhia apresenta suas participações em controladas
em conjunto, nas suas demonstrações financeiras combinadas, usando o método de
equivalência patrimonial.

iii) Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas
derivadas de transações intragrupo, são eliminados, sendo destacada a participação
dos sócios não controladores. Ganhos não realizados oriundos de transações com
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o
investimento na proporção da participação da Companhia na investida. Perdas não
realizadas são eliminadas da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas
somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor
recuperável.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação
iv) Outras considerações
Quando a participação do Grupo nas perdas de investidas 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.
O Grupo determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há
evidência objetiva de que o investimento em controlada ou controlada em conjunto
sofreu perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, o Grupo calcula o
montante de perda por redução ao valor recuperável como diferença entre o valor
recuperável da controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração
do resultado.
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas
2.4.1. Reconhecimento de receita
Os resultados são registrados pelo regime de competência. As receitas e custos
são apresentados, de acordo com o objeto social específico do Grupo.
a)

Venda de bens (incorporação imobiliária)
Nas vendas de unidades concluídas, a receita é reconhecida no momento em
que a venda é efetivada (transferência de riscos e benefícios),
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, e as receitas
são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.

b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos
O Grupo adotou o NBC TG 47/IFRS 15 -“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
2017, antecipadamente, 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 Empresas abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos--Continuação
O Grupo, suas controladas e investidas avaliaram a aplicação da NBC TG 47,
alinhado ao manifestado pela CVM através do Ofício Circular /CVM/SNC/SEP
nº 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15),
sendo que não foram apurados impactos relevantes nas práticas contábeis
adotadas para o saldo inicial de 1º de janeiro de 2018.
O Ofício Circular afirma que a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15) às
transações de venda de unidades imobiliárias não concluídas, realizadas por
entidades registradas na CVM do setor de incorporação imobiliária, têm
questões centrais, como: (a) o foco no contrato (unidade de conta); (b) o
monitoramento contínuo dos contratos; (c) uma estrutura de controles internos
em padrão de qualidade considerado, no mínimo, aceitável para os propósitos
aos quais se destina; (d) a realização de ajustamentos tempestivos; e (e) a
qualidade da informação (valor preditivo e confirmatório das demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out). A receita somente é
reconhecida, caso o Grupo identifique que não exista mais o risco de incerteza
de entrada de fluxo de caixa após a identificação do contrato com o cliente.
A venda é firmada no modelo no qual a incorporadora financia o promitente
durante a fase de construção do projeto, através de recursos próprios e/ou
obtenção de financiamento (SFH) junto a instituições financeiras (contrato tipo
3), bem como contratos de venda onde o saldo devedor, após a fase de
construção, é financiado pelo Grupo (contrato tipo 4), nessa modalidade de
contrato a unidade imobiliária é dada em garantia do financiamento ao próprio
Grupo por meio de alienação fiduciária.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos--Continuação
Em regra, projetos de construção de unidades imobiliárias voltadas a pessoas
de média, baixa, média e alta renda. Com a assinatura do contrato, o mutuário
se compromete a pagar durante a fase de construção aproximadamente 20%
ou mais 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 Grupo também realiza financiamento direto com o promitente em certas
situações quando este não consegue obter o repasse com a instituição
financeira. Assim como nos financiamentos através de alienação fiduciária, as
unidades são dadas como garantia.
O risco de mercado da unidade imobiliária, desde o momento da venda, recai
todo sobre o mutuário, que pode se beneficiar de eventuais valorizações e
realizá-las mediante a transferência onerosa de seu contrato junto a terceiros,
com a anuência da incorporadora, ou se prejudicar com eventuais
desvalorizações (momento em que alguns mutuários forcejam o distrato).
Com isso, nas vendas de unidades não concluídas, são observados os
seguintes procedimentos:
x As receitas de vendas, ajustadas segundo as condições estabelecidas nos
contratos de venda e compra, e os custos de terrenos e construção, são
apropriados ao resultado utilizando o método do percentual de conclusão de
cada empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo
incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos;
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos--Continuação
x O custo incorrido (incluindo o custo do terreno e demais gastos relacionados
diretamente com a formação do estoque) correspondente às unidades
vendidas é apropriado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda
não comercializadas, o custo incorrido é apropriado ao estoque na rubrica
“Imóveis a comercializar”;
x Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos
valores efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo
circulante ou realizável a longo prazo, na rubrica “Contas a receber”. Os
montantes recebidos com relação à venda de unidades que sejam superiores
aos valores reconhecidos de receitas, são contabilizados na rubrica
"Adiantamentos de clientes";
x A variação monetária, incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim
como o ajuste a valor presente do saldo de contas a receber, são apropriados
as receitas de imóveis vendidos, quando incorridos durante a construção até
a conclusão da obra, obedecendo ao regime de competência dos exercícios
“pro rata temporis”;
x Os encargos financeiros de terrenos a pagar, quando aplicável, e os
diretamente associados ao financiamento da construção, são capitalizados e
registrados aos imóveis a comercializar, e apropriados ao custo incorrido das
unidades em construção até a sua conclusão e observando-se os mesmos
critérios de apropriação do custo de incorporação imobiliária na proporção
das unidades vendidas em construção;
x Os juros prefixados e a variação monetária, incidentes 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 dos exercícios;
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos--Continuação
Revisão orçamentária
A porcentagem dos custos incorridos utilizada para o reconhecimento da
receita e contas a receber de unidades vendidas em construção é medida em
relação aos custos orçados totais. O cálculo dos custos orçados totais,
compostos pelos custos incorridos e os custos previstos a incorrer para o
encerramento das obras, exige que a Administração do Grupo estime os custos
dos materiais, da mão de obra e de financiamento, entre outros necessários
para a construção das unidades imobiliárias. Estas estimativas são
regularmente revisadas, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base
nesta revisão são refletidos nos resultados do Grupo de acordo com o método
contábil utilizado.
Contrato de construção e prestação de serviços
Receitas decorrentes de contratos de construção e prestação de serviços
imobiliários são reconhecidas na medida em que os serviços são prestados, e
estão vinculadas com a atividade de administração de construção para
terceiros, consultoria técnica e cessão de mão de obra.
Quando o resultado de um contrato de construção não pode ser estimado com
confiabilidade, sua receita é reconhecida até o montante dos custos incorridos
cuja recuperação seja provável. Os custos de cada contrato são reconhecidos
como despesas no exercício em que são incorridos.
Quando for provável que os custos totais excederão a receita total de um
contrato, a perda estimada é reconhecida imediatamente como outros custos
nas demonstrações dos resultados.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos--Continuação
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros
para liquidação por meio da entrega de unidades imobiliária (permuta física) ou
o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades imobiliárias dos
empreendimentos (permuta financeira). O valor do terreno adquirido pelo Grupo
é apurado com base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues
na data da transação. O valor justo do terreno é registrado no momento da
aquisição como terrenos no estoque de imóveis a comercializar, em
contrapartida a adiantamento de clientes no passivo. As receitas e os custos
decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado de acordo
com o método da percentagem completada - POC.
Provisão para distratos
O Grupo, 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, além do histórico de distratos para
constituir a provisão para distratos.
Adicionalmente, o Grupo também preparou estudo que suporta o percentual
histórico de devoluções para constituir o montante a ser devolvido para os
clientes, quando da efetivação do distrato.
Quando do registro da provisão para distrato os valores do contas a receber de
clientes são ajustados em contrapartida as receitas de imóveis vendidos, bem
como os custos de imóveis vendidos e imóveis a comercializar, também são
ajustados pelos montantes anteriormente reconhecidos no resultado. A parcela
da receita de imóveis vendidos que o Grupo não irá devolver aos clientes é
classificada no resultado como receita operacional líquida.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de
uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra
entidade.
2.4.2.1. Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do
resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do
modelo de negócios do Grupo para a gestão destes ativos financeiros.
Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham um
componente de financiamento significativo ou para as quais o Grupo tenha
aplicado o expediente prático, o Grupo inicialmente mensura um ativo
financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As
contas a receber de clientes são avaliadas e registradas pelo valor
presente na data de transação sendo deduzida de eventual perda
esperada. As parcelas em aberto são atualizadas com base no Índice
Nacional da Construção Civil (INCC) para a fase de construção do projeto
e pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e juros, após obtenção
do habite-se.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo
amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes,
ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos
de principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o
valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de
instrumento.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.4.2.1. Ativos financeiros--Continuação
x Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são
classificados em quatro categorias:
- Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida).
- Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados
(instrumentos de dívida).
- Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas
acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos
patrimoniais).
- Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
O Grupo mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as
seguintes condições forem atendidas:
- O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo
objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de
caixa contratuais.
- Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas
especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente,
pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.4.2.1. Ativos financeiros--Continuação
x Mensuração subsequente--Continuação
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)-Continuação
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente
mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a
redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no
resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao
valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem
ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao
valor justo. Ativos financeiros são classificados como mantidos para
negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no
curto prazo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam
exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e
mensurados ao valor justo por meio do resultado, independentemente do
modelo de negócios. Não obstante os critérios para os instrumentos de
dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por
meio de outros resultados abrangentes, conforme descrito acima, os
instrumentos de dívida podem ser designados pelo valor justo por meio
do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou reduzir
significativamente, um descasamento contábil.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.4.2.1. Ativos financeiros--Continuação
x Mensuração subsequente--Continuação
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado--Continuação
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados
no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do
valor justo reconhecidas na demonstração do resultado.
O Grupo não possui ativos financeiros classificados nas categorias de
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos de
dívida e instrumentos patrimoniais).
x Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é
desreconhecido quando:
- Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram;
- O Grupo transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou
assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa
recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um
contrato de repasse e (a) o Grupo transferiu substancialmente todos os
riscos e benefícios do ativo, ou
- O Grupo nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e
benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.4.2.1. Ativos financeiros--Continuação
x Desreconhecimento--Continuação
Quando o Grupo transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um
ativo ou celebra um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida,
reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem
reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem
transferiu o controle do ativo, o Grupo continua a reconhecer o ativo
transferido na medida de seu envolvimento continuado. Neste caso, o
Grupo também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o
passivo associado são mensurados em uma base que reflita os direitos e
as obrigações retidos pelo Grupo. O envolvimento contínuo sob a forma
de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor valor entre
(i) o valor do ativo e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que
a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia).
x Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
O Grupo reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para
todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio do
resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre
os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e todos
os fluxos de caixa que o Grupo espera receber, descontados a uma taxa
de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos
de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias
detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos
contratuais.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.4.2.1. Ativos financeiros--Continuação
x Redução ao valor recuperável de ativos financeiros--Continuação
Para contas a receber de clientes, o Grupo aplica uma abordagem
simplificada no cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, o
Grupo não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece
uma provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas em
cada data-base. O Grupo estabeleceu critérios de provisão que se baseia
em sua experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores
prospectivos específicos para os devedores.
O Grupo considera um ativo financeiro em situação de inadimplemento
quando os pagamentos contratuais estão vencidos de longa data. No
entanto, em certos casos, o Grupo também pode considerar que um ativo
financeiro está em inadimplemento quando informações internas ou
externas indicam ser improvável o Grupo receber integralmente os
valores contratuais em aberto antes de levar em conta quaisquer
melhorias de crédito mantidas pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado
quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa
contratuais.
2.4.2.2. Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos
financeiros a custo amortizado ou como derivativos designados como valor
justo instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
2.4.2.2. Passivos financeiros--Continuação
Reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor
justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor
justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente
atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros do Grupo incluem contas a pagar aquisição de
terrenos, fornecedores, empréstimos e financiamentos, adiantamento de
clientes (permuta), empréstimos com partes relacionadas e outros
passivos.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são
classificados em duas categorias:
x

Passivos financeiros ao custo amortizado

x

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Passivos financeiros ao custo amortizado
Esta é a categoria mais relevante para o Grupo. Após o reconhecimento
inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a
juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando
o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no
resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de
amortização da taxa de juros efetiva.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
2.4.2.2. Passivos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuaçãop
Passivos financeiros ao custo amortizado--Continuação
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer
deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do
método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de
juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do
resultado. Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e
financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros.
O Grupo não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio
do resultado.
Instrumentos financeiros derivativos
Os instrumentos financeiros derivativos designados em operações de
hedge são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o
contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente
também ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos
financeiros quando o valor justo do instrumento for positivo, e como
passivos financeiros quando o valor justo for negativo.
Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de
derivativos durante os períodos são lançados diretamente na
demonstração de resultado. O saldo acumulado no balanço patrimonial
decorrente das variações sucessivas do valor justo do compromisso firme
atribuível ao risco coberto será transferido para o saldo do item objeto de
hedge no momento do reconhecimento inicial (reconhecimento do saldo
das contas a pagar ou das contas a receber)
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
2.4.2.2. Passivos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros derivativos--Continuação
Para os fins de contabilidade de hedge (hedge accounting), a Companhia
possui operações na seguinte classificação:
Hedge de valor justo, ao fornecer proteção contra a exposição às
alterações no valor justo de ativo ou passivo reconhecido ou de
compromisso firme não reconhecido, ou de parte identificada de tal ativo,
passivo ou compromisso firme, que seja atribuível a um risco particular e
possa afetar o resultado;
No reconhecimento inicial de uma relação de hedge, a Companhia
classifica formalmente e documenta a relação de hedge à qual a
Companhia deseja aplicar contabilidade de hedge, bem como o objetivo e
a estratégia de gestão de risco da administração para o hedge. A
documentação inclui a identificação do instrumento de hedge, o item ou
transação objeto de hedge, a natureza do risco objeto de hedge, a
natureza dos riscos excluídos da relação de hedge, a demonstração
prospectiva da eficácia da relação de hedge e a forma em que a
Companhia irá avaliar a eficácia do instrumento de hedge para fins de
compensar a exposição a mudanças no valor justo do item objeto de hedge
ou fluxos de caixa relacionados ao risco objeto de hedge.
Hedges que satisfazem os critérios para sua contabilidade são registrados
da seguinte forma:
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
2.4.2.2. Passivos financeiros--Continuação
Hedge de valor justo
O ganho ou a perda resultante das mudanças do valor justo de um
instrumento de hedge (para instrumento de hedge derivativo) deve ser
reconhecido no resultado. O ganho ou a perda resultante do item coberto
atribuível ao risco coberto deve ajustar a quantia escriturada do item
coberto a ser reconhecido no resultado. As mudanças do valor justo do
instrumento de hedge e as mudanças do valor justo do item objeto de
hedge atribuível ao risco coberto são reconhecidas na linha da
demonstração de resultado relacionada ao item objeto de hedge.
A mudança no valor justo de um derivativo de taxa de juros designado
numa relação de hedge é reconhecida no resultado financeiro. A mudança
no valor justo do item objeto de hedge relacionado ao risco objeto de
hedge é registrada como ajuste do valor contábil do item objeto de hedge,
sendo também reconhecida no resultado financeiro.
Se o item objeto de hedge for baixado, o valor justo não amortizado é
reconhecido imediatamente na demonstração do resultado.
A Companhia possui a operação de swap de taxa de juros abaixo para
proteção contra a exposição a mudanças no valor justo do seu empréstimo,
no qual tem a posição passiva em taxas pré-fixadas e como contrapartida
ativa os percentuais do CDI, sendo a amortização do valor principal de
acordo com os vencimentos da dívida à qual o contrato está atrelado.

42

242

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.2. Instrumentos financeiros--Continuação
2.4.2.2. Passivos financeiros--Continuação
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é
extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada,
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído
por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou
os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal
troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo
original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos
respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do
resultado.
2.4.2.3. Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor
líquido é apresentado no balanço patrimonial combinado se houver um
direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores
reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar
os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
2.4.3. Estoques de imóveis a comercializar e adiantamento de clientes - permuta
Os estoques são avaliados ao custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor.
São registrados nos “Estoques de imóveis a comercializar” os custos de aquisição
de terrenos, de construção e outros custos relacionados aos projetos em construção
e concluídos cujas unidades ainda não foram vendidas. O custo de terrenos
mantidos para desenvolvimento inclui o preço de compra, bem como os custos
incorridos para a aquisição e o desenvolvimento dos terrenos, que não excede o
valor de mercado. O Grupo capitaliza juros quando um projeto está em
desenvolvimento, limitados às despesas financeiras incorridas durante o exercício.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.3. Estoques de imóveis a comercializar e adiantamento de clientes - permuta-Continuação
No caso de terrenos adquiridos através das permutas destes por unidades
imobiliárias, o valor do terreno adquirido pelo Grupo, foi contabilizado pelo valor
justo dos bens cedidos pelo Grupo, como um componente dos “Estoques de
imóveis a comercializar”, em contrapartida a conta “Adiantamento de clientes” no
passivo, no momento da assinatura do instrumento particular ou do contrato
relacionado à referida transação.
2.4.4. Investimentos
As demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out refletem
apenas os investimentos que o Grupo detém em joint-ventures.
Joint venture é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes que
detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm obrigações
pelos passivos relacionados ao negócio. Estas partes são denominadas de
operadores em conjunto. Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente
convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre
as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que
compartilham o controle
Esses investimentos são avaliados com base no método da equivalência
patrimonial. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento em
joint-venture é reconhecido inicialmente ao custo. O valor contábil do investimento é
ajustado para fins de reconhecimento das variações na participação do Grupo no
patrimônio líquido joint-venture a partir da data de aquisição. O ágio relativo à jointventure é incluído no valor contábil do investimento, não sendo, no entanto,
amortizado nem separadamente testado para fins de redução no valor recuperável
dos ativos.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.4. Investimentos--Continuação
A demonstração do resultado reflete a participação do Grupo nos resultados
operacionais da joint-venture. Eventual variação em outros resultados abrangentes
destas investidas é apresentada como parte de outros resultados abrangentes do
Grupo. Adicionalmente, quando houver variação reconhecida diretamente no
patrimônio joint-venture, o Grupo reconhecerá sua participação em quaisquer
variações, quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Ganhos e perdas não realizados em decorrência de transações entre o Grupo e a
joint-venture são eliminados em proporção à participação na joint-venture. A soma
da participação do Grupo nos resultados de uma joint-venture é apresentada na
demonstração do resultado, representando o resultado após os tributos e as
participações de não controladores nas controladas da joint-venture.
As demonstrações financeiras da joint-venture são elaboradas para o mesmo
período de divulgação que as do Grupo. Quando necessário, são feitos ajustes para
que as políticas contábeis fiquem alinhadas com as do Grupo.
O Grupo determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há
evidência objetiva de que o investimento na controlada sofreu perda por redução ao
valor recuperável. Se assim for, o Grupo calcula o montante da perda por redução
ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da controlada e o
seu valor contábil e reconhece o montante da eventual perda na demonstração do
resultado.
2.4.5. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
No fim de cada exercício, o Grupo revisa o valor contábil de seus ativos não
financeiros para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram
alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o
montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante
dessa perda.
Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado
for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de
caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor
recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.5. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação
Uma perda por redução ao valor recuperável (“impairment”) existe quando o valor
contábil de um ativo excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor
justo menos custos de venda e o valor em uso.
O cálculo do valor justo menos custos de venda é baseado em informações
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado
menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado.
2.4.6. Tributação
A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos
tributos correntes e diferidos, calculados de acordo com a legislação fiscal vigente à
época dos balanços.
As receitas e despesas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias são
tributadas com base no regime de caixa e não com base nos critérios contábeis
descritos na Nota 2.3.1. A cada exercício fiscal, o Grupo, desde que atenda aos
requisitos legais, poderá optar por apurar o lucro tributável utilizando o critério do
Lucro Real, Lucro Presumido ou Regime Especial de Tributação (RET), este último
conforme Lei nº 10.931/04 e Instrução Normativa RFB n° 1.435/13 aplicável às
incorporações imobiliárias.
No Lucro Presumido, os impostos são apurados conforme as alíquotas descritas
abaixo, após a aplicação de limites de presunção de 8% e 12%, para IRPJ e CSLL
sobre a receita bruta, respectivamente:

Base
Imposto de renda
Contribuição social
PIS
COFINS

Lucro real

Lucro presumido

RET

Lucro
15% + 10% (adicional
excedente)
9%
1,65%
7,60%

Receita bruta
15% + 10% (adicional
excedente)
9%
0,65%
3,00%

Receita bruta
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.6. Tributação--Continuação
Tributos diferidos
No Lucro Real, os tributos e contribuições diferidos passivos são geralmente
reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis e os tributos diferidos
ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, bem
como sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social desde que seja
provável que o Grupo apresente lucro tributável futuro em montante suficiente para
que tais créditos possam ser utilizados.
No Lucro Presumido e no RET, os tributos diferidos são calculados sobre a
diferença existente entre as bases caixa e competência, quando da apuração dos
impostos correntes.
A recuperação do saldo dos tributos diferidos ativos é revisada, no mínimo, ao final
de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros
estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o
saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.
2.4.7. Ativos intangíveis
i)

Ativos intangíveis adquiridos separadamente (licenças de software)
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são
registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao
valor recuperável acumuladas, quando aplicável.
A amortização é reconhecida a partir do início da utilização dos ativos,
linearmente com base na vida útil estimada, as quais são revisadas no mínimo
ao fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é
contabilizado prospectivamente. Um ativo intangível é baixado na alienação ou
quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da
alienação.

47

247

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.7. Ativos intangíveis--Continuação
ii)

Ágio
O ágio resultante de uma combinação de negócios é demonstrado ao custo na
data da combinação do negócio.
O ágio alocado aos ativos é amortizado na proporção em que estes ativos e
passivos nas controladas são realizados. A parcela do ágio que não é possível
alocar a ativos e passivos identificáveis é atribuída à rentabilidade futura,
contabilizada como “Intangível” e não é amortizada.
O teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio (“impairment”) é
realizado anualmente ou quando as circunstâncias indicarem perda por
desvalorização do valor contábil. Se o valor recuperável da unidade geradora
de caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução no valor
recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil de qualquer
ágio alocado à unidade e, posteriormente, aos outros ativos da unidade. A
perda por redução ao valor recuperável do ágio representado pela rentabilidade
futura não é revertida em período subsequente.

2.4.8. Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida)
resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma
confiável e cuja liquidação seja provável.
O Grupo registra provisões das seguintes naturezas: contingências, garantia,
passivo a descoberto, multa por atraso na entrega de projetos entre outras.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa dos recursos financeiros
requeridos para liquidar a obrigação no final de cada exercício, considerando-se os
riscos e as incertezas relativas à obrigação.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.8.

Provisões--Continuação
As provisões para obrigações de naturezas cível, trabalhista, previdenciária e
fiscal, objeto de contestação judicial são reavaliadas periodicamente, e são
contabilizadas com base nas opiniões do departamento jurídico interno, dos
consultores legais independentes e da Administração do Grupo sobre o provável
desfecho dos processos judiciais nas datas de divulgação.
O Grupo adota o procedimento de provisionar as obrigações de naturezas
trabalhista, previdenciária, fiscal e cível cuja probabilidade de perda, ou seja, de
desembolso futuro tenha sido estimada como provável. Tais provisões estão
contabilizadas no grupo “Provisões”, no passivo não circulante. As práticas
contábeis referente às demais provisões encontram-se descritas nas respectivas
notas explicativas.

2.4.9.

Informações por segmentos
Um segmento operacional é um componente do Grupo que desenvolve atividades
do negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo
receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes do
Grupo. Todos os resultados operacionais dos segmentos operacionais são revistos
frequentemente pela Administração para a tomada de decisões sobre os recursos
a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para o
qual informações financeiras individualizadas estão disponíveis. Os resultados de
segmentos que são reportados à Administração incluem itens diretamente
atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases
razoáveis.

2.4.10. Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)
Demonstração do valor adicionado (“DVA”) Essa demonstração tem por finalidade
evidenciar a riqueza criada pelo Grupo e sua distribuição durante determinado
período e é apresentada pelo Grupo, como parte de suas demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out, cuja apresentação é requerida
pela legislação societária brasileira para companhias abertas e como informação
suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.11. Programa de remuneração baseada em ações
A Companhia iniciou em 15 de dezembro de 2020 seu programa de stock option
(denominado “Plano de Investimento”/“Plano”), que consiste na oferta onerosa de
opções de compra ou subscrição de ações, em caráter voluntário, a um
determinado grupo de executivos elegíveis escolhidos pelo Conselho de
Administração da companhia. As principais condições do Plano estão descritas na
nota explicativa (Nota 14.6). As transações oriundas do Plano serão liquidadas
através de títulos patrimoniais emitidos pela Companhia.
O custo de transações liquidadas com instrumentos patrimoniais é mensurado com
base no valor justo na data em que foram outorgados. Para determinar o valor
justo, a Companhia utiliza um especialista de avaliação externo, o qual utiliza um
método de avaliação apropriado.
Esse custo é normalmente reconhecido em despesas com benefícios a
empregados em conjunto com o correspondente aumento no patrimônio líquido
(em outras reservas), ao longo do período em que há o serviço prestado e, quando
aplicável, condições de desempenho são cumpridas (período de aquisição ou
vesting period).
Contudo, considerando que o Plano prevê a outorga onerosa de opções pelo
mesmo valor justo utilizado para a determinação do custo da transação, de acordo
com o IFRS 2 / CPC 10(R1), o valor pago pelos executivos elegíveis que optaram
por aderir ao Plano foi registrado na rubrica reserva de opções outorgadas
reconhecidas, e não há reconhecimento de despesa adicional com benefícios a
empregados ao longo do período em que há o serviço prestado.
2.4.12. Novos pronunciamentos e normas públicas adotadas
As práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), bem como as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), estão em constante e contínuo
processo de revisão, com o objetivo de aperfeiçoar as normas contábeis,
auxiliando o leitor no processo de leitura, entendimento e análise comparativa com
outras empresas do mercado.

50

250

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.12. Novos pronunciamentos e normas públicas adotadas--Continuação
As seguintes normas entraram em vigor a partir de 1º. de janeiro de 2020 e a
conclusão de análise e impacto é a seguinte:
Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3,
sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1)
para ajudar as entidades a determinar se um conjunto adquirido de atividades e
ativos consiste ou não em um negócio. Elas esclarecem os requisitos mínimos
para uma empresa, eliminam a avaliação sobre se os participantes no mercado
são capazes de substituir qualquer elemento ausente, incluem orientações para
ajudar entidades a avaliar se um processo adquirido é substantivo, delimitam
melhor as definições de negócio e de produtos e introduzem um teste de
concentração de valor justo opcional. Novos casos ilustrativos foram fornecidos
juntamente com as alterações.
Como as alterações se aplicam prospectivamente a transações ou outros eventos
que ocorram na data ou após a primeira aplicação, o Grupo não será afetado por
essas alterações na data de transição.
Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na
revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição
omissão em todas as normas e a informação é material se sua omissão, distorção
ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais
usuários das demonstrações financeiras de propósito geral fazem com base
nessas demonstrações financeiras, que fornecem informações financeiras sobre
relatório específico da entidade. Não é esperado que essas alterações tenham um
impacto significativo nas demonstrações financeiras combinadas o Grupo.

51

251

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out e resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4.13. Novos pronunciamentos e normas públicas ainda não adotadas
O Grupo decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação
ou alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor.
Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante
Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1,
correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo
como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem:
x O que significa um direito de postergar a liquidação;
x Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
x Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade
exercer seu direito de postergação
x Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um
instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua
classificação
As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023
e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, o Grupo avalia o impacto
que as alterações terão na prática atual.
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3. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Consolidado
2020
Total de caixa e depósitos bancários
Cerificados de depósitos bancários pós-fixados (a)
Total de caixa e equivalentes de caixa
Fundo exclusivo Brookfield Brasil (b)
Total aplicações financeiras
Total de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

Combinado
2019

22.786
553.975
576.761

55.579
83.312
138.891

36.415
36.415

58.704
58.704

613.176

197.595

(a) As aplicações em CDB - pós fixados cujo rendimento médio no período foi de uma taxa efetiva média de 99,3% do CDI em 31 de dezembro de 2020
(96,1% em 2019). As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa, registradas ao valor justo por meio do resultado,
refletem condições usuais de mercado, cujo vencimento é igual ou inferior a 90 dias, possuem liquidez imediata e não possuem risco de variações
significativas de flutuação em função da taxa de juros.

(b) Refere-se a aplicações em fundo DI, através de fundo de investimento exclusivo do Grupo Brookfield, que possuem rendimento médio no exercício à
uma taxa efetiva média de 46,83% do CDI em 31 de dezembro de 2020 (100,96% em 2019). Este fundo tem como administrador a empresa BTG
Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. O Grupo não figura como majoritária e/ou controladora nesse fundo.

4. Contas a receber de clientes
Contas a receber de clientes
Construções em andamento (a)
Unidades concluídas (b)
Serviços medidos
Ajuste a valor presente (c)
Provisão para perdas de crédito esperadas (d)
Provisão para distratos (e)
Outras contas a receber

Circulante
Não circulante

Consolidado
2020

Combinado
2019

674.161
187.687
13.016
(11.133)
(1.888)
(41.685)
4.425
824.583

550.160
112.092
9.271
(12.021)
(602)
(30.431)
7.718
636.187

566.688
257.895
824.583

461.744
174.443
636.187

(a) O saldo principal é atualizado monetariamente com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).
(b) Após a entrega dos empreendimentos, o saldo devido pelos clientes, pode ser pago à vista com recursos próprios ou através da obtenção de
financiamento bancário. O saldo de unidades concluídas é substancialmente composto por contas a receber de clientes em processo de obtenção
de financiamento junto às instituições financeiras. Em alguns casos o saldo devedor é financiado pelo Grupo, nessa modalidade a unidade
imobiliária é dada em garantia do financiamento, por meio de alienação fiduciária.
(c) O efeito do ajuste a valor presente no resultado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é de reversão de R$888 (reversão de R$1.872 em
2019), sendo considerada uma taxa de desconto de 2,51% em 31 de dezembro de 2020 (2,79% em 2019). Para as vendas a prazo, as contas a
receber são mensuradas a valor presente considerando o prazo e o diferencial entre taxa de juros de mercado e a taxa de captação do grupo.
(d) O Grupo adota como critério para provisão para perdas de crédito esperadas a análise histórica da carteira de contas a receber e o valor da garantia
existente pela alienação fiduciária das próprias unidades imobiliárias vendidas.
(e) Refere-se a provisão para distrato em linha com o Ofício CVM 02/2018, que considera ajustamentos preditivos ao reconhecimento de receita.
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4. Contas a receber de clientes--Continuação
Abaixo é demonstrada a movimentação das provisões para perdas de crédito esperadas e das
provisões para distratos:
Provisão para
perdas de
crédito
esperadas

Provisão para
distratos

Saldo em 31 de dezembro de 2018 - Combinado

(2.462)

(35.446)

Constituição
Reversão
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - Combinado

(288)
2.148
(602)

(16.940)
21.955
(30.431)

Constituição
Reversão
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - Consolidado

(1.805)
519
(1.888)

(19.330)
8.076
(41.685)

O saldo do ativo não circulante do contas a receber possui a seguinte expectativa de
recebimento:

2021
2022
2023
2024
Após 2024
Total de contas a receber
Ajuste a valor presente
Total de contas a receber não circulante

Consolidado
2020

Combinado
2019

246.349
11.651
1.224
4.574
263.798
(5.903)
257.895

153.542
26.152
179.694
(5.251)
174.443

Não há cliente que represente individualmente mais de 5% do saldo total de contas a receber de
clientes. A concentração do risco de crédito é limitada, pois a base de clientes é pulverizada.
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4. Contas a receber de clientes--Continuação
Os saldos a receber estão compostos da seguinte forma:
Consolidado
2020

Combinado
2019

A vencer em até 30 dias
A vencer de 31 a 60 dias
A vencer de 61 a 90 dias
A vencer de 91 a 120 dias
A vencer de 121 a 180 dias
A vencer de 181 a 360 dias
A vencer a mais de 360 dias
Total a vencer

99.311
113.601
62.182
59.981
54.373
150.267
263.798
803.513

81.782
57.148
38.792
15.236
96.789
179.238
179.694
648.679

Vencidos de 0 a 30 dias
Vencidos de 31 a 60 dias
Vencidos de 61 a 90 dias
Vencidos de 91 a 120 dias
Vencidos de 121 a 180 dias
Vencidos de 181 a 360 dias
Vencidos a mais de 360 dias
Total vencido (a)

24.745
31.152
2.568
3.351
7.610
618
5.732
75.776

11.832
7.702
1.946
2.116
4.216
1.619
1.131
30.562

879.289

679.241

(11.133)
(1.888)
(41.685)
824.583

(12.021)
(602)
(30.431)
636.187

Ajuste a valor presente
Provisão para perdas de crédito esperadas
Provisão para distratos

(a)

No momento em que companhia expede o habite-se e entrega o empreendimento, a maior parte dos clientes passa pelo
processo de financiamento bancário (conhecido também como repasse). Este processo possibilita a quitação do saldo devedor, a
entrega das chaves e a posse da unidade. Devido ao modelo de financiamento bancário que exige documentos disponíveis
somente após habite-se, e em alguns casos disponíveis somente após a averbação do habite-se na matrícula do imóvel, parte
das parcelas encontram-se vencidas, sendo que em 31 de dezembro de 2020, essas parcelas representavam 64% da totalidade
do contas a receber vencido.
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5. Estoques de imóveis a comercializar
Consolidado
2020

Combinado
2019

Adiantamentos para aquisição de terrenos
Terrenos
Unidades em construção
Unidades construídas
Provisão para distratos
Mais valia
Redução ao valor realizável líquido (a)
Total

937.272
413.850
166.052
32.457
8.354
(33.107)
1.524.878

10.625
781.172
367.328
346.553
23.635
8.562
(56.178)
1.481.697

Circulante
Não circulante

864.410
660.468
1.524.878

715.575
766.122
1.481.697

(a) A Administração prepara as análises anualmente e testes de avaliação de custo ou valor realizável líquido dos dois o menor, em todas as rubricas
dos estoques de imóveis a comercializar, com base na comparação do valor de venda das unidades e do valor de mercado dos terrenos com seus
respectivos custos.

Conforme orientações descritas no OCPC 01 (R1) Entidades Imobiliárias, o Grupo capitaliza
juros sobre terrenos e unidades imobiliárias em construção, quando elegíveis, sendo que tais
juros são reconhecidos ao resultado na proporção das unidades imobiliárias vendidas, mesmo
critério dos demais custos. Durante o exercício, o Grupo capitalizou R$21.529 de juros (R$15.525
em 2019), permanecendo no estoque o montante de R$12.351 (R$23.625 em 2019).

6. Investimentos
6.1. Principais informações das participações societárias
Controladas em conjunto: (*)
Tamboré Camanducaia I Emp. Imob. Ltda. (a)
TGSP-36 Emp. Imob. Ltda.
Tgsp-40 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Caminhos da Lapa II Participações Ltda. (a)
TGSP-42 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa I Participações Ltda. (a)
TGSP-101 Emp. Imob. Ltda. (a)
SIQUEM SPE Emp. Imob. S.A.
TGSP-64 Emp. Imob. Ltda.
Almirante Tamandaré Emp. Imob. Ltda.

% Participação
2020
2019
41,54%
24,60%
50%
65%
50%
70%
70%
-

2020

59%
21,54%
0,01%
50%
65%
50%
85%
70%
70%
77%

Investimento
2019

25.350
17.122
68.743
16.682
48.352
35.585
10.673
222.507

(a) Investimento sofreu alteração no percentual de participação durante o exercício.
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3.389
13.474
70.448
669
55.426
2.881
38.923
9.185
194.395

Equivalência patrimonial
2020
2019
(328)
10.997
16.045
12.165
(3.025)
(457)
35.397

(107)
(26)
1.296
10.696
3.531
6
1.323
(1.081)
15.638
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Ativo
85.355
72.390
139.129
150.579
96.703
69.596
56.315
-

Controladas em conjunto

Tamboré Camanducaia I Emp. Imob. Ltda
TGSP-36 Emp. Imob. Ltda.
Tgsp-40 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Caminhos da Lapa II Participações Ltda.
TGSP-42 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa I Participações Ltda.
TGSP-101 Emp. Imob. Ltda.
SIQUEM SPE Emp. Imob. S.A.
TGSP-64 Emp. Imob. Ltda.
Almirante Tamandaré Emp. Imob. Ltda.

24.330
2.789
1.643
124.915
18.758
41.067
-

Passivo
61.025
69.601
137.486
25.664
96.703
50.838
15.248
-

Patrimônio
líquido

2020

(1.521)
10.993
24.685
10.056
(4.321)
(653)
-

Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício

22.085
65.450
153.457
71.500
110.860
20.727
63.560
286
43.577

Ativo

16.341
2.905
12.643
70.472
9
17.287
7.954
286
31.651

Passivo

6.2. Saldos totais das contas patrimoniais e de resultado das sociedades controladas em conjunto
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5.744
62.545
140.814
1.028
110.851
3.440
55.606
11.926

Patrimônio
líquido

2019

(181)
(127)
2.573
16.456
7.061
7
1.906
(1)
(1.403)

Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício
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3.496
13.500
69.486
669
49.465
2.875
36.949
10.266
186.706

Saldo em
31/12/18
2.350
2.350

(10.696)
(254)
(205)
(11.155)

(-)
Dividendos
856
856

Outros
(107)
(26)
962
10.696
3.865
6
1.323
(1.081)
15.638

Equivalência
patrimonial

(b) Investimento sofreu alteração no percentual de participação durante o exercício;

3.389
13.474
70.448
669
55.426
2.881
38.923
9.185
194.395

Saldo em
31/12/19

(a) Aquisição de controle em 2020. Todo o valor pago na aquisição foi alocado para os ativos existentes, sem apuração de ágio.

Tamboré Camanducaia I Emp. Ltda. (a)
TGSP-36 Emp. Imob. Ltda. (b)
Tgsp-40 Emp. Imobiliários Ltda. (b)
Caminhos da Lapa II Part. Ltda. (b)
TGSP-42 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa I P. Ltda. (b)
TGSP-101 Emp. Imob. Ltda. (a)
SIQUEM SPE Emp. Imob. S.A.
TGSP-64 Emp. Imob. Ltda.
Almirante Tamandaré Emp. I. Ltda. (a)
Total

Controladas em conjunto:

(+/-)
aumento/
(redução) de
capital

6.3. Movimentação dos investimentos

6. Investimentos--Continuação
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(2.050)
(6.000)
11.130
3.080

-

(+/-)
Aumento/
(redução) de
capital

(3.389)
12.205
17.121
(10.652)
(32)
(13.240)
(2.881)
(312)
(9.185)
(10.365)

Outros

(328)
10.997
16.045
12.165
(3.025)
(457)
35.397

Equivalência
patrimonial

25.351
17.121
68.743
16.682
48.351
35.586
10.673
222.507

Saldo em
31/12/20
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7. Intangível
O intangível está composto conforme demonstrado abaixo:
Vida útil
Ágio
Software

Indefinida
5 anos

Consolidado
2020

Combinado
2019

204.598
8.641
213.239

204.598
11.909
216.507

O ágio foi alocado quando da aquisição da unidade de negócio de São Paulo e não possui vida
útil determinável e, por este motivo, não é amortizado. O Grupo avalia o valor de recuperação
desses ativos anualmente através de teste de impairment.
Os outros ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados pelo método linear no período
apresentado na tabela acima.
Teste de perda por redução ao valor recuperável do ágio
A Administração considerou fluxos de caixa operacionais descontados a valor presente pelo
custo médio ponderado de capital para os provedores de capital da UGC - Unidade Geradora de
Caixa. Para o horizonte de projeção e valor residual considerou-se projeção ao longo de 5 anos,
subsequentemente, considerou-se valor residual com base em perpetuidade calculada através
do modelo de Gordon.
Para fins de teste de redução no valor recuperável, o ágio está sendo alocado à unidade São
Paulo, conforme a natureza de sua constituição em função da aquisição dessa mesma unidade
que irá se beneficiar das sinergias da combinação.
O Grupo estima seus fluxos de caixa com base no VGV (Valor Geral de Vendas) e os custos
projetados para cada projeto lançado ou a lançar. A taxa de desconto considerada para as
análises foi de 12,05% em 2020 (12,43% em 2019), calculada com base na metodologia do
WACC (Weighted Average Cost of Capital), equivalente a uma taxa pre-tax de 12,48% em 2020
(11,79% em 2019). Adicionalmente, o Grupo utilizou a taxa de perpetuidade de 4,50% em 2020
(7,50% em 2019).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o valor recuperável calculado mostrou-se 3,6
vezes acima do valor de custo alocado à UGC em 2020 (2,7 vezes em 2019). Desta forma, o
Grupo não identificou a necessidade de provisão para redução do valor recuperável do ágio.
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8. Empréstimos e financiamentos
Consolidado
2020

Combinado
2019

Empréstimos de construção (a)
Empréstimos de capital de giro (b)
Finame - BNDES (c)
Debêntures (d)
(-) Custo de captação (d)
Total de empréstimos com terceiros

381.103
230.775
6.133
24.776
(3.342)
639.445

192.382
89.605
186.158
(3.010)
465.135

Circulante
Não circulante

205.781
433.664
639.445

87.435
377.700
465.135

Todos os empréstimos e financiamentos são em moeda nacional e com as seguintes
características:
(a) Empréstimos mantidos junto as instituições financeiras de primeira linha, obtidos para desenvolvimento imobiliário sujeitos a
atualização pela TR mais taxa de juros de 6,1% a.a. à 10,2% a.a. (7,8% a.a. à 10,2% a.a. em 2019) e pelo CDI mais taxa de 2%
a.a., com taxa efetiva média de 7,5% + TR (1,99% a.a., com taxa efetiva média de 8,7% + TR em 2019). Esses empréstimos são
garantidos por terrenos, recebíveis e benfeitorias daqueles projetos especificamente financiados.
(b) Capital de giro com taxa de juros efetiva média equivalente ao CDI mais 3,11% a.a. (CDI mais 1,85% a.a. em 2019). Esses
empréstimos são garantidos por hipotecas de terrenos.
(c) Empréstimos com recursos do BNDES com taxa de juros efetiva média equivalente ao CDI mais 4,33% a.a. Esses empréstimos
são garantidos por aval da holding, o empréstimo foi tomado em novembro de 2020 com vencimento para setembro de 2022.
(d) Em 15 de outubro de 2019, o Grupo aprovou a 8ª emissão de 195.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, a ser convolada em garantia real, em série única, perfazendo o montante total de R$195.000. As
debêntures foram emitidas com as seguintes condições: debêntures amortizáveis no modelo cash sweep com realização do
pagamento mediante a venda do estoque; amortização de principal em cinco parcelas semestrais consecutivas, sendo o primeiro
pagamento em 23 de outubro de 2020, juros remuneratórios equivalentes à taxa CDI + 1,10% a.a., e custo de captação de
R$3.187.

As parcelas dos empréstimos e financiamentos tem o seguinte cronograma de pagamento:

2020
2021
2022
Após 2022

Consolidado
2020

Combinado
2019

205.781
207.565
226.099
639.445

87.435
176.330
143.319
58.051
465.135

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o Grupo não possuía cláusulas restritivas (Covenants)
atreladas à indicadores financeiros nos contratos de empréstimos e financiamentos.
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8. Empréstimos e financiamentos--Continuação
A movimentação dos empréstimos, financiamentos nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2020 e 2019 é como segue:
Combinado
Descrição
Saldos em 1° de janeiro
(+) Liberação
(-) Amortização principal
(+) Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamento
(-) Juros pagos
Custo de captação
(+) Amortização do custo de captação
Saldos em 31 de dezembro

2020

2019

465.135
728.000
(552.175)
31.745
(32.928)
(1.964)
1.632
639.445

313.309
494.315
(341.998)
28.729
(26.210)
(3.187)
177
465.135

Consolidado
2020

Combinado
2019

56.806
486
7.376
64.668

56.038
467
8.556
65.061

9. Fornecedores

Contas a pagar a fornecedores (a)
Impostos retidos
Outros

(a) O saldo de contas a pagar a fornecedores são obrigações contratuais com fornecedores e outras empresas relacionadas à
construção das unidades dos projetos imobiliários.
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25.940
25.940

Passivo
Passivo de arrendamento
(-) Pagamentos
Encargos financeiros
Valor líquido
2.310
2.310

-

Adições

(4.739)
(4.739)

-

Baixas

-

(3.473)
(3.473)

Depreciação

3.603
19.908

25.940
(4.739)
2.310
23.511

25.940
(3.473)
22.467

Saldo em
31/12/2019

2.398
2.398

-

Adições

(5.151)
(5.151)

-

Baixas

-

(3.474)
(3.474)

Depreciação

3.756
17.002

25.940
(9.890)
4.708
20.758

25.940
(6.947)
18.993

Saldo em
31/12/2020

O Grupo utilizou como base a taxa média de 9,45% para todos os contratos de locações de imóveis identificados no momento da
adoção. Para os novos contratos foi adotado a taxa de desconto de 6,05% que consiste no custo de capital de terceiros.

Circulante
Não circulante

25.940
25.940

Ativo
Imóvel de direito de uso
(-) Depreciação acumulada
Valor líquido

Adoção
inicial 01/01/2019

A movimentação dos impactos do NBC TG 06 (IFRS 16) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, é como segue:

O Grupo avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o
direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período em troca de contraprestação.

10. Arrendamento mercantil
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10. Arrendamento mercantil--Continuação
Consolidado
2020

Combinado
2019

4.882
4.844
4.654
4.377
4.180
3.531
511
26.979
(6.221)
20.758

4.882
4.882
4.844
4.654
4.377
4.180
3.531
511
31.861
(8.350)
23.511

Consolidado
2020

Combinado
2019

Excedente de recebimentos de clientes (a)
Obrigações por permutas (b)

144.802
224.296
369.098

79.867
208.390
288.257

Circulante
Não circulante

134.433
234.665
369.098

104.144
184.113
288.257

Maturidade dos contratos - vencimento
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Total das parcelas
Ajuste a valor presente
Saldo passivo

11. Adiantamentos de clientes

(a) O saldo refere-se aos montantes recebidos por conta da venda de unidades imobiliárias, de empreendimentos em andamento, que
superam as receitas reconhecidas.
(b) Os adiantamentos de clientes, originados pelas permutas físicas a valor justo na compra de terrenos, serão reconhecidos ao resultado
mediante o mesmo procedimento de reconhecimento das receitas de vendas com base no POC. A parcela não apropriada é classificada
no passivo circulante ou não circulante, levando em consideração o prazo previsto de conclusão do empreendimento.
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12. Contas a pagar por aquisição de terrenos
Consolidado
2020

Combinado
2019

Aimberê
Andrea Paulinetti
Andrade Coutinho
Comendador Queiroz
Club Zahle
Fernando de Noronha
Frei Gaspar
Jesuíno Maciel
Joaquim Távora
Zogbi
Jose Eusebio
Mansões Santo Antônio
Univercidade
Visconde de Inhaúma
Outros

2.111
979
2.089
23.703
7.944
2.650
1.250
1.577
12.709
5.542
38.100
3.500
17.675
593
120.422

15.278
1.250
11.118
10.292
1.152
5.130
1.822
46.042

Circulante
Não circulante

78.553
41.869
120.422

30.916
15.126
46.042

Os saldos a pagar estão compostos da seguinte forma:
Consolidado
2020
2020
2021
2022
Após 2022

78.553
26.970
14.899
120.422

Combinado
2019
30.916
12.667
1.964
495
46.042

Os contratos a pagar por aquisição de terrenos possuem cláusulas de atualização sendo as taxas
praticadas INCC, IGP-M, IPCA e em alguns casos CDI.
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13. Provisões
Consolidado
2020

Combinado
2019

Provisão para demandas judiciais (Nota 13.1)
Provisão de garantia (Nota 13.2)
Provisão de multa por atraso de obras (Nota 13.3)

13.372
56.764
501
70.637

25.041
69.528
669
95.238

Circulante
Não circulante

46.933
23.704
70.637

67.250
27.988
95.238

13.1. Provisão para demandas judiciais
O Grupo é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis, em andamento, e está
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando
aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais, não há processos tributários com
probabilidade de perda provável ou possível. As provisões para as eventuais perdas
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada
por seus assessores legais externos.
O Grupo possui os seguintes valores estimados de ações judiciais classificadas como
prováveis e devidamente contabilizadas, segregadas segundo a sua natureza:
Tributário
Saldos em 31 de dezembro de 2018 - Combinado
(+) Provisões
(-) Reversões
(-) Pagamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2019 - Combinado
(+) Provisões
(-) Reversões
(-) Pagamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2020 - Consolidado

769
769

Cível

Trabalhista

Total

1.310
6.408
(406)
(5.071)
2.241
3.828
(1.257)
(3.178)
1.634

19.771
7.207
(2.836)
(1.342)
22.800
19.788
(21.143)
(10.476)
10.969

21.081
13.615
(3.242)
(6.413)
25.041
24.385
(22.400)
(13.654)
13.372

O Grupo possui os seguintes valores estimados de ações judiciais classificadas como
possíveis, segregadas segundo a sua natureza:
Consolidado
2020
Trabalhista
Cível
Tributário

7
469
6
482
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13. Provisões--Continuação
13.1. Provisão para demandas judiciais--Continuação
Trabalhistas
O Grupo é subsidiariamente responsável, indiretamente, pelo cumprimento das obrigações
trabalhistas dos empregados das empresas terceirizadas prestadoras de serviços
(subempreiteiros). A reforma trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467), permitiu a ampliação da
terceirização de quaisquer atividades, inclusive a atividade principal da empresa
contratante.
O Grupo requer das empresas terceirizadas o cumprimento de todas as exigências
trabalhistas e previdenciárias, cujos respectivos comprovantes de recolhimentos
obrigatórios lhe devem ser apresentados mensalmente. Na existência de reclamação
trabalhista contra os terceirizados, o Grupo exige deles a sua exclusão do polo passivo da
ação, uma vez que a responsabilidade principal e direta é da empresa terceirizada. Por
cautela, o Grupo retém 5% do valor de cada contrato de prestação de serviço com os
subempreiteiros e libera a caução apenas 6 meses após o término do contrato, se não
houver reclamação trabalhista ativa.
O valor de contingenciamento dos processos trabalhistas é atualizado monetariamente pelo
índice TRD (Taxa Referencial Diária), que em 2015 foi julgado inconstitucional para essa
finalidade pelo Tribunal Superior do Trabalho (“TST”), aduzindo que deveria ser utilizado o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (“IPCA-E”). Entretanto, o Supremo
Tribunal Federal acolheu as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59, as quais
debatem os índices que devem ser aplicados para atualização dos débitos trabalhistas e a
correção dos depósitos recursais. Por prevenção, o STF suspendeu a decisão do TST, de
modo que a as ações estão sobrestadas para a efetiva decisão de qual índice deverá ser
aplicado nas atualizações dos débitos. O Grupo, com o auxílio de seus consultores
jurídicos internos e externos, está analisando e monitorando a questão e tão logo a mesma
seja julgada em definitivo, o Grupo adotará as medidas necessárias.
Cíveis
O Grupo é réu em ações judiciais, onde se pleiteiam questões usuais e peculiares,
relacionadas com os negócios de incorporação imobiliária e construção civil.
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13. Provisões--Continuação
13.1. Provisão para demandas judiciais--Continuação
Cíveis--Continuação
Essas ações judiciais têm por objetivo os principais pedidos: (i) liminares para sustar a
execução extrajudicial dos contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária;
(ii) declaração de nulidade de cláusula contratual; (iii) rescisão contratual cumulados com
restituição de quantias pagas; (iv) revisão de cláusulas contratuais com restituição de
quantias pagas; (v) indenização por atraso na entrega das chaves (morais, materiais ou
lucros cessantes) causados aos clientes; (vi) obrigação de fazer ou não, relativamente aos
contratos de compra e venda de imóvel e/ou à unidade autônoma adquirida pelos clientes;
e (vii) Ação de Repetição de Indébito da Comissão de Corretagem.
Ação civil - empreendimentos Il Faro e Il Bosco
Em julho de 2019 a Associação dos Moradores do Jardim Guedala (Associação) distribuiu
ação civil pública contra a controlada TGSP-39 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (TGSP39) e Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), questionando a aprovação pela PMSP da
construção e comercialização, pela TGSP-39, dos empreendimentos Il Bosco e Il Faro,
ambos situados em São Paulo.
Foi deferida pela juíza de primeira instância, por duas vezes, decisão judicial de paralisação
temporária das obras, sendo que tais decisões foram cassadas, em ambas ocasiões, pela
13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em novembro de 2020 foi prolatada a sentença julgando a ação procedente e acolhendo os
questionamentos da Associação, contra a qual a TGSP-39 interpôs recurso de apelação
com pedido de efeito suspensivo da decisão, que em 13 de novembro de 2020 foi deferido
pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. O processo ainda
aguarda a apresentação de contrarrazões.
De acordo com a avaliação da Administração, amparada por seus consultores jurídicos
externos, o valor de risco desta ação é inestimável e a chance de perda da TGSP39 é
remota.
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13. Provisões--Continuação
13.2. Provisão de garantia
As provisões para garantia referem-se à estimativa de gastos a serem incorridos pelo
Grupo com as garantias existentes relativas ao período posterior à entrega das chaves das
unidades imobiliárias. O prazo de garantia oferecido é de 5 anos a partir da entrega do
empreendimento. A provisão para garantia é calculada com base em uma média de gastos
realizados nos últimos 5 anos, sendo essa a melhor estimativa da Administração do Grupo,
a qual considera o valor presente das saídas de benefícios econômicos futuros, que será
exigida de acordo com as obrigações do Grupo de prestação de garantia prevista na
legislação comercial local.
A estimativa foi realizada com base em informações históricas de garantias e pode variar
em consequência do uso de novos materiais, processos de construções alterados e outros
eventos que afetem a qualidade das unidades construídas.
Combinado
Saldo em 1° de janeiro
(+) Adições
(-) Reversões
(-) Pagamentos
Saldo em 31 de dezembro
Circulante
Não circulante

2020

2019

69.528
37.127
(29.039)
(20.852)
56.764

96.614
48.027
(28.917)
(46.196)
69.528

52.577
4.187
56.764

67.250
2.278
69.528

13.3. Provisão de multa por atraso de obras
A Administração do Grupo atualiza mensalmente o cronograma de entrega de seus
empreendimentos, e sempre que identifica atrasos na entrega, efetua o correspondente
ajuste na provisão de multas por atraso de obras. O Grupo possui em 31 de dezembro de
2020 o montante provisionado de R$501 (R$669 em 31 de dezembro de 2019), referente
exclusivamente ao projeto localizado no Rio de Janeiro, denominado Union Square,
entregue em 2017.
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14. Patrimônio líquido e acervo líquido combinado
14.1. Capital social
O Capital social da Companhia, em 31 de dezembro de 2020, era de R$215.069,
representado por 215.068.850 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Esse
aumento de capital é resultado da contribuição de capital efetuada pela ERBE
Incorporadora S.A., conforme mencionado na Nota 1.2.
A Companhia fica autorizada a aumentar seu capital social, por deliberação do Conselho da
Administração e independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$7.000.000,
mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
14.2. Reserva de capital
A reserva de capital da Companhia, em 31 de dezembro de 2020, era de R$1.921.255,
sendo R$1.912.419 resultado da contribuição de capital efetuada pela ERBE Incorporadora
S.A, conforme mencionado na Nota 1.2, e R$8.836 de reserva de opções outorgadas
reconhecidas.
14.3. Reserva legal
O estatuto social prevê que a Reserva Legal é constituída mediante a apropriação de 5%
do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do capital, de acordo com a Lei nº 6.404.
14.4. Dividendos
O estatuto social prevê que aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um
dividendo obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado na
forma prevista no Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
2020
Lucro líquido do exercício

77.175

Parcela destinada para reserva de capital através da cisão
Lucro liquido a destinar
Constituição de reserva legal - 5%

(17.619)
59.556
(2.978)
56.578

Dividendos propostos - 25%
Constituição reserva de lucro

(14.145)
(42.433)
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14. Patrimônio líquido e acervo líquido combinado--Continuação
14.5. Acervo líquido combinado
O valor do acervo líquido combinado foi apurado através da somatória das respectivas
contas integrantes do acervo líquido das sociedades utilizadas no processo de combinação.
As contribuições de capital de acionista referem-se a transações efetuadas pela antiga
controladora ERBE (essencialmente aumentos de capital em empresas controladas e
liquidação de passivos, líquidos de recebimentos de ativos em nome dos projetos
específicos que foram cindidos e aportados à Tegra Incorporadora S.A.), direta ou
indiretamente através de controladas que não fizeram parte do processo de restruturação
societária.
14.6. Programa de investimento
Em 15 de dezembro de 2020, o Grupo aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária, o
Plano de Investimento do Grupo (“Plano”), destinado a certos executivos chave da alta
Administração do Grupo (“Executivos Elegíveis”).
O propósito do Plano é estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos socias
do Grupo, motivar e influenciar um comportamento que seja consistente com a
maximização do retorno para os acionistas, alinhar os Executivos com os acionistas da
Companhia para a maximização do valor do Grupo no longo prazo, mediante a oferta aos
Executivos elegíveis da possibilidade de se tornarem acionistas da Companhia; atrair e
reter aqueles indivíduos que tomam decisões de longo prazo e compartilhar riscos e
ganhos de forma equitativa entre acionistas e Executivos da Grupo.
O Plano consiste na oferta onerosa de opções de compra ou subscrição de Ações
(“Opções”) aos Executivos Elegíveis, que poderão voluntariamente optar por adquiri-las
pelo seu valor justo, ou não. O valor das Opções foi determinado com base em modelo
econômico de Black, Scholes & Merton (“BSM”). Importante mencionar que considerando
que o executivo elegível adquiriu suas opções pelo seu valor justo e os termos de sua
outorga onerosa preveem prazos de carência determinados, a contraprestação pela venda
de tais opções foi reconhecida pelo Grupo em constituição de reserva no Grupo, não
cabendo, portanto, o reconhecimento de despesa adicional correspondente ao que seria o
serviço prestado naquele mesmo período.
O Plano limita o número de oferta de Opções a 7,89% das ações representativas do capital
social total do Grupo, contanto que o número total de ações emitidas ou passíveis de serem
emitidas estejam sempre dentro do limite do capital autorizado do Grupo.
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14. Patrimônio líquido e acervo líquido combinado--Continuação
14.6. Programa de investimento--Continuação
As Opções se tornarão exercíveis nos termos do Programa e do Plano na medida em que
os Executivos permanecerem continuamente vinculados ao Grupo na proporção de 20%
(vinde por centro) ao ano, a partir do primeiro ano da data da oferta, por um período de 5
(cinco anos). As Opções ofertadas permanecerão válidas pelo prazo de 10 (dez) anos
contados da data da Oferta, sendo que o Conselho de Administração poderá prorrogar o
prazo de validade a seu exclusivo critério por um período adicional de até 10 anos. Após
esse período as Opções não exercidas serão canceladas.
Em dezembro de 2020, os Executivos Elegíveis adquiriram as Opções de compra de ações
pelo valor total de R$8.836, pagos à vista. Cada opção quando exercida dará direito à
subscrição ou compra, conforme o caso, de 1 (uma) ação.
Adicionalmente, considera-se como restrição o seguinte cronograma de liberação que se
inicia após o primeiro que ocorrer entre a data de publicação da Oferta Pública do Grupo
em mercado regulamentado; e a data da consumação da alienação, por parte dos atuais
acionistas do Grupo e em venda privada, do controle do Grupo (ou a venda de
substancialmente todos os ativos do Grupo):
Percentual
Liberado do LockUp

Data de Liberação
180 dias após a Data do Evento de Liquidez
1º aniversário da Data do Evento de Liquidez
2º aniversário da Data do Evento de Liquidez
3º aniversário da Data do Evento de Liquidez

10%
30%
30%
30%

Abaixo a quantidade e o preço médio ponderado de exercício das opções de ações:
(a) Em circulação no início do período: zero
(b) Outorgadas durante o período: 23.073.384 opções com preço médio de R$0,38 (trinta
e oito centavos), sendo os valores praticados de R$0,26 (vinte e seis centavos) a
R$0,70 (setenta centavos);
(c) Com direito prescrito durante o período: zero
(d) Exercidas durante o período: zero
(e) Expiradas durante o período: zero
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14. Patrimônio líquido e acervo líquido combinado--Continuação
14.6. Programa de investimento--Continuação
(f) Em circulação no final do período: 23.073.384 opções com preço médio de R$0,38
(trinta e oito centavos), sendo os valores praticados de R$0,26 (vinte e seis centavos) a
R$0,70 (setenta centavos);
(g) Exercíveis no final do período: zero.
Vale dizer que as opções de ações adquiridas e pagas pelos Executivos elegíveis no
momento inicial lhes dão o direito imediato sobre os instrumentos patrimoniais outorgados
(opções de ações) e enquanto os Executivos tiverem vínculo com o Grupo, porém, na
hipótese do desligamento voluntário, por iniciativa do executivo, as opções não-exercíveis
serão canceladas e o executivo não terá direito a qualquer indenização ou compensação
pelo cancelamento de tais opções não-exercíveis, excetuadas situações específicas
previstas no Programa de Investimento e/ou outras determinadas pelo Conselho de
Administração.

15. Transações com partes relacionadas
As transações entre partes relacionadas estão demonstradas a seguir:
Ativo
Consolidado
Combinado
2020
2019
Contas a receber com partes relacionadas
Tgsp-42 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Caminhos da Lapa 1 Participações Ltda.
Siquem SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tgsp-64 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
BCO Participações S.A.
TGSP Empreendimentos Imobiliários S.A.
ERBE Incorporadora S.A. (a)
TG Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários
S.A.
Helbor Empreendimentos S.A.

Passivo
Consolidado
Combinado
2020
2019

111
4
4.768
527
1.496

111
4.622
-

115
666
4.011

-

97
7.003

10.350
15.083

6.005
10.797

-

(a) Os saldos ativos e passivos mantidos com a parte relacionada ERBE estão registrados em empresas diferentes do Grupo.

Os saldos das operações de contas a receber mantidas com partes relacionadas não possuem
vencimento predeterminado e não estão sujeitos a encargos financeiros.
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15. Transações com partes relacionadas--Continuação
Ativo
Consolidado
Combinado
2020
2019
Dividendos
Almirante Tamandaré Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Tgsp-23 Empreendimentos Imobiliários Spe
S.A.
Tgsp-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tgsp-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tgsp 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.
Tamboré Camanducaia 1 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Siquem Spe Empreendimentos Imobiliários S.A.
Tgsp-42 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
BRKB RE OPP Fund LLC
Brookfield Brasil Ltda.
Adiantamento para futuro aumento de capital
Tgsp-101 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tgsp-23 Empreendimentos Imobiliários Spe
S.A.
Tgsp-40 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
B/Sinco Incorporadora Ltda.
Tgsp-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tamboré Camanducaia 1 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Tgsp-36 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Caminhos Da Lapa Ii Participações Ltda.
Tgsp-42 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Siquem Spe Empreendimentos Imobiliários S.A.
Tgsp-64 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Helbaaco Empreendimentos Imobiliários LTDA
TEP Empreendimentos e Participações Ltda.
Tur-06 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Passivo
Consolidado
Combinado
2020
2019

259

17.650

-

-

198
2.636
833

-

3.395
-

2.849
1.659
-

96
205
7.996
12.223

1.548
205
11.245
30.648

14.063
82
17.540

4.508

-

-

179

-

1.146
-

2.609
977
-

23
1.570
5.165

36
5.165

19.405
7.143
15.548
1.614
26.295
550
71.701

11.274
2.900
7.143
11.814
1.600
38.317

80
13
7.030

5.201

Remuneração da Administração
A remuneração base e variável paga aos administradores e à diretoria foi de:
Combinado
Diretoria
Remuneração base
Remuneração variável
Total
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2020

2019

5.482
4.134
9.616

4.919
4.547
9.466
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15. Transações com partes relacionadas--Continuação
Outras transações
Os imóveis onde se situam parte das instalações administrativas da Companhia, são locados
junto a empresas do Grupo Brookfield, sendo um contrato com a com a Brookfield Rio de Janeiro
Empreendimentos Imobiliários Ltda. para o imóvel na cidade do Rio de Janeiro ao custo mensal
de R$19 em 2020 (R$19 em 2019), e um contrato com a Brookfield Brasil Ltda. para o imóvel na
cidade de São Paulo ao custo mensal de R$93 em 2020 (R$93 em 2019), reajustados
anualmente pela variação positiva do IGP-M. Os prazos de locação são, respectivamente, de
cinco anos e dez anos, renovados em 1º de janeiro de 2022 e 31 de maio de 2026, e há multa no
caso de rescisão contratual correspondente ao valor de três meses de aluguel.
Em 30 de setembro de 2020 a Companhia firmou contrato de compartilhamento de custos e
despesas com a ERBE, que prevê o reembolso de parte dos custos e despesas relativos às
atividades da ERBE e suas controladas que passaram a ser incorridos inicialmente pela Tegra,
sendo o critério de rateio determinado de acordo com o gasto incorrido e pré determinado
contratualmente. As despesas e custos incluídos no contrato referem-se a: a) estrutura de
pessoal; b) gastos com ocupação - aluguel, condomínio e insumos; c) iniciativas administrativas
financeiras, jurídicas e de tecnologia de informação, incluindo, recursos, equipamentos, softwares
e sistemas. Em 31 de dezembro de 2020 o valor das despesas reembolsadas foi de R$4.011.

16. Receita operacional líquida
Combinado
Receita de incorporação e vendas imobiliárias
Receita de serviços prestados (a)
Receita de financiamento a clientes
(-) Provisão para distratos
Receita operacional bruta
Impostos e contribuições sobre vendas e serviços prestados
Receita operacional líquida
(a)

2020

2019

1.297.825
69.657
43.381
(11.254)
1.399.609

1.012.812
53.198
8.891
(5.015)
1.069.886

(69.090)

(41.874)

1.330.519

1.028.012

Refere-se à prestação de serviços de construção para terceiros, administração técnica e administração de bens imóveis.
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17. Custos operacionais
Combinado
Construções
Terrenos
Incorporação
Gerenciamento de obra
Permutas
Despesas financeiras alocadas ao custo
Provisão (reversão) para distratos
Outros
Custos de incorporação e vendas imobiliárias
Mão de obra e material aplicado
Outros
Outros custos
Custos Operacionais

2020

2019

(427.485)
(396.569)
(34.987)
(5.774)
(32.052)
(25.705)
8.822
30.951
(882.799)

(299.849)
(289.887)
(25.207)
(3.672)
(50.756)
(18.422)
(3.602)
19.557
(671.838)

(37.964)
(73)
(38.037)

(32.566)
(67)
(32.633)

(920.836)

(704.471)

18. Receita de venda de imóveis a apropriar e custos orçados de imóveis
vendidos a apropriar - informações e compromissos
Em atendimento aos parágrafos 20 e 21 do ICPC 02 e ao ofício circular CVM/SNC/SEP nº
02/2018, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2.3.1, 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 consolidadas e combinadas carve-out 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 consolidadas
e combinadas carve-out:
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18. Receita de venda de imóveis a apropriar e custos orçados de imóveis
vendidos a apropriar - informações e compromissos--Continuação
Combinado
Empreendimentos em construção
(i) Receita de vendas a apropriar de unidades vendidas
(a) Receita de vendas contratadas
(b) Receita de vendas apropriadas líquidas
Receita de vendas a apropriar (a-b) (*)
Provisão para distratos
Ajustes em Receitas Apropriadas
Ajustes em Contas a Receber de Clientes
Receita indenização por distratos
Total provisão para distratos
(ii) Custo orçado a apropriar de unidades vendidas
(a) Custo orçado das unidades (sem encargos financeiros)
(b) Custo de construção incorridos
Encargos financeiros apropriados
(c) Distratos - custos de construção
Custo orçado a apropriar no resultado (a+b)

2020

2019

2.838.509
1.582.130
1.256.379

2.293.208
1.184.401
1.108.807

17.319
(37.433)
2.557
(17.557)

9.796
(28.030)
(1.343)
(19.577)

1.879.748
(1.039.620)
(12.956)
(13.185)
840.128

1.529.345
(786.332)
(5.040)
21.370
743.013

Driver CI/CO (sem encargos financeiros)

-55,31%

-51,42%

(iii) Custo orçado a apropriar em estoque
(a) Custo orçado das unidades (sem encargos financeiros)
(b) Custo de construção Incorridos
Encargos financeiros apropriados
Total

842.008
(457.392)
(8.277)
465.669

947.458
(363.684)
(3.644)
367.328

384.616

583.774

Custo orçado a apropriar em estoque sem encargos financeiros (a+b)

A receita de imóveis vendidos a apropriar está mensurada pelo valor nominal dos contratos,
acrescido pelas atualizações contratuais, líquida da parcela de receita apropriada e não
contempla ajuste a valor presente e 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 vendidas, à medida que são incorridos, e não contemplam provisão para garantia a ser
apropriada às unidades vendidas à medida da evolução da obra.
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19. Despesas com vendas
Combinado
Comissão de vendas
Despesas comerciais
Estandes de vendas
Promoção e propaganda

2020

2019

(32.848)
(25.403)
(28.573)
(51.972)
(138.796)

(17.306)
(16.382)
(29.220)
(56.385)
(119.293)

20. Despesas gerais e administrativas
Combinado
Despesas com pessoal
Participação nos lucros, honorários e gratificações
Despesas com assessoria e consultoria
Despesas com aluguel
Despesa com luz, água e telefone
Despesas com viagens
Impostos e taxas
Outras despesas

2020

2019

(81.608)
(15.756)
(19.420)
(2.433)
(933)
(843)
(6.383)
(9.829)
(137.205)

(70.651)
(15.385)
(17.693)
(2.853)
(959)
(1.607)
(955)
(4.838)
(114.941)

Combinado
2020

2019

21. Resultado financeiro, líquido

Despesas financeiras
Juros de financiamentos e variação monetária
Despesas bancárias
Outras despesas financeiras
Juros arrendamentos
Total da despesa financeira
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
Receitas financeiras de multas e juros sobre o contas a receber
Outras receitas financeiras
Total da receita financeira
Resultado financeiro, líquido
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(13.842)
(2.024)
(2.375)
(2.398)
(20.639)

(15.765)
(279)
(839)
(2.310)
(19.193)

7.228
5.285
1.325
13.838
(6.801)

6.010
1.449
2.031
9.490
(9.703)
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22. Outras despesas e receitas
Combinado
Reversão (provisão) de perdas de créditos esperadas
Reversão (provisão) para perda de adiantamento a fornecedores
Despesas com demandas judiciais
Gastos com unidades (a)
Provisão para garantia
Custas judiciais
Depreciação
Outros

2020

2019

(1.286)
795
(1.985)
(13.218)
(8.088)
(526)
(6.326)
723
(29.911)

1.860
(457)
(10.373)
(11.362)
(19.110)
(232)
(1.392)
638
(40.428)

(a) Os gastos ocorridos com unidades concluídas são: Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, condomínio e manutenções, sobre
as unidades construídas.

23. Imposto de renda e contribuição social e outros impostos relacionados a
operações
23.1. Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado
O resultado de imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL) referente aos
exercícios de 31 de dezembro de 2020 e 2019 pode ser conciliado com o resultado contábil
como segue:
Combinado
2020

2019

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)

132.368
(45.005)

54.814
(18.637)

Equivalência patrimonial
Parcela tributável por critério distinto do lucro real
Créditos fiscais não constituídos
Adições permanentes

12.035
46.825
(66.116)
5.521

5.317
40.472
(44.549)
9.984

Resultado com imposto de renda e contribuição social

(46.740)

(7.413)

Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferido
Total de despesa com imposto de renda e contribuição social

(33.246)
(13.494)
(46.740)

(17.447)
10.304
(7.143)

Taxa efetiva

-35%
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23. Imposto de renda e contribuição social e outros impostos relacionados a
operações--Continuação
23.1. Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado--Continuação
O imposto de renda e a contribuição social foram calculados à alíquota de 34%. A
legislação fiscal brasileira permite que prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição
social sejam compensados com lucros tributáveis futuros por prazo indefinido. No entanto,
esta compensação é limitada a 30% do lucro tributável de cada período de apuração.
23.2. Tributos diferidos

Imposto Diferido Ativo:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
PIS e COFINS diferidos
Imposto Diferido Passivo:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Pis e Cofins diferidos
Circulante
Não circulante

Consolidado
2020

Combinado
2019

8.917
7.507
16.424

10.291
12.483
22.774

30.511
23.221
53.732
4.544
49.188

18.391
20.074
38.465
3.588
34.877

Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos apresentam-se como segue:
Consolidado
2020
Diferenças temporárias:
Dif. de critérios IN 84/1.979
Despesas administrativas capitalizáveis
Outros
Total débitos diferidos líquidos
Ativo diferido
Passivo diferido

Combinado
2019

17.612
3.509
473
21.594

3.794
3.509
797
8.100

8.917
(30.511)

10.291
(18.391)

O Grupo não reconheceu créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas nos
montantes acumulados de R$77.095 e R$44.549, respectivamente, em 31 de dezembro de
2020 e 2019, por não possuir naquela época uma expectativa de realização num futuro
próximo nas empresas tributáveis pelo lucro real.
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24. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
As empresas combinadas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades e a reduzir
a exposição a riscos de crédito, de moeda e de taxa de câmbio e de juros, capital e liquidez. A
administração desses riscos é efetuada por meio de definição de estratégias, estabelecimento de
sistemas de controle e determinação de limites de posições. O Grupo não realiza operações
envolvendo instrumentos financeiros derivativos com finalidade especulativa.
24.1. Gestão do risco de capital
O Grupo administra seu capital, para assegurar que possa continuar com suas atividades
normais, ao mesmo tempo em que busca maximizar o retorno de suas operações a todas
as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização da
utilização de instrumentos de dívida e do patrimônio.
A estrutura de capital do Grupo é formada pelo endividamento líquido (empréstimos
detalhados na Nota 8, deduzidos pelo caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras detalhados na Nota 3) e pelo Acervo líquido do Grupo (conforme Nota 11).
Índice de endividamento

Empréstimos e financiamentos - Nota 8
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras - Nota 3
Dívida líquida
Patrimônio Líquido/Acervo líquido

Consolidado
2020

Combinado
2019

639.445
(613.176)
26.269
2.200.225
1,19%

465.135
(197.595)
267.540
1.869.899
14,31%

24.2. Risco de mercado
A indústria de construção civil e incorporação imobiliária é cíclica e significativamente
influenciada por mudanças nas condições econômicas gerais e locais, tais como:
x Níveis de emprego.
x Crescimento populacional.
x Confiança do consumidor e estabilidade dos níveis de renda.
x Disponibilidade de empréstimos para construção e aquisição de imóveis.
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24. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
24.2. Risco de mercado--Continuação
x Disponibilidade de propriedades para locação e venda.
x Condições de revenda no mercado imobiliário.
O Grupo acredita que a linha de produtos oferecida às classes de clientes diferenciados
fornece alguma redução de risco de mercado. Entretanto, o Grupo continua exposta ao
risco de mercado.
24.3. Gestão do risco de taxa de juros
O Grupo está exposto ao risco de taxa de juros, uma vez que possui aplicações financeiras,
contas a receber de clientes, contas a receber pela venda de terrenos, contas a pagar de
aquisição de imóveis e de investimentos e empréstimos e financiamentos de curto e longo
prazos tanto com taxas de juros pós-fixadas. Esse risco é administrado pelo Grupo
tentando minimizar sua exposição ao risco de taxa de juros equiparando suas contas a
receber a sua dívida.
24.4. Gestão de risco de crédito
O Grupo está exposto ao risco de crédito em suas aplicações financeiras e em suas contas
a receber de clientes. O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir
com suas obrigações contratuais, levando o Grupo a incorrer em perdas financeiras. O
Grupo tenta reduzir esses riscos investindo em títulos e valores mobiliários, de curto prazo
e em instituições financeiras de primeira linha. O risco de perdas das contas a receber é
reduzido pela manutenção em garantia dos imóveis até a dívida ser liquidada.
As contas a receber de clientes estão compostas por um grande número de clientes de
diferentes classes sociais e localizados em diferentes áreas geográficas do país. O Grupo
possui um Departamento de Gestão de Crédito para monitorar e coordenar o processo de
análise de crédito assim diminuindo os riscos relacionados ao seu contas a receber de
clientes.
24.5. Gestão do risco de liquidez
A Administração do Grupo elaborou um modelo de gestão do risco de liquidez para o
gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo
prazos. O Grupo gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de
crédito bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos e financiamentos que
julga adequado, através do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e
pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.
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24. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
24.5. Gestão do risco de liquidez--Continuação
A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos
principais passivos financeiros do Grupo e os prazos de amortização contratuais. A tabela
foi elaborada de acordo com os fluxos de caixa não descontados dos passivos financeiros
com base na data mais próxima em que o Grupo deve quitar as respectivas obrigações:
Até
um ano
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros e derivativos
Fornecedores
Arrendamento mercantil
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Saldo em 31 de dezembro de 2020

243.480
64.668
3.756
78.553
390.457

Consolidado
De um a três Mais de três
anos
anos
440.309
786
17.002
41.869
499.966

25.365
25.365

Total em
2020
709.154
786
64.668
20.758
120.422
915.788

24.6. Análise de sensibilidade para os ativos e passivos financeiros
Para elaboração da análise de sensibilidade de seus ativos e passivos financeiros o Grupo
estabeleceu um cenário provável para cada saldo com base em indexadores de mercado, e
estabeleceu cenários com deteriorações ou elevação de 25% e 50% sobre os saldos em 31
de dezembro de 2020, conforme segue:
31 de dezembro de 2020
CDI
IGP-M
INCC
CDI
IGP-M
INCC

Cenário
provável

Cenário I
variação 25%

Cenário II
variação 50%

1,90%
4,58%
4,83%
1,90%
4,58%
4,83%

1,43%
3,44%
3,62%
2,38%
5,73%
6,04%

0,95%
2,29%
2,42%
2,85%
6,87%
7,25%

Ativos financeiros
Para elaboração da análise de sensibilidade de seus ativos financeiros o Grupo utilizou o
CDI acumulado para os próximos 12 meses, com base nas taxas referenciais de “swap” pré
x DI de um ano, divulgadas pela BM&FBOVESPA. O Grupo estabeleceu os cenários com
deterioração e calculou a “receita financeira bruta”, não levando em consideração a
incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. Calculou-se a sensibilidade dos
títulos e valores mobiliários expostos aos cenários para as remunerações médias mensais.
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24. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
24.6. Análise de sensibilidade para os ativos e passivos financeiros--Continuação
Ativos financeiros--Continuação
Para a carteira de contas a receber performada, estabeleceu-se o cenário provável com
base no IGPM acumulado para os próximos 12 meses, com base no Boletim Focus
divulgado pelo BACEN.
O saldo de contas a receber dos empreendimentos em construção foram por sua vez
reajustados pelo INCC (índice Nacional de Custo da Construção) com base no relatório
divulgado pelo Banco Santander.
Passivos financeiros
O Grupo possui entre seus passivos financeiros empréstimos firmados em moeda nacional
que são remunerados à taxa CDI acrescidos de 1,85% ao ano. Definiu-se a taxa provável
para o CDI acumulado para os próximos 12 meses, com base nas taxas referenciais de
“swap” pré x DI de um ano, divulgadas pela BM&FBOVESPA.
O Grupo possui financiamentos imobiliários para o desenvolvimento de empreendimentos,
firmados em moeda nacional, que são remunerados e indexados pela TR. Definiu-se a taxa
provável para a TR o percentual de 0,0% ao ano para os exercícios de 2020. Tendo-se em
vista que a projeção para TR tende a zero, o Grupo considerou como indexador a
somatória da TR acrescida da taxa do contrato.

Ativos financeiros
Equivalentes de caixa
Aplicações financeira
Contas a receber (carteira performada)
Contas a receber (carteira não performada)
Total dos ativos com riscos financeiros
Passivos financeiros
Empréstimos de construção
Empréstimos de capital de giro
Finame – BNDES
Instrumentos financeiros derivativos
Debêntures 8ª emissão
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Arrendamento mercantil
Total dos passivos com riscos financeiros

CDI
CDI
IGP-M
INCC

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
INCC
IGPM-C
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Posição
2020

Cenário
Provável

Cenário I
variação
25%

Cenário II
variação
50%

553.975
36.415
183.670
677.185
1.451.245

10.526
692
8.412
32.708
52.338

7.922
521
6.318
24.514
39.275

5.263
346
4.206
16.388
26.203

381.103
230.775
6.133
786
24.776
120.422
20.758
784.753

7.241
4.385
117
15
471
5.816
951
18.996

9.070
5.492
146
19
590
7.273
1.189
23.779

10.861
6.577
175
22
706
8.731
1.426
28.498
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24. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
24.7. Mensuração do valor justo
O Grupo divulga seus ativos e passivos financeiros a valor justo, com base nos
pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, os quais se referem a
conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações sobre o valor justo.
Especificamente quanto à divulgação, o Grupo aplica os requerimentos de hierarquização,
que envolve os seguintes aspectos:
x Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo
liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento;
x Hierarquização em três níveis para a mensuração do valor justo, de acordo com inputs
observáveis para a valorização de um ativo ou passivo na data de sua mensuração.
A valorização em três níveis de hierarquia para a mensuração do valor justo é baseada nos
inputs observáveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de mercado
obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem as premissas
de mercado do Grupo.
Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de valor justo apresentada a seguir:
x Nível 1 - preços cotados para instrumentos idênticos em mercados ativos;
x Nível 2 - preços cotados em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados
para instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de avaliação
para os quais inputs são observáveis; e
x Nível 3 - instrumentos cujos inputs significantes não são observáveis.
Todos os instrumentos financeiros do Grupo, mensurados ao valor justo após o
reconhecimento inicial, são classificados como Nível 2 - Preços cotados em mercados
ativos para instrumentos similares, preços cotados para instrumentos idênticos ou similares
em mercados não ativos e modelos de avaliação para os quais inputs são observáveis.
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24. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
24.7. Mensuração do valor justo--Continuação
O Grupo apresenta a seguir uma comparação por classe do valor contábil e do valor justo
dos instrumentos financeiros apresentados nas informações abaixo:
Valor contábil
Consolidado
Combinado
2020
2019
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeira
Contas a receber de clientes
Total
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Arrendamento mercantil
Total

Valor justo
2020

2019

576.761
36.415
824.583
1.437.759

138.891
58.704
636.187
833.782

576.761
36.415
824.583
1.437.759

138.891
58.704
636.187
833.782

639.445
786
120.422
20.758
781.411

465.135
35.417
23.511
524.063

651.211
786
120.422
20.758
793.177

467.448
35.417
23.511
526.376

24.8. Instrumento financeiro derivativos
De acordo com a Deliberação CVM nº 550, de 17 de outubro de 2008, as companhias
abertas devem divulgar em nota explicativa específica informações sobre todos os seus
instrumentos financeiros derivativos. Os instrumentos financeiros derivativos são utilizados
pela Companhia como forma de gerenciamento dos riscos de mercado relacionados à taxa
de juros, principalmente para os empréstimos de modalidade CCB. A Companhia se utiliza
de um instrumento financeiro derivativo, relacionado a swap de taxa de juros pré-fixada
sobre a variação do CDI incidente sobre contrato de um empréstimo contratado no valor de
R$65.000. A provisão financeira para as obrigações derivadas da operação de swap
totalizou R$656.
Swap
Receber
Pagar

Valor de
Referência
65.000
65.000

Juros
CDI para taxa pré-fixada - CDI + 3,95% a.a.
CDI para taxa pré-fixada - 7,20% a.a.
Saldo contábil
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Valor de
Curva

Ajuste
Opções

Saldo
Contábil

(67.852)
67.982
130

656

786

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

25. Informação por segmento
O Grupo possui basicamente duas divisões estratégicas que são seus segmentos reportáveis.
Essas divisões são administradas de maneira segregada, pois exigem diferentes tratativas
comerciais e de marketing. Portanto, de acordo com o CPC 22 - Informações por segmento, os
segmentos são: Incorporação Imobiliária e Loteamento.
As informações referentes ao resultado de cada segmento estão apresentadas abaixo. O
resultado é avaliado pelos resultados do segmento antes dos impostos de renda e contribuição
social, pois a Administração entende que tal informação é a mais relevante na avaliação dos
resultados dos respectivos segmentos para comparabilidade com outras entidades que operam
no mesmo setor.
Combinado 2020
Incorporação
Imobiliária
Receita líquida
Custo de vendas e serviços
Lucro bruto

Loteamento

Total

1.289.455
(890.423)
399.032

41.064
(30.413)
10.651

1.330.519
(920.836)
409.683

(299.088)
35.397
135.341

(6.824)
3.827

(305.912)
35.397
139.168

Resultado financeiro líquido
Lucro(Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social

(9.054)
126.287

2.253
6.080

(6.801)
132.367

Imposto de Renda e contribuição social (corrente e diferido)

(45.474)

(1.266)

(46.740)

80.813

4.814

85.627

3.201.926
1.392.341
1.809.585

453.607
62.967
390.640

3.655.533
1.455.308
2.200.225

Despesas operacionais
Participação em empresas coligadas
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro

Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Ativo total
Passivo total
Patrimônio Líquido/Acervo líquido combinado
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25. Informação por segmento--Continuação
Combinado 2019
Incorporação
imobiliária
Receita operacional líquida
Custo de vendas e serviços
Lucro bruto

Loteamento

Total

1.021.628
(699.321)
322.307

6.384
(5.150)
1.234

1.028.012
(704.471)
323.541

(272.504)
15.638
65.441

(2.158)
(924)

(274.662)
15.638
64.517

Resultado financeiro, líquido
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social

(9.866)
55.575

163
(761)

(9.703)
54.814

Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)

(7.013)

(130)

(7.143)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

48.562

(891)

47.671

Despesas operacionais
Participação em empresas coligadas
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro

Combinado 2019
Incorporação
imobiliária
Ativo total
Passivo total
Acervo líquido combinado

2.566.242
1.057.185
1.509.057

Loteamento
376.854
16.012
360.842

Total
2.943.096
1.073.197
1.869.899

26. Seguros
O Grupo mantém seguros, como indicados a seguir, para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades:

Tipo de Seguros
Risco de responsabilidade civil
Execuções judiciais
Fiança locatícias
Risco de engenharia
Outros

Valor de
cobertura
31/12/2020
360.000
8.759
260
1.413.834
100.333
1.883.186

Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre janeiro de 2021
e novembro de 2025. O Grupo e suas controladas mantêm, em 31 de dezembro de 2020, os
seguintes contratos de seguros:
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26. Seguros--Continuação
a)

Risco de engenharia
Obras civis em construção, 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.

b)

Seguro de responsabilidade cível geral de administradores
A cobertura contratada é considerada suficiente pela Administração para cobrir os riscos
possíveis para seus ativos e/ou suas responsabilidades.

27. Transações não envolvendo caixa
O Grupo realizou transações de permutas físicas no montante de R$64.236 no exercício findo em
31 de dezembro de 2020 (R$42.457 em 2019), não envolvendo caixa, portanto, essas transações
não estão refletidas na demonstração dos fluxos de caixa combinado carve-out.

28. Compromissos
As obrigações contratuais não canceláveis incluem os seguintes itens:
Contrato de
locação
2020
2021
2022
2023
2024

4.482
4.844
4.654
12.999
26.979

2020
Aquisição de
terrenos
78.553
26.970
14.623
276
120.422

Contratos de
construção
719.345
369.210
102.340
44.640
1.235.535

Contrato de
locação

2019
Aquisição de
terrenos

4.882
4.882
4.844
4.654
12.599
31.861

20.291
12.668
1.964
496
35.419

Contratos de
construção
532.657
525.985
136.458
8.273
1.203.373

Os montantes se referem a contratos para aquisição de terrenos em troca de unidades
imobiliárias ou contratos de financiamento para aquisição de terrenos e contratos de construção
referentes a empreendimentos lançados até 31 de dezembro de 2020. Com exceção ao
mencionado anteriormente, não temos nenhuma outra obrigação contratual relevante não
cancelável.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
combinadas carve-out
Aos
Administradores e acionistas do

Grupo Tegra
São Paulo - SP
Opinião sobre as demonstrações financeiras combinadas carve-out 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 combinadas carve-out do Grupo Tegra (representadas
pelas empresas descritas na Nota Explicativa 2.1 - “Grupo”), que compreendem o balanço patrimonial
combinado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações combinadas do resultado,
do resultado abrangente, das mutações do acervo líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas carve-out acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada, do
Grupo em 31 de dezembro de 2019, o desempenho combinado de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa combinados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis
às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas
carve-out”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Ênfases
Reconhecimento de receita
Conforme descrito na nota explicativa 2.1, as demonstrações financeiras combinadas carve-out 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 pelo Grupo Tegra,
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
manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP nº 02/2018, sobre a aplicação do NBC TG
47 (IFRS 15). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto
Base de elaboração e restrição de propósito das demonstrações financeiras combinadas carve-out
Chamamos a atenção para a nota explicativa 2.1, que descreve a base de elaboração das
demonstrações financeiras combinadas carve-out. As demonstrações financeiras combinadas carveout do Grupo podem não ser um indicativo da posição e performance financeira e dos fluxos de caixa
que poderiam ser obtidos se o Grupo tivesse operado como uma única entidade independente. As
demonstrações financeiras combinadas carve-out foram elaboradas para informação da
administração do Grupo, e em conexão com o processo de distribuição pública de ações do Grupo e,
portanto, podem não servir para outras finalidades. Nossa opinião não está ressalvada em relação a
esse assunto.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras combinadas carve-out como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas carve-out e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de
como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de
nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras combinadas carveout tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas carve-out”, incluindo aquelas em relação a
esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras combinadas carve-out. Os resultados de nossos procedimentos,
incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de
auditoria sobre as demonstrações financeiras combinadas carve-out do Grupo.

2

294

Reconhecimento de receita de incorporação e vendas imobiliárias
Conforme descrito na Nota 14, o Grupo reconheceu, durante o exercício findo em 31 de dezembro de
2019, receitas de incorporação e vendas imobiliárias no montante de R$1.012.812 mil. Conforme
mencionado na Nota 2.3.1, o Grupo reconhece sua receita de vendas de empreendimentos
imobiliários no decorrer da construção dos imóveis, com base no percentual dos custos incorridos,
incluindo os relacionados aos terrenos, projetos e construção, em relação aos custos totais orçados
do projeto (PoC). Como parte do processo de reconhecimento de receita, a administração revisa sua
estimativa dos custos totais a incorrer para cada projeto periodicamente.
Devido à relevância dos montantes envolvidos e o alto grau de julgamento envolvido na determinação
da estimativa dos custos de construção a incorrer, que tem impacto relevante nas demonstrações
financeiras combinadas carve-out, consideramos esse assunto um dos principais assuntos de
auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) a avaliação dos controles internos
chave relacionados à preparação, revisão, aprovação e acompanhamento das estimativas de custos
a incorrer e sua aplicação para o reconhecimento da receita de incorporação e vendas imobiliárias;
(b) a comparação dos orçamentos entre exercícios para obtenção de esclarecimentos sobre
variações não usuais e significativas; (c) o envolvimento de nossos engenheiros especialistas para
nos auxiliar na avaliação da metodologia, índices e premissas utilizados na preparação das
estimativas e no cálculo da atualização dos orçamentos de custos de construção individualizados por
empreendimento e, também, nas visitas a uma amostra de canteiros de obras para nos auxiliar na
verificação da razoabilidade entre o andamento físico e o percentual dos custos incorridos em relação
ao total orçado; (d) inspeção em bases amostrais dos documentos suporte para custos incorridos,
contratos de venda e comprovantes de liquidação financeira durante o exercício; (e) recálculo do
saldo a receber de acordo com índice dos respectivos contratos, bem como da receita reconhecida
no exercício com base nos percentuais de conclusão apurados e comparação com aqueles apurados
pela Administração; e (f) revisão da adequação das divulgações incluídas nas demonstrações
financeiras combinadas carve-out.
Baseado no resultado de nossos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento de
receita de incorporação e vendas imobiliárias, que está consistente com a avaliação da
administração, consideramos que os critérios e premissas adotados pelo Grupo, assim como as
respectivas divulgações nas notas explicativas, são aceitáveis, no contexto das demonstrações
financeiras combinadas carve-out tomadas em seu conjunto.
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Valor recuperável do ágio
Conforme descrito na Nota 7, o Grupo possuía, em 31 de dezembro de 2019, saldo de ágio no
montante de R$204.598 mil registrado como intangível. A administração suporta a realização deste
ativo por meio de estimativas de rentabilidade futura e geração de caixa, preparadas com base em
seu julgamento e amparada no plano de negócios e orçamento, aprovados pelos órgãos de
governança corporativa. Tais estimativas são preparadas e revisadas internamente de acordo com a
estrutura de governança do Grupo e envolvem elevado grau de julgamento. Anualmente, o Grupo
avalia as premissas e estimativas de rentabilidade futura e geração de caixa pela unidade geradora
de caixa à qual esse ágio está alocado, bem como as taxas de crescimento, taxas de desconto,
projeções dos fluxos de caixa, teste de volatilidade das premissas adotadas, dentre outros
indicadores, uma vez que podem ocorrer mudanças nos mercados de atuação, quer sejam
econômicas ou regulatórias.
Em função do elevado grau de julgamento aplicado nas projeções e das mudanças que podem
ocorrer nestas estimativas, que podem impactar de forma relevante o valor de recuperação deste
ativo e, consequentemente, as demonstrações financeiras combinadas carve-out como um todo,
consideramos esse assunto um dos principais assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) o envolvimento de especialistas em
modelos de valorização para auxiliar-nos na análise e revisão das metodologias, modelos utilizados
pela administração, na avaliação das premissas que suportaram as projeções que determinaram o
plano de negócios, orçamento, estudos técnicos e análises do valor recuperável da unidade geradora
de caixa à qual o ágio por rentabilidade futura está alocado; (b) a avaliação da razoabilidade e
consistência dos dados e das premissas utilizados na preparação destes documentos, incluindo taxas
de crescimento, taxas de desconto, risco país e projeções de fluxo de caixa, dentre outros, conforme
fornecidos pela administração do Grupo comparando com informações externas de mercado, bem
como com as próprias premissas aprovadas pela administração na elaboração de seu plano de
negócios e com outras estimativas efetuadas pelo Grupo; (c) a análise da exatidão dos cálculos
aritméticos e matemáticos do modelo de projeções e a comparação do valor recuperável apurado
com os saldos contábeis sob avaliação; (d) a comparação da assertividade das projeções realizadas
em períodos anteriores em relação ao desempenho atingido pelo Grupo; (e) a análise das
informações que pudessem contradizer as premissas mais significativas utilizadas; (f) a análise da
sensibilidade sobre tais premissas, para avaliar o comportamento do valor recuperável, considerando
outros cenários e premissas, com base em dados de mercado; e (g) a revisão da adequação das
divulgações incluídas nas demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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Baseado no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a
avaliação da administração, consideramos aceitáveis as estimativas preparadas pela Companhia,
assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, no contexto das demonstrações
financeiras combinadas carve-out tomadas em seu conjunto.
Valor recuperável dos estoques de terrenos e imóveis a comercializar
Conforme descrito na Nota 5, o Grupo possuía, em 31 de dezembro de 2019, saldo de estoque de
terrenos e imóveis a comercializar (construídos ou em construção) de R$1.481.697 mil,
demonstrados pelo seu custo de aquisição ou construção, que não excede seu valor líquido de
realização. Quando o custo de construção dos imóveis a comercializar exceder o fluxo de caixa
esperado através de suas vendas, ou o custo de um terreno ainda não explorado for superior a seu
valor de mercado, uma perda de redução ao valor recuperável é reconhecida no exercício em que foi
determinado que o valor contábil não seja recuperável. O valor recuperável dos estoques de terrenos
é revisado pela administração anualmente e o dos imóveis a comercializar, trimestralmente, levando
em consideração estudos de viabilidades de projetos já lançados ou planejados, cotações de
mercado, laudos de especialistas externos, projeções internas de vendas futuras e custos a incorrer,
dentre outras premissas.
A relevância do saldo dos estoques e a complexidade e julgamento envolvidos na determinação
destas estimativas, levou-nos a identificar este assunto como risco significativo que requer
considerações especiais de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) o envolvimento de especialistas em
modelos de valorização para nos auxiliar na análise e revisão de laudos externos obtidos para
suportar o valor recuperável de parte dos estoques de terrenos; (b) para o valor recuperável
suportado por estudos internos de viabilidade, a revisão das projeções de vendas futuras, incluindo a
verificação dos preços considerados e sua comparação com dados de mercado, bem como a revisão
dos custos projetados a incorrer, relacionando-os com os resultados obtidos de nossos
procedimentos de revisão de orçamentos de projetos; (c) discussão e revisão de outras informações
e/ou documentações suporte para o valor recuperável de ativos em condições excepcionais (como
distratos, discussões judiciais, ativos com propostas de compra e venda, ativos estratégicos etc.); (d)
comparação de resultados obtidos com vendas subsequentes de unidades construídas e/ou em
construção, e com cotações de mercado para ativos com características similares, com os valores de
custo; e (d) a revisão da adequação das divulgações incluídas nas demonstrações financeiras
combinadas carve-out.

5

297

Como resultado destes procedimentos identificamos ajuste de auditoria indicando a necessidade de
complemento da provisão para realização dos estoques de terrenos e imóveis a comercializar, sendo
este ajuste registrado pela administração mesmo considerando sua imaterialidade sobre as
demonstrações financeiras combinadas carve-out tomadas em conjunto.
Baseado no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a
avaliação da administração, consideramos aceitáveis as estimativas preparadas pela Companhia,
assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, no contexto das demonstrações
financeiras combinadas carve-out tomadas em seu conjunto.
Identificação dos saldos e transações decorrentes do processo de carve-out
Conforme descrito na Nota 27.2, em 30 de setembro de 2020, o Grupo concluiu uma reestruturação
societária envolvendo a antiga controladora TGBR Incorporadora S.A. (“TGBR”) e a nova
controladora Tegra Incorporadora S.A. (anteriormente denominada TGSP-53 Empreendimentos
Imobiliários S.A., “Tegra”), pela qual algumas empresas controladas e controladas em conjunto, além
de alguns ativos e passivos específicos de projetos selecionados foram cindidos da TGBR e
subsequentemente incorporados pela Tegra. As transações societárias foram realizadas a valores
contábeis, como aumento de capital social na Tegra, no montante de R$215.039 mil, não resultando
em impactos no resultado do exercício.
As demonstrações financeiras combinadas carve-out consideram os lançamentos contábeis carve-out
relacionados, entre outras, com a alocação de receitas, custos e despesas, ativos, dívidas e outros
passivos advindos dessas controladas, controladas em conjunto, e projetos específicos selecionados,
bem como do rateio de despesas corporativas da TGBR que foram considerados pelo Grupo no
processo de elaboração dessas demonstrações financeiras, conforme descrito na Nota 2.1. O registro
dos efeitos do carve-out requer um controle minucioso para identificar os resultados das transações e
saldos patrimoniais a serem considerados nas demonstrações financeiras combinadas carve-out.
Devido à relevância desse processo, a necessidade de controles auxiliares para determinar os
valores a serem reconhecidos e ao julgamento envolvido, os quais podem afetar os montantes
reconhecidos nas demonstrações financeiras combinadas carve-out, consideramos este assunto
significativo para a nossa auditoria.
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Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (a) a análise do processo e controles
implementados pela administração para identificação e registro contábil da reestruturação societária,
incluindo critérios para identificação de ativos e passivos específicos, e critérios de rateio de
despesas do processo de carve-out; (b) a análise dos atos societários aprovados e demais
documentos relevantes da operação; (c) a validação das premissas e fontes de
informações utilizadas para capturar os saldos e transações de carve-out refletidos nas
demonstrações financeiras; (d) a avaliação, em base amostral, da adequação dos critérios para
reconhecimento contábil dos resultados advindos do carve-out e realização de testes documentais
para comprovar a adequada contabilização dessas transações observando seu correto período de
competência; e (e) a revisão da adequação das divulgações incluídas nas demonstrações financeiras
combinadas carve-out.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a
avaliação da administração, consideramos aceitáveis os registros dos saldos e transações
decorrentes do processo de carve-out preparados pelo Grupo em conexão com a referida
reestruturação societária, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas, no contexto
das demonstrações financeiras combinadas carve-out tomadas em seu conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações combinadas do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Grupo, e apresentadas
como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras combinadas carve-out do
Grupo. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com
as demonstrações financeiras combinadas carve-out 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 nesse Pronunciamento técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto .
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
combinadas carve-out
A administração do Grupo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras combinadas carve-out 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 combinadas carve-out
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas carve-out, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de o Grupo 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 o Grupo
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas
carve-out
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras combinadas
carve-out, 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 detecta 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
carve-out.
Como parte de uma 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:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
combinadas carve-out, 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.
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x 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.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x 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. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras combinadas carve-out 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 a não mais se manter em continuidade operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras
combinadas carve-out, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
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 como 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 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.
Rio de Janeiro, 7 de dezembro de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Roberto Martorelli
Contador CRC-1RJ106103/O-0
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Grupo Tegra
Balanços patrimoniais combinados carve-out
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques de imóveis a comercializar
Tributos a compensar
Dividendos a receber
Despesas antecipadas
Outros ativos
Total do ativo circulante

Nota

2019

2018

3
3
4
5

138.891
58.704
461.744
715.575
11.835
30.648
26.917
20.582
1.464.896

87.354
349.798
740.194
8.254
19.747
9.665
21.017
1.236.029

174.443
766.122
22.774
15.083
38.317
3.621
194.395
46.938
216.507
1.478.200

105.752
714.399
21.039
10.461
27.981
7.766
186.706
15.872
220.289
1.310.265

2.943.096

2.546.294

87.435
65.061
3.603
104.144
30.916
6.192
11.594
3.588
67.250
4.508
23.993
408.284

76.342
54.791
65.240
21.488
7.127
5.003
1.044
95.656
2.030
20.583
349.304

377.700
184.113
19.908
15.126
5.201
34.877
27.988
664.913

236.967
236.567
14.497
4.347
44.459
23.292
560.129

1.843.235
26.664

1.619.476
17.385

2.943.096

2.546.294

13

Não circulante
Contas a receber de clientes
Estoques de imóveis a comercializar
Tributos diferidos
Contas a receber de partes relacionadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

4
5
21.2
13
13
6
7

Total do ativo

Passivo e acervo líquido combinado
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Arrendamento mercantil
Adiantamentos de clientes
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Salários e encargos a pagar
Tributos correntes e parcelamentos a pagar
Tributos diferidos
Provisões
Dividendos a pagar
Outros passivos
Total do passivo circulante

8
9
2.4.2
10

21.2
11
13

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Adiantamentos de clientes
Arrendamento mercantil
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Adiantamento para futuro aumento de capital
Tributos diferidos
Provisões
Total do passivo não circulante

8
9
2.4.2
13
21.2
11

Acervo líquido combinado
Participação de acionistas não controladores

12

Total do passivo e acervo líquido combinado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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Grupo Tegra
Demonstração do resultado combinado carve-out
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
Nota

2019

2018

Receita operacional líquida

14

1.028.012

590.631

Custos operacionais
Custos de incorporação e vendas imobiliárias
Outros custos

15
15

(671.838)
(32.633)
(704.471)

(385.687)
(32.556)
(418.243)

323.541

172.388
(83.549)
(101.361)
(17.700)
(202.610)

Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras (despesas) e receitas

17
18
20

(119.293)
(114.941)
(40.428)
(274.662)

Resultado de equivalência patrimonial

6

15.638

13.035

19
19

64.517
(9.703)
9.490
(19.193)

(17.187)
(12.089)
7.965
(20.054)

54.814

(29.276)

(17.447)
10.304

(1.821)
(10.362)

Lucro (prejuízo) do exercício

47.671

(41.459)

Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos controladores
Lucro líquido atribuído aos não controladores

38.083
9.588

(46.220)
4.761

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e do imposto de
renda e contribuição social
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição
social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

21.1
21.1

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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Grupo Tegra
Demonstração do resultado abrangente combinado carve-out
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
2019

2018

47.671

(41.459)

-

-

Total do resultado abrangente do exercício

47.671

(41.459)

Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos controladores
Lucro líquido (prejuízo) atribuído aos não controladores

38.083
9.588

(46.220)
4.761

Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Outros componentes do resultado abrangente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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Grupo Tegra
Demonstração das mutações do acervo líquido combinado carve-out
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)

Saldos em 1° de janeiro de 2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Dividendos propostos a acionistas não controladores
Redução de capital de acionistas não controladores
Contribuições de capital de acionista (Nota 11)

Controladores

Participação
de acionistas
não
controladores

Acervo
líquido total

1.095.450

19.736

1.115.186

4.761
(1.848)
(5.264)
-

(41.459)
(1.848)
(5.264)
570.246

1.619.476

17.385

1.636.861

38.083
185.676

9.588
(3.700)
3.391
-

47.671
(3.700)
3.391
185.676

1.843.235

26.664

1.869.899

(46.220)
570.246

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Dividendos propostos a acionistas não controladores
Aumento de capital de acionistas não controladores
Contribuições de capital de acionista (Nota 11)
Saldos em 31 de dezembro de 2019

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.

14

306

Grupo Tegra
Demonstração do fluxo de caixa combinado carve-out - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
Lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes por:
Rendimento de aplicações financeiras
Depreciação e amortização
Perda na alienação/baixa de imobilizado
Ajuste a valor presente do contas a receber
Provisão (reversão) para demandas judiciais
Receita de apropriação de permuta física
Provisão para garantia
Reversão valor realizável líquido nos estoques
Provisão para distrato – parcela de estoques
Provisão para multa por atraso de entrega
Provisão para perda adiantamentos a fornecedores
Complemento de provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para distratos – parcela do contas a receber
Equivalência patrimonial
Juros/Atualização sobre arrendamentos
Juros e variação monetária
(Aumento) reduções dos ativos operacionais
Contas a receber
Estoque de imóveis a comercializar
Tributos a compensar
Despesas antecipadas
Outros ativos
Contas a receber de partes relacionadas
Aumento (reduções) dos passivos operacionais
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Impostos e contribuições correntes e diferidos
Provisões
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Recebimento e adiantamento de dividendos
Outros passivos
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
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2019

2018

54.814

(29.276)

(1.917)
16.157
8.039
(1.872)
10.373
(85.935)

16.824
3.367
(1.949)
5.513
(104.996)

19.110
(19.965)
3.602
(584)
457
(1.860)
(5.015)
(15.638)
2.310
15.765
(2.159)

10.261
6.062
6.551
(12.287)
(469)
1.541
(10.415)
(13.035)
19.552
(102.756)

(171.890)
47.944
(3.581)
(17.252)
3.267
(4.622)

(119.471)
(128.742)
4.669
917
(10.544)
-

8.009
28.925
1.531
(52.609)
10.057
254
2.475
(26.210)
(10.856)

15.053
26.033
(5.125)
(54.932)
24.907
(1.512)
(5.869)
(33.908)
(11.341)

(186.717)

(402.621)

Grupo Tegra
Demonstração do fluxo de caixa combinado carve-out - método indireto--Continuação
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
2019

2018

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimento em aplicações financeiras
Resgates de aplicações financeiras
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível
Aquisições de investimentos
Aumento de capital nas investidas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(142.600)
85.813
(25.540)
(2.350)
(9.482)
(94.159)

(17.103)
(37.493)
(66.182)
(19.369)
(140.147)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de empréstimos – principal
Aquisição de empréstimos e financiamentos
Pagamento de passivos com arrendamentos - principal e juros
Contribuições de capital de acionista
Custo com captações de empréstimos
Dividendos pagos a acionistas não controladores
Aumento / redução de capital aos acionistas não controladores
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos

(341.998)
494.315
(4.739)
185.676
(3.010)
(1.222)
3.391
332.413

(240.997)
229.357
570.246
(209)
(5.264)
553.133

51.537

10.365

87.354
138.891

76.989
87.354

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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Grupo Tegra
Demonstração combinada carve-out do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais)
Combinado
2019
Receitas
Receita de incorporações e vendas imobiliárias
Outras receitas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2018

1.007.797
62.089
1.860
1.071.746

565.844
50.008
8.157
624.009

Valor adicionado bruto

(713.985)
(203.154)
19.965
(897.174)
174.572

(406.108)
(138.438)
(6.062)
(550.608)
73.401

Depreciação

(16.157)

(16.824)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

158.415

56.577

15.638
9.490
25.128

13.035
7.965
21.000

Valor adicionado total a distribuir

183.543

77.577

Distribuição do valor adicionado
Pessoal:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

(86.036)
(74.733)
(9.977)
(1.326)

(79.307)
(68.003)
(9.977)
(1.327)

Impostos, taxas e contribuições:
Remuneração de capitais de terceiros:
Juros
Aluguéis

(27.790)
(22.046)
(19.193)
(2.853)

(17.797)
(21.932)
(20.054)
(1.878)

Remuneração de capitais próprios
Participação dos sócios minoritários no resultado
Lucro (prejuízo) líquido do exercício

(47.671)
(9.588)
(38.083)

41.459
(4.761)
46.220

(183.543)

(77.577)

Insumos adquiridos de terceiros (Inclui os valores dos impostos)
Custos de incorporações e vendas imobiliárias
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda/recuperação de valores ativos

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outras receitas

Valor adicionado distribuído

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas carve-out
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

1. Informações gerais
1.1. Contexto operacional
A TGSP-53 Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), atualmente denominada
Tegra Incorporadora S.A., foi constituída em 17 de abril de 2018 e transformada em
sociedade por ações em 17 de março de 2020, com sede na Avenida das Nações Unidas,
14.261 | Ala B | 14º andar - Vila Gertrudes - São Paulo. A Companhia tem atualmente como
acionista controladora a BRKB Re Opp Fund LLC (DE, USA) controlada indiretamente pela
Brookfield Asset Management (“BAM”), empresa de capital aberto listada nas bolsas de
Nova Iorque e de Toronto sob o símbolo BAM e na NYSE Euronext sob o símbolo BAMA.
A Companhia, incluindo as empresas combinadas e os ativos e passivos de projetos
selecionados (“Grupo”) tem por objetivo prestar serviços imobiliários totalmente integrados
por meio de:
(a) Projeção e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários residenciais e
comerciais em seu próprio nome e em nome de terceiros;
(b) Compra, negociação, aluguel e venda de propriedades imobiliárias;
(c) Prestação de serviços de construção e engenharia civil;
(d) Desenvolvimento e implementação de estratégias de marketing relacionadas a seus
próprios empreendimentos imobiliários e de terceiros;
(e) Desenvolvimento urbano;
(f) Financiamento de transações imobiliárias, incluindo financiamento ao cliente; e
(g) Administração de imóveis próprios e a participação em outras empresas.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras combinadas
carve-out
As demonstrações financeiras combinadas carve-out são de responsabilidade da
Administração do Grupo e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (“IASB”), aplicáveis às entidades de incorporação
imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e estão em
conformidade com a NBC TG 44 - Demonstrações Combinadas, exclusivamente para
atender às necessidades específicas do Grupo, uma vez que não são requeridas pelas
práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras combinadas carve-out
foram preparadas com bases no custo histórico de aquisição/construção, exceto se
indicado de outra forma.
As demonstrações financeiras combinadas carve-out foram preparadas utilizando o custo
histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos instrumentos financeiros,
os quais são mensurados pelo valor justo.
O Grupo considerou as orientações da Orientação Técnica OCPC 07 - Evidenciação na
Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral, e desta forma, as
informações relevantes próprias e consideradas mais relevantes das demonstrações
financeiras combinadas carve-out e somente elas, estão sendo evidenciadas, e
correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras combinadas carve-out para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, estão sendo apresentadas com o objetivo de fornecer, por meio
de um conjunto único de demonstrações financeiras combinadas carve-out, no contexto da
oferta pública inicial de ações (“IPO”) da Tegra Incorporadora S.A., informações relevantes
como se determinadas participações em sociedades controladas e controladas em
conjunto, bem como outros ativos relacionados a projetos imobiliários e terrenos
específicos contidos em suas sub-holdings TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários
S.A. e TG Rio de Janeiro Empreendimentos Imobiliários S.A. tivessem sido cindidos e
aportados ao capital da Companhia em 1º de janeiro de 2018, o que ocorreu
societariamente somente em 30 de setembro de 2020, conforme aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária ocorrida na mesma data e descrito na Nota 1.2. As demonstrações
financeiras combinadas carve-out demonstram a posição patrimonial e financeira das
empresas e outros ativos existentes e sob o controle comum, pela TGBR, desde 1º de
janeiro de 2018 ou posteriormente, tão logo a TGBR passasse a controlá-la.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras combinadas
carve-out--Continuação
Para elaboração das demonstrações financeiras combinadas carve-out foram analisadas as
despesas gerais e administrativas corporativas da TGBR que deveriam ser registradas na
estrutura de custos do Grupo e definidos critérios para alocação dessas despesas para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019 nas Demonstrações financeiras
combinadas carve-out do Grupo. Dessa forma, os dados foram combinados considerando
100% do total dos ativos, passivos e acervo patrimonial, e com a efetiva contribuição
dessas sociedades como capital social da Tegra. Os balanços patrimoniais passaram a
refletir a posição patrimonial consolidada em 30 de setembro de 2020.
As demonstrações financeiras combinadas carve-out estão sendo apresentadas apenas
para o fornecimento de análises adicionais a terceiros, acionistas e instituições financeiras
e não representam as demonstrações financeiras estatutárias das entidades que compõem
o Grupo, e não devem ser tomadas como base para fins de cálculos de dividendos, tributos
ou para quaisquer outros fins societários ou análise de rentabilidade ou sobre performance
passada ou futura.
As demonstrações financeiras combinadas carve-out foram preparadas considerando o
custo histórico como base de valor, exceto determinados ativos financeiros que foram
mensurados ao valor justo por meio do resultado. O quadro a seguir demonstra as
empresas combinadas e correspondentes informações financeiras. No processo de
combinação foram eliminados os saldos ativos e passivos e as receitas e despesas de
operações e lucros não realizados entre as empresas combinadas.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras combinadas
carve-out--Continuação
Participação

TG Rio de Janeiro Emp. Imob. S.A.
TG São Paulo Emp. Imob. 2 S.A.
Tegra Vendas Imobiliária Ltda.
Tegra Engenharia S.A.
Amethyst SPE Ltda.
Aparine Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-14 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-12 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-11 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-10 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-9 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-15 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-13 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-19 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ 1 Emp. Imob. S.A.
TGRJ-17 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-16 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-20 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-21 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-22 Emp. Imob. Ltda.
TGRJ-23 Emp. Imob. Ltda.
TG São Paulo Emp. Imob. S.A.
TG Curitiba Emp. Imob. SPE Ltda.
TGSP Cotoxó Emp. Imob. Ltda.
TGSP-20 SPE Ltda.
TGSP-24 SPE Emp. Imob. Ltda.
TGSP-25 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-27 SPE Ltda.
TGSP-28 SPE Emp. Imob. Ltda.
TGSP-29 SPE Ltda.
TGSP-23 Emp. Imob. SPE S.A.
TGSP-22 SPE Ltda.
TGSP-30 SPE Emp. Imob. Ltda.
TGSP-31 SPE Ltda.
TGSP-32 SPE Ltda.
TGSP-34 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-35 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-33 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-38 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-39 Emp. Imob. Ltda.
Tegra ID Gerenciamento,
Arquitetura e Decoração Ltda.
TGSP-41 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-46 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-43 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-44 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-45 Emp. Imob. Ltda.
TGSP 1 Emp. Imob. S.A.
TGSP-49 Emp. Imob. Ltda.

2019
(i)
(i)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2018
(i)
(i)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%
100%
100%
80%
80%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
80%
100%
100%

2019

Ativo
610.405
182.224
5.413
20.990
18.710
43.889
42.248
16.643
62.346
42.232
33
12.489
4
133
19
5.509
5.342
19
8
9
9
197.591
23.667
42.369
39.795
63.353
58.377
42.267
23.454
320
57.111
49.294
515
69.128
539
102.349
46.323
44.547
55.978
105.102

Acervo
líquido
188.488
123.731
(3.667)
(101.189)
16.531
16.388
17.750
12.433
25.186
34.430
13
10.719
4
101
19
(1)
(8)
19
(2)
(1)
(1)
(3.667)
841
20.611
27.276
47.718
12.815
36.128
17.474
130
45.376
25.301
199
21.959
286
37.298
1.363
8.590
28.197
15.108

7
312
196
31.998
64.424
46.889
4
26.819

416
176
15.592
19.516
1
(1)
15.365
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2018
Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício
(2.495)
28.489
(7.384)
(44.805)
(835)
2
903
5.006
(234)
(471)
361
(1)
33
(2)
(2)
(28)
(2)
(2)
(1)
(1)
3.082
7.822
11.539
6.586
6.679
7.826
637
(1.410)
(3)
17.187
11.605
19
15.695
(1)
(3.584)
16.137
5.757
8.436
22.949
13
(10)
2.117
(3.074)
8.296
(2)
1.262

Ativo
676.304
210.349
4.600
23.967
18.564
47.915
29.079
6.139
21.094
39.539
130
1.396
5
1.500
211.059
41.762
92.653
28.851
115
20.592
33.182
17.128
101
66.039
28.866
494
44.310
13
81.266
38.213
23.534
39.520
118.411
514
186
27.453
7.294
43.698
19.552

Acervo
líquido
531.976
104.563
(518)
(128.905)
16.401
10.913
7.949
1.712
15.399
6.536
4
5
169.868
6.841
32.452
16.922
98
3.414
(50)
9
100
34.770
13.155
199
24.959
13
22.297
4.323
6.421
9.402
4.347
416
133
6.791
4
1
-

Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício
(17.935)
19.916
(4.108)
(24.579)
(1)
358
(814)
(447)
2.607
(1)
1.019
14.241
19.158
(829)
6
(314)
(43)
(3)
(1)
7.641
(43)
22
5.216
(2)
(34)
7.371
(248)
2.589
20.982
(1)
78
1
(1)
4.703
(1)

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras combinadas
carve-out--Continuação
Participação

TGSP-50 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-48 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-51 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-53 Emp. Imob. S.A.
TGSP-52 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-54 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-55 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-58 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-56 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-57 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-61 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-62 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-66 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-65 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-69 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-70 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-71 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-72 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-73 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-80 Emp. Imob. Ltda.
Tamboré Urbanismo Ltda.
TUR-01 Desenvolvimento Urbano
Ltda.
TGUR-05 Desenvolvimento Urbano
Ltda.
TUR-03 Desenvolvimento Urbano
Ltda.
TGUR-04 Desenvolvimento Urbano
Ltda.
TUR-06 Desenvolvimento Urbano
Ltda.
TUR-07 Desenvolvimento Urbano
Ltda.
TUR-08 Desenvolvimento Urbano
Ltda.
TUR-02 Desenvolvimento Urbano
Ltda.
TUR-12 Desenvolvimento Urbano
Ltda.
Tamboré Camanducaia I Emp. Imob.
Ltda.
TGSP-36 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-42 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa I Participações
Ltda.
Caminhos da Lapa II Participações
Ltda.
TGSP-64 Emp. Imob. Ltda.
SIQUEM SPE Emp. Imob. S.A.
(i)

2019

Ativo

2018

Acervo
líquido
(1)
25.723
98
27
7.050
28
37.887
(1)
74
16.867
2.555
(25)
5.937

Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício
(2)
5.565
(27)
(2)
(478)
(3)
(362)
(1)
(9)
(29)
(1)
(1)
(1)
(25)
(874)

Acervo
líquido
(39)
(204)

2019
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

8.856

351

100%

100%

7.388

2.557

2.470

(365)

(365)

100%

100%

217

217

(2)

158

(2)

(2)

100%

100%

294

218

(3)

1

1

-

(12)

2
40.828
191
27
34.749
29
54.606
4
74
17.965
5
5
307
12.063
48
206
1
73
1
385
7.808

(220)
339

Ativo
27.146
6
2.068

Lucro
líquido
(prejuízo)
do
exercício
(39)
(453)

443

297

-

93%

100%

4.603

1.046

(1.052)

95

100%

100%

29

29

(1)

-

-

(12)
-

100%

100%

4

4

(1)

-

-

-

100%

100%

31

11

(2)

1

-

-

100%

100%

19

1

(1)

-

-

-

59%
22%
65%

59%
22%
65%

13.030
14.099
46.475

3.389
13.474
668

(107)
(27)
10.696

14.981
13.530
23.659

3.496
13.501
668

50%

50%

55.430

55.426

3.530

54.565

49.465

1.971

50%
70%
70%

50%
70%
70%

76.728
200
44.492

70.407
38.924

1.287
1.334

74.489
-

69.444
-

(2.239)
-

43
(11)
543

Para estas empresas não houve transferência de participação acionária, mas cisão de ativos e passivos relacionados a projetos imobiliários e terrenos específicos.
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(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras combinadas
carve-out--Continuação
As demonstrações financeiras combinadas carve-out utilizam o Real (R$) como moeda
funcional, que também é a moeda de apresentação.
A autorização para a emissão das demonstrações financeiras combinadas carve-out pela
Administração do Grupo ocorreu em 7 de dezembro de 2020.
2.2. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias.
A preparação de demonstrações financeiras combinadas carve-out requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e, mais do que isso, necessita que haja um exercício de
julgamento por parte da Administração do Grupo no processo de aplicação das políticas
contábeis. As áreas que necessitam de um maior nível de julgamento e que possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas
para as demonstrações financeiras combinadas carve-out são: (i) provisão para perdas de
crédito esperadas; (ii) provisão para distratos; (iii) valor realizável dos imóveis a
comercializar; (iv) valor recuperável dos ativos tangíveis e intangíveis, incluindo ágio; (v)
provisão de garantia; (vi) provisões para contingências; e (vi) revisão orçamentária para fins
de reconhecimento de receitas pelo método POC. Maiores informações sobre estimativas e
premissas aplicadas nos itens comentados acima estão apresentadas nas respectivas
notas explicativas.
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas
2.3.1. Reconhecimento de receita
Os resultados são registrados pelo regime de competência. As receitas e custos
são apresentados, de acordo com o objeto social específico do Grupo.
a)

Venda de bens (incorporação imobiliária)
Nas vendas de unidades concluídas, a receita é reconhecida no momento em
que a venda é efetivada (transferência de riscos e benefícios),
independentemente do prazo de recebimento do valor contratual, e as receitas
são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos
O Grupo adotou o NBC TG 47/IFRS 15 -“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
2017, antecipadamente, 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 Empresas abertas brasileiras do setor de incorporação imobiliária.
O Grupo, suas controladas e investidas avaliaram a aplicação da NBC TG 47,
alinhado ao manifestado pela CVM através do Ofício Circular /CVM/SNC/SEP
nº 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (IFRS 15),
sendo que não foram apurados impactos relevantes nas práticas contábeis
adotadas para o saldo inicial de 1º de janeiro de 2018.
O Ofício Circular afirma que a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15) às
transações de venda de unidades imobiliárias não concluídas, realizadas por
entidades registradas na CVM do setor de incorporação imobiliária, têm
questões centrais, como: (a) o foco no contrato (unidade de conta); (b) o
monitoramento contínuo dos contratos; (c) uma estrutura de controles internos
em padrão de qualidade considerado, no mínimo, aceitável para os propósitos
aos quais se destina; (d) a realização de ajustamentos tempestivos; e (e) a
qualidade da informação (valor preditivo e confirmatório das demonstrações
financeiras combinadas carve-out). A receita somente é reconhecida, caso o
Grupo identifique que não exista mais o risco de incerteza de entrada de fluxo
de caixa após a identificação do contrato com o cliente.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos--Continuação
Os contratos de venda firmados pelo Grupo dá-se no modelo no qual a
incorporadora financia o promitente durante a fase de construção do projeto,
através de recursos próprios e/ou obtenção de financiamento (SFH) junto a
instituições financeiras (contrato tipo 3), bem como contratos de venda onde o
saldo devedor, após a fase de construção, é financiado pelo Grupo (contrato
tipo 4), nessa modalidade de contrato a unidade imobiliária é dada em garantia
do financiamento ao próprio Grupo por meio de alienação fiduciária.
Em regra, projetos de construção de unidades imobiliárias voltadas a pessoas
de média, baixa, média e alta renda. Com a assinatura do contrato, o mutuário
se compromete a pagar durante a fase de construção aproximadamente 20%
ou mais 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 Grupo também realiza financiamento direto com o promitente em certas
situações quando este não consegue obter o repasse com a instituição
financeira. Assim como nos financiamentos através de AF as unidades são
dadas como garantia.
O risco de mercado da unidade imobiliária, desde o momento da venda, recai
todo sobre o mutuário, que pode se beneficiar de eventuais valorizações e
realizá-las mediante a transferência onerosa de seu contrato junto a terceiros,
com a anuência da incorporadora, ou se prejudicar com eventuais
desvalorizações (momento em que alguns mutuários forcejam o distrato).
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos--Continuação
Com isso, nas vendas de unidades não concluídas, são observados os
seguintes procedimentos:
x As receitas de vendas, ajustadas segundo as condições estabelecidas nos
contratos de venda e compra, e os custos de terrenos e construção, são
apropriados ao resultado utilizando o método do percentual de conclusão de
cada empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo
incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos;
x O custo incorrido (incluindo o custo do terreno e demais gastos relacionados
diretamente com a formação do estoque) correspondente às unidades
vendidas é apropriado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda
não comercializadas, o custo incorrido é apropriado ao estoque na rubrica
“Imóveis a comercializar”;
x Os montantes das receitas de vendas reconhecidos que sejam superiores aos
valores efetivamente recebidos de clientes, são registrados em ativo
circulante ou realizável a longo prazo, na rubrica “Contas a receber”. Os
montantes recebidos com relação à venda de unidades que sejam superiores
aos valores reconhecidos de receitas, são contabilizados na rubrica
"Adiantamentos de clientes";
x A variação monetária, incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim
como o ajuste a valor presente do saldo de contas a receber, são apropriados
as receitas de imóveis vendidos, quando incorridos durante a construção até
a conclusão da obra, obedecendo ao regime de competência dos exercícios
“pro rata temporis”;
x Os encargos financeiros de terrenos a pagar, quando aplicável, e os
diretamente associados ao financiamento da construção, são capitalizados e
registrados aos imóveis a comercializar, e apropriados ao custo incorrido das
unidades em construção até a sua conclusão e observando-se os mesmos
critérios de apropriação do custo de incorporação imobiliária na proporção
das unidades vendidas em construção;

26

318

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos--Continuação
x Os juros prefixados e a variação monetária, incidentes 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 dos exercícios;
Revisão orçamentária
A porcentagem dos custos incorridos utilizada para o reconhecimento da
receita e contas a receber de unidades vendidas em construção é medida em
relação aos custos orçados totais. O cálculo dos custos orçados totais,
compostos pelos custos incorridos e os custos previstos a incorrer para o
encerramento das obras, exige que a Administração do Grupo estime os custos
dos materiais, da mão de obra e de financiamento, entre outros necessários
para a construção das unidades imobiliárias. Estas estimativas são
regularmente revisadas, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base
nesta revisão são refletidos nos resultados do Grupo de acordo com o método
contábil utilizado.
Contrato de construção e prestação de serviços
Receitas decorrentes de contratos de construção e prestação de serviços
imobiliários são reconhecidas na medida em que os serviços são prestados, e
estão vinculadas com a atividade de administração de construção para
terceiros, consultoria técnica e cessão de mão de obra.
Quando o resultado de um contrato de construção não pode ser estimado com
confiabilidade, sua receita é reconhecida até o montante dos custos incorridos
cuja recuperação seja provável. Os custos de cada contrato são reconhecidos
como despesas no exercício em que são incorridos.
Quando for provável que os custos totais excederão a receita total de um
contrato, a perda estimada é reconhecida imediatamente como outros custos
nas demonstrações dos resultados.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.1. Reconhecimento de receita--Continuação
b)

Nas vendas de unidades não concluídas, são observados os seguintes
procedimentos--Continuação
Operações de permuta
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros
para liquidação por meio da entrega de unidades imobiliária (permuta física) ou
o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades imobiliárias dos
empreendimentos (permuta financeira). O valor do terreno adquirido pelo Grupo
é apurado com base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues
na data da transação. O valor justo do terreno é registrado no momento da
aquisição como terrenos no estoque de imóveis a comercializar, em
contrapartida a adiantamento de clientes no passivo. As receitas e os custos
decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado de acordo
com o método da percentagem completada - POC.
Provisão para distratos
O Grupo, 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, além do histórico de distratos para
constituir a provisão para distratos.
Adicionalmente, o Grupo também preparou estudo que suporta o percentual
histórico de devoluções para constituir o montante a ser devolvido para os
clientes, quando da efetivação do distrato.
Quando do registro da provisão para distrato os valores do contas a receber de
clientes são ajustados em contrapartida as receitas de imóveis vendidos, bem
como os custos de imóveis vendidos e imóveis a comercializar, também são
ajustados pelos montantes anteriormente reconhecidos no resultado. A parcela
da receita de imóveis vendidos que o Grupo não irá devolver aos clientes é
classificada no resultado como receita operacional líquida.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.2. Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de
uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra
entidade.
2.3.2.1. Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do
resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do
modelo de negócios do Grupo para a gestão destes ativos financeiros.
Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham um
componente de financiamento significativo ou para as quais o Grupo tenha
aplicado o expediente prático, o Grupo inicialmente mensura um ativo
financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As
contas a receber de clientes são avaliadas e registradas pelo valor
presente na data de transação sendo deduzida de eventual perda
esperada. As parcelas em aberto são atualizadas com base no Índice
Nacional da Construção Civil (INCC) para a fase de construção do projeto
e pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) e juros, após obtenção
do habite-se.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo
amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes,
ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos
de principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o
valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de
instrumento.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.3.2.1. Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são
classificados em quatro categorias:
x

Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida).

x

Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados
(instrumentos de dívida).

x

Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas
acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos
patrimoniais).

x

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
O Grupo mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as
seguintes condições forem atendidas:
x

O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo
seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa
contratuais.

x

Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas
especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente,
pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.3.2.1. Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)-Continuação
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente
mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução
ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado
quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor
recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos
financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos
financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos
financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem
adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. Ativos
financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor
justo por meio do resultado, independentemente do modelo de negócios.
Não obstante os critérios para os instrumentos de dívida ser classificados
pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem
ser designados pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento
inicial se isso eliminar, ou reduzir significativamente, um descasamento
contábil.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.3.2.1. Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado--Continuação
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados
no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor
justo reconhecidas na demonstração do resultado.
O Grupo não possui ativos financeiros classificados nas categorias de valor
justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos de dívida e
instrumentos patrimoniais).
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro
ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido
quando:
x

Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram;

x

O Grupo transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou
assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa
recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um
contrato de repasse e (a) o Grupo transferiu substancialmente todos os
riscos e benefícios do ativo, ou

x

O Grupo nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e
benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.3.2.1. Ativos financeiros--Continuação
Desreconhecimento--Continuação
Quando o Grupo transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um
ativo ou celebra um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida,
reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem
reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem
transferiu o controle do ativo, o Grupo continua a reconhecer o ativo
transferido na medida de seu envolvimento continuado. Neste caso, o
Grupo também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o
passivo associado são mensurados em uma base que reflita os direitos e
as obrigações retidos pelo Grupo. O envolvimento contínuo sob a forma de
garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor valor entre (i) o
valor do ativo e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a
entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia).
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
O Grupo reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para
todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio do
resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre
os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os
fluxos de caixa que o Grupo espera receber, descontados a uma taxa de
juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de
caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias detidas ou
outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos contratuais.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.3.2.1. Ativos financeiros--Continuação
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros--Continuação
Para contas a receber de clientes, o Grupo aplica uma abordagem
simplificada no cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, o Grupo
não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece uma
provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas em cada
data-base. O Grupo estabeleceu critérios de provisão que se baseia em
sua experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores
prospectivos específicos para os devedores.
2.3.2.2. Passivos financeiros
O Grupo considera um ativo financeiro em situação de inadimplemento
quando os pagamentos contratuais estão vencidos de longa data. No
entanto, em certos casos, o Grupo também pode considerar que um ativo
financeiro está em inadimplemento quando informações internas ou
externas indicam ser improvável o Grupo receber integralmente os valores
contratuais em aberto antes de levar em conta quaisquer melhorias de
crédito mantidas pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado quando não há
expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais.
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos
financeiros a custo amortizado ou como derivativos designados como valor
justo instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.3.2.2. Passivos financeiros--Continuação
Reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor
justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor
justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente
atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros do Grupo incluem contas a pagar aquisição de
terrenos, fornecedores, empréstimos e financiamentos, adiantamento de
clientes (permuta), empréstimos com partes relacionadas e outros
passivos.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são
classificados em duas categorias:
x

Passivos financeiros ao custo amortizado

x

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Passivos financeiros ao custo amortizado
Esta é a categoria mais relevante para o Grupo. Após o reconhecimento
inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a
juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando
o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no
resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de
amortização da taxa de juros efetiva.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.3.2.2. Passivos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Passivos financeiros ao custo amortizado--Continuação
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer
deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do
método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de
juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do
resultado. Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e
financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros.
O Grupo não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio
do resultado.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é
extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada,
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído
por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou
os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal
troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo
original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos
respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do
resultado.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.2. Instrumentos financeiros--Continuação
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
2.3.2.3. Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor
líquido é apresentado no balanço patrimonial combinado se houver um
direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores
reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar
os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
2.3.3. Estoques de imóveis a comercializar e adiantamento de clientes - permuta
Os estoques são avaliados ao custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor.
São registrados nos “Estoques de imóveis a comercializar” os custos de aquisição
de terrenos, de construção e outros custos relacionados aos projetos em construção
e concluídos cujas unidades ainda não foram vendidas. O custo de terrenos
mantidos para desenvolvimento inclui o preço de compra, bem como os custos
incorridos para a aquisição e o desenvolvimento dos terrenos, que não excede o
valor de mercado. O Grupo capitaliza juros quando um projeto está em
desenvolvimento, limitados às despesas financeiras incorridas durante o exercício.
No caso de terrenos adquiridos através das permutas destes por unidades
imobiliárias, o valor do terreno adquirido pelo Grupo, foi contabilizado pelo valor
justo dos bens cedidos pelo Grupo, como um componente dos “Estoques de
imóveis a comercializar”, em contrapartida a conta “Adiantamento de clientes” no
passivo, no momento da assinatura do instrumento particular ou do contrato
relacionado à referida transação.
2.3.4. Investimentos
As demonstrações financeiras combinadas carve-out refletem apenas os
investimentos que o Grupo detém em joint-ventures.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.4. Investimentos--Continuação
Joint venture é um negócio em conjunto segundo o qual as partes integrantes que
detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre os ativos e têm obrigações
pelos passivos relacionados ao negócio. Estas partes são denominadas de
operadores em conjunto. Controle conjunto é o compartilhamento, contratualmente
convencionado, do controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre
as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que
compartilham o controle
Esses investimentos são avaliados com base no método da equivalência
patrimonial. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento em
joint-venture é reconhecido inicialmente ao custo. O valor contábil do investimento é
ajustado para fins de reconhecimento das variações na participação do Grupo no
patrimônio líquido joint-venture a partir da data de aquisição. O ágio relativo à jointventure é incluído no valor contábil do investimento, não sendo, no entanto,
amortizado nem separadamente testado para fins de redução no valor recuperável
dos ativos.
A demonstração do resultado reflete a participação do Grupo nos resultados
operacionais da joint-venture. Eventual variação em outros resultados abrangentes
destas investidas é apresentada como parte de outros resultados abrangentes do
Grupo. Adicionalmente, quando houver variação reconhecida diretamente no
patrimônio joint-venture, o Grupo reconhecerá sua participação em quaisquer
variações, quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido.
Ganhos e perdas não realizados em decorrência de transações entre o Grupo e a
joint-venture são eliminados em proporção à participação na joint-venture. A soma
da participação do Grupo nos resultados de uma joint-venture é apresentada na
demonstração do resultado, representando o resultado após os tributos e as
participações de não controladores nas controladas da joint-venture.
As demonstrações financeiras da joint-venture são elaboradas para o mesmo
período de divulgação que as do Grupo. Quando necessário, são feitos ajustes para
que as políticas contábeis fiquem alinhadas com as do Grupo.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.4. Investimentos--Continuação
O Grupo determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há
evidência objetiva de que o investimento na controlada sofreu perda por redução ao
valor recuperável. Se assim for, o Grupo calcula o montante da perda por redução
ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável da controlada e o
seu valor contábil e reconhece o montante da eventual perda na demonstração do
resultado.
2.3.5. Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
No fim de cada exercício, o Grupo revisa o valor contábil de seus ativos não
financeiros para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram
alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o
montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante
dessa perda.
Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado
for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de
caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor
recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.
Uma perda por redução ao valor recuperável (“impairment”) existe quando o valor
contábil de um ativo excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor
justo menos custos de venda e o valor em uso.
O cálculo do valor justo menos custos de venda é baseado em informações
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado
menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado.
2.3.6. Tributação
A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos
tributos correntes e diferidos, calculados de acordo com a legislação fiscal vigente à
época dos balanços.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.6. Tributação--Continuação
As receitas e despesas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias são
tributadas com base no regime de caixa e não com base nos critérios contábeis
descritos na Nota 2.3.1. A cada exercício fiscal, o Grupo, desde que atenda aos
requisitos legais, poderá optar por apurar o lucro tributável utilizando o critério do
Lucro Real, Lucro Presumido ou Regime Especial de Tributação (RET), este último
conforme Lei nº 10.931/04 e Instrução Normativa RFB n° 1.435/13 aplicável às
incorporações imobiliárias.
No Lucro Presumido, os impostos são apurados conforme as alíquotas descritas
abaixo, após a aplicação de limites de presunção de 8% e 12%, para IRPJ e CSLL
sobre a receita bruta, respectivamente:

Base
Imposto de renda
Contribuição social
PIS
COFINS

Lucro real

Lucro presumido

RET

Lucro
15% + 10% (adicional
excedente)
9%
1,65%
7,60%

Receita bruta
15% + 10% (adicional
excedente)
9%
0,65%
3,00%

Receita bruta
1,26%
0,66%
0,37%
1,71%

Tributos diferidos
No Lucro Real, os tributos e contribuições diferidos passivos são geralmente
reconhecidos sobre as diferenças temporárias tributáveis e os tributos diferidos
ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, bem
como sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social desde que seja
provável que o Grupo apresente lucro tributável futuro em montante suficiente para
que tais créditos possam ser utilizados.
No Lucro Presumido e no RET, os tributos diferidos são calculados sobre a
diferença existente entre as bases caixa e competência, quando da apuração dos
impostos correntes.
A recuperação do saldo dos tributos diferidos ativos é revisada, no mínimo, ao final
de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros
estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o
saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.7. Ativos intangíveis
i)

Ativos intangíveis adquiridos separadamente (licenças de software)
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são
registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao
valor recuperável acumuladas, quando aplicável.
A amortização é reconhecida a partir do início da utilização dos ativos,
linearmente com base na vida útil estimada, as quais são revisadas no mínimo
ao fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é
contabilizado prospectivamente. Um ativo intangível é baixado na alienação ou
quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso ou da
alienação.

ii)

Ágio
O ágio resultante de uma combinação de negócios é demonstrado ao custo na
data da combinação do negócio.
O ágio alocado aos ativos é amortizado na proporção em que estes ativos e
passivos nas controladas são realizados. A parcela do ágio que não é possível
alocar a ativos e passivos identificáveis é atribuída à rentabilidade futura,
contabilizada como “Intangível” e não é amortizada.
O teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio (“impairment”) é
realizado anualmente ou quando as circunstâncias indicarem perda por
desvalorização do valor contábil. Se o valor recuperável da unidade geradora
de caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução no valor
recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil de qualquer
ágio alocado à unidade e, posteriormente, aos outros ativos da unidade. A
perda por redução ao valor recuperável do ágio representado pela rentabilidade
futura não é revertida em período subsequente.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.8. Provisões
As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida)
resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma
confiável e cuja liquidação seja provável.
O Grupo registra provisões das seguintes naturezas: contingências, garantia,
passivo a descoberto, multa por atraso na entrega de projetos entre outras.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa dos recursos financeiros
requeridos para liquidar a obrigação no final de cada exercício, considerando-se os
riscos e as incertezas relativas à obrigação.
As provisões para obrigações de naturezas cível, trabalhista, previdenciária e fiscal,
objeto de contestação judicial são reavaliadas periodicamente, e são contabilizadas
com base nas opiniões do departamento jurídico interno, dos consultores legais
independentes e da Administração do Grupo sobre o provável desfecho dos
processos judiciais nas datas de divulgação.
O Grupo adota o procedimento de provisionar as obrigações de naturezas
trabalhista, previdenciária, fiscal e cível cuja probabilidade de perda, ou seja, de
desembolso futuro tenha sido estimada como provável. Tais provisões estão
contabilizadas no grupo “Provisões”, no passivo não circulante. As práticas
contábeis referente às demais provisões encontram-se descritas nas respectivas
notas explicativas.
2.3.9. Informações por segmentos
Um segmento operacional é um componente do Grupo que desenvolve atividades
do negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas
e despesas relacionadas com transações com outros componentes do Grupo.
Todos os resultados operacionais dos segmentos operacionais são revistos
frequentemente pela Administração para a tomada de decisões sobre os recursos a
serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para o qual
informações financeiras individualizadas estão disponíveis. Os resultados de
segmentos que são reportados à Administração incluem itens diretamente
atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases
razoáveis.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3. Resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.3.10. Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”)
Demonstração do valor adicionado (“DVA”) Essa demonstração tem por finalidade
evidenciar a riqueza criada pelo Grupo e sua distribuição durante determinado
período e é apresentada pelo Grupo, como parte de suas demonstrações
financeiras combinadas carve-out, cuja apresentação é requerida pela legislação
societária brasileira para companhias abertas e como informação suplementar
pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA.
2.4. Novas normas, alterações e interpretações de normas
Na preparação dessas demonstrações financeiras combinadas carve-out, a Administração
do Grupo considerou, quando aplicável, novas revisões e interpretações às CPC e aos
pronunciamentos técnicos, emitidos pelo CPC, respectivamente, que entraram
obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis iniciados a partir de 1º de janeiro de
2018, já implementados nestas demonstrações financeiras combinadas carve-out.
2.4.1. Novos pronunciamentos e normas adotadas no exercício de 2018
As seguintes normas entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018 e foram
adotadas pela Administração, são elas:
Pronunciamento

Descrição

Conclusão da análise e impacto

Correlação às normas internacionais de
CPC 47 - Receitas de
Contratos com Clientes e contabilidade - IFRS 15 - sobre o
reconhecimento de receita em
Ofício-Circular
transações de contratos com clientes e
CVM/SNC/SEP/no
02/2018
Ofício CVM com orientações sobre o
reconhecimento da receita e
constituição da provisão para distratos.

Considerando que não houve alteração na
forma de reconhecimento de receitas
(atualmente realizado pelo método PoC),
essa norma não gerou impacto quantitativo
nas respectivas demonstrações financeiras
combinadas carve-out, exceto pelos efeitos
relacionados as provisões para distratos.

CPC 48 - Instrumentos
Financeiros

Devido às características dos ativos do
Grupo, a Administração concluiu que essa
norma não gerou impacto significativo nas
respectivas demonstrações financeiras
combinadas carve-out, exceto pela
classificação dos instrumentos a seguir
demonstrados.

Correlação às normas internacionais de
contabilidade - IFRS 9 - Instrumentos
Financeiros: classificação, mensuração,
perda por redução ao valor recuperável
e contabilização de hedge.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Novas normas, alterações e interpretações de normas--Continuação
2.4.2. Novos pronunciamentos e normas públicas adotadas no exercício de 2019
As seguintes normas entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019 e foram
adotadas pela Administração, são elas:
Pronunciamento

Descrição

ICPC 22/IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de IFRIC 23 - Incerteza sobre os tratamentos de impostos sobre o
tributos sobre o Lucro (i)
lucro. Refere-se ao tratamento, contabilização e
apresentação de incertezas fiscais.
CPC 06 (R2) - Arrendamento Mercantil (ii)

Correlação as normas internacionais de contabilidade - IFRS
16 - Refere-se à definição e a orientação do contrato de
arrendamento previsto no IAS 17.

(i) Incerteza sobre tratamento de tributos - ICPC 22 (IFRIC 23)
A interpretação entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019 e esclarece como aplicar os requisitos de
reconhecimento e mensuração no CPC 32 - Tributos sobre o Lucro quando há incerteza sobre os tratamentos
de tributos sobre o lucro. A ICPC 22 não se aplica a tributos fora do âmbito da CPC 32 nem inclui
especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos tributários incertos. A
interpretação requer que a entidade:
x Determine se posições fiscais incertas são avaliadas separadamente ou como um grupo;
x Avalie se é provável que autoridade fiscal aceite a utilização de tratamento fiscal incerto, ou proposta de
utilização, por uma entidade nas suas declarações de imposto de renda. Em caso positivo, a entidade deve
determinar sua posição fiscal e contábil em linha com o tratamento fiscal utilizado ou a ser utilizado nas suas
declarações de imposto de renda. Em caso negativo, a entidade deve refletir o efeito da incerteza na
determinação de sua posição fiscal e contábil.
O Grupo realizou uma análise do ICPC 22 e não identificou impactos materiais com relação à correspondente
adoção.
(ii) Contratos de arrendamento mercantil - CPC 06 R2 (IFRS16)
O CPC 06 R2 (IFRS 16) introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial de arrendatários. Como resultado, o Grupo, como arrendatário, reconheceu os ativos de direito de
uso que representam seus direitos de utilizar os ativos subjacentes e os passivos de arrendamento que
representam sua obrigação de efetuar pagamentos de arrendamento. A contabilidade do arrendador
permanece semelhante às políticas contábeis anteriores. O Grupo adotou a nova norma em 1º de janeiro de
2019, data efetiva da adoção inicial.
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2. Apresentação das demonstrações financeiras combinadas carve-out e
resumo das principais práticas contábeis adotadas--Continuação
2.4. Novas normas, alterações e interpretações de normas--Continuação
2.4.2. Novos pronunciamentos e normas públicas adotadas no exercício de 2019-Continuação
A movimentação dos impactos do NBC TG 06 (IFRS 16) para o exercício findo em
31 de dezembro de 2019, é como segue:
Adoção inicial
- 01/01/2019 Adições
Ativo
Imóvel de direito de uso
(-) Depreciação acumulada
Valor líquido
Passivo
Passivo de arrendamento
(-) Pagamentos
Encargos financeiros
Valor líquido

25.940

Baixas

Saldo em
Depreciação 31/12/2019

25.940

-

-

(3.473)
(3.473)

25.940
(3.473)
22.467

25.940
25.940

2.310
2.310

(4.739)
(4.739)

-

25.940
(4.739)
2.310
23.511

O Grupo efetuou a análise de seus contratos de arrendamentos de forma a
identificar as mudanças pela adoção da nova norma no reconhecimento do
arrendamento e identificou o montante de R$25.940, registrado na rubrica de
imobilizado.
O Grupo utilizou como base a taxa de 9,45% para todos os contratos de locações
de imóveis identificados no momento da adoção. Para os novos contratos, foi
adotada a taxa de desconto 6,05% que consiste no custo de capital de terceiros.
Maturidade dos Contratos
Vencimento das prestações
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Valores não descontados
Juros embutidos
Saldo passivo arrendamento

R$
4.882
4.882
4.844
4.654
4.377
4.180
3.531
511
31.861
(8.350)
23.511
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3. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Combinado
2019
2018
Total de caixa e depósitos bancários
Cerificados de depósitos bancários pós-fixados (a)
Total de caixa e equivalentes de caixa
Fundo exclusivo Brookfield Brasil (b)
Total aplicações financeiras
Total de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

55.579
83.312
138.891

18.605
68.749
87.354

58.704
58.704

-

197.595

87.354

(a) As aplicações em CDB - pós fixados cujo rendimento médio no período foi de uma taxa efetiva média de 96,1% do CDI em 31 de
dezembro de 2019, (96,55% em 2018). As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa, registradas ao
valor justo por meio do resultado, refletem condições usuais de mercado, cujo vencimento é igual ou inferior a 90 dias, possuem
liquidez imediata e não possuem risco de variações significativas de flutuação em função da taxa de juros.
(b) Refere-se a aplicações em fundo DI, através de fundo de investimento exclusivo do Grupo Brookfield, que possuem rendimento
médio no exercício à uma taxa efetiva média de 100,96% do CDI em 31 de dezembro de 2019 (saldo zero em 2018). Este Fundo
tem como administrador a empresa BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. O Grupo não figura como majoritária e/ou
controladora nesse fundo.

4. Contas a receber de clientes
Combinado
2019
2018
Contas a receber de clientes
Construções em andamento (a)
Unidades concluídas (b)
Serviços medidos
Ajuste a valor presente (c)
Provisão para perdas de crédito esperadas (d)
Provisão para distratos (e)
Outras contas a receber
Circulante
Não circulante

550.160
112.092
9.271
(12.021)
(602)
(30.431)
7.718
636.187

453.304
41.217
8.087
(13.893)
(2.462)
(35.446)
4.743
455.550

461.744
174.443
636.187

349.798
105.752
455.550

(a) O saldo principal é atualizado monetariamente com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).
(b) Após a entrega dos empreendimentos, o saldo devido pelos clientes, pode ser pago à vista com recursos próprios ou através da
obtenção de financiamento bancário. O saldo de unidades concluídas é substancialmente composto por contas a receber de
clientes em processo de obtenção de financiamento junto às instituições financeiras. Em alguns casos o saldo devedor é
financiado pelo Grupo, nessa modalidade a unidade imobiliária é dada em garantia do financiamento, por meio de alienação
fiduciária.

46

338

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

4. Contas a receber de clientes--Continuação
(c) O efeito do ajuste a valor presente no resultado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 é de reversão de R$1.872 (adição
de R$1.949 em 2018), sendo considerada uma taxa de desconto de 2,79% em 31 de dezembro de 2019 (5,19% em 2018). Para
as vendas a prazo, as contas a receber são mensuradas a valor presente considerando o prazo e o diferencial entre taxa de juros
de mercado e a taxa de captação do grupo.
(d) O Grupo adota como critério para provisão para perdas de crédito esperadas a análise histórica da carteira de contas a receber e
o valor da garantia existente pela alienação fiduciária das próprias unidades imobiliárias vendidas.
(e) Refere-se a provisão para distrato em linha com o Ofício CVM 02/2018, que considera ajustamentos preditivos ao reconhecimento
de receita.

Abaixo é demonstrada a movimentação das provisões para perdas de crédito esperadas e das
provisões para distratos:
Provisão para
perdas de
crédito
esperadas

Provisão para
distratos

(10.619)

(25.031)

Constituição
Reversão
Saldo em 31 de dezembro de 2018

(2.140)
10.297
(2.462)

(16.514)
6.099
(35.446)

Constituição
Reversão
Saldo em 31 de dezembro de 2019

(288)
2.148
(602)

(16.940)
21.955
(30.431)

Saldo em 1° de janeiro de 2018

O saldo do ativo não circulante do contas a receber possui a seguinte expectativa de
recebimento:
Combinado
2019

2018

2020
2021
2022
Total de contas a receber

153.542
26.152
179.694

100.321
10.930
111.251

Ajuste a valor presente
Total de contas a receber não circulante

(5.251)
174.443

(5.499)
105.752

Não há cliente que represente individualmente mais de 5% do saldo total de contas a receber de
clientes. A concentração do risco de crédito é limitada, pois a base de clientes é pulverizada.
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4. Contas a receber de clientes--Continuação
Os saldos a receber estão compostos da seguinte forma:
Combinado
Vencidos
Vencidos
Vencidos
Vencidos
Vencidos
Vencidos
Vencidos

acima de 360 dias
de 181 a 360 dias
de 121 a 180 dias
de 91 a 120 dias
de 61 a 90 dias
de 31 a 60 dias
de 0 a 30 dias

A vencer acima 360 dias
A vencer de 181 a 360 dias
A vencer de 121 a 181 dias
A vencer de 91 a 120 dias
A vencer de 61 a 90 dias
A vencer de 31 a 60 dias
A vencer de 0 a 30 dias

Ajuste a valor presente
Provisão para perdas de crédito esperadas
Provisão para distratos

2019

2018

1.131
1.619
4.216
2.116
1.946
7.702
11.832
30.562

1.884
2.262
3.445
3.389
5.556
6.394
8.809
31.739

179.694
179.238
96.789
15.236
38.792
57.148
81.782
648.679

111.251
90.464
55.577
59.368
55.291
36.235
67.426
475.612

679.241

507.351

(12.021)
(602)
(30.431)
636.187

(13.893)
(2.462)
(35.446)
455.550

5. Estoques de imóveis a comercializar
Combinado
Adiantamentos para aquisição de terrenos
Terrenos
Unidades em construção
Unidades construídas
Provisão para distratos
Mais valia
Redução ao valor realizável líquido (a)
Total
Circulante
Não circulante

(a)

2019

2018

10.625
781.172
367.328
346.553
23.635
8.562
(56.178)
1.481.697

849.436
414.753
230.748
27.237
8.562
(76.143)
1.454.593

715.575
766.122

740.194
714.399

1.481.697

1.454.593

A Administração prepara as análises anualmente e testes de avaliação de custo ou valor realizável liquido dos dois o menor, em todas as rubricas
dos estoques de imóveis a comercializar, com base na comparação do valor de venda das unidades e do valor de mercado dos terrenos com seus
respectivos custos.

48

340

Grupo Tegra
Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas carve-out--Continuação
31 de dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em milhares de reais, salvo se indicado de outra forma)

5. Estoques de imóveis a comercializar--Continuação
Conforme orientações descritas no OCPC 01 (R1) Entidades Imobiliárias, o Grupo capitaliza
juros sobre terrenos e unidades imobiliárias em construção, quando elegíveis, sendo que tais
juros são reconhecidos ao resultado na proporção das unidades imobiliárias vendidas, mesmo
critério dos demais custos. Durante o exercício, o Grupo capitalizou R$15.225 de juros (R$20.142
em 2018), permanecendo no estoque o montante de R$23.635 (R$27.237 em 2018).

6. Investimentos
6.1. Principais informações das participações societárias
A seguir, são apresentados os detalhes das controladas em conjunto:
Controladas em conjunto: (*)
Tamboré Camanducaia I Emp. Imob. Ltda.
TGSP-36 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-42 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa I Participações Ltda.
TGSP-101 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa II Participações Ltda.
TGSP-64 Emp. Imob. Ltda.
SIQUEM SPE Emp. Imob. S.A.
Almirante Tamandaré Emp. Imob. Ltda.

% Participação
2019
2018
59%
21,54%
65%
50%
85%
50%
70%
70%
77%
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59%
21,54%
65%
50%
85%
50%
70%
70%
77%

Investimento
2019
2018
3.389
13.474
669
55.426
2.881
70.448
38.923
9.185
194.395

3.496
13.500
669
49.465
2.875
69.486
36.949
10.266
186.706

Equivalência patrimonial
2019
2018
(107)
(26)
10.696
3.531
6
1.296
1.323
(1.081)
15.638

43
(11)
543
1.971
(5)
(2.239)
12.733
13.035

342
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A Empresa passou a ser controlada em conjunto em 2018.

Empresa adquirida em 2018.

(b)

Saldo em
01/01/18
3.496
13.511
669
47.494
2.880
15.264
83.314

(a)

Controladas em conjunto:
Tamboré Camanducaia I Emp. Ltda.
TGSP-36 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-42 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa I P. Ltda.
TGSP-101 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa II Part. Ltda. (a)
TGSP-64 Emp. Imob. Ltda.
SIQUEM SPE Emp. Imob. S.A. (b)
Almirante Tamandaré Emp. I. Ltda.
Total

Saldo em
31/12/18
3.496
13.500
669
49.465
2.875
69.486
36.949
10.266
186.706

(181)
(127)
16.456
7.061
7
2.573
(1)
1.906
(1.403)

Lucro líquido
(prejuízo) do
exercício

Equivalência
patrimonial
43
(11)
543
1.971
(5)
(2.239)
12.733
13.035

5.744
62.545
1.028
110.851
3.440
140.814
55.606
11.926

Patrimônio
líquido

(-)
Dividendos
(43)
(543)
(12.732)
(13.318)

16.341
2.905
70.472
9
17.287
12.643
286
7.954
31.651

Passivo

Aquisição
544
36.949
37.493

22.085
65.450
71.500
110.860
20.727
153.457
286
63.560
43.577

Ativo

(+/-)
aumento/
(redução)
de capital
71.181
(4.999)
66.182

6.3. Movimentação dos investimentos

Tamboré Camanducaia I Emp. Imob. Ltda
TGSP-36 Emp. Imob. Ltda.
TGSP-42 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa I Participações Ltda.
TGSP-101 Emp. Imob. Ltda.
Caminhos da Lapa II Participações Ltda.
TGSP-64 Emp. Imob. Ltda.
SIQUEM SPE Emp. Imob. S.A.
Almirante Tamandaré Emp. Imob. Ltda.

Controladas em conjunto:

2019

(+/-)
Aumento/
(redução)
de capital
2.350
2.350

25.392
62.807
36.399
109.131
20.226
148.978
52.784
71.350

Ativo

(-)
Dividendos
(10.696)
(254)
(205)
(11.155)

19.467
135
35.371
10.200
16.793
10.089
58.020

Passivo

6.2. Saldos totais das contas patrimoniais e de resultado das sociedades controladas em conjunto

6. Investimentos--Continuação
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Saldo em
31/12/19
3.389
13.474
669
55.426
2.881
70.448
38.923
9.185
194.395

72
(51)
836
3.942
(6)
(4.477)
16.536

Lucro líquido
(prejuízo) do
exercício

Equivalência
patrimonial
(107)
(26)
10.696
3.865
6
962
1.323
(1.081)
15.638

5.925
62.672
1.028
98.931
3.433
138.889
52.784
13.330

Patrimônio
líquido

Outros
856
856

2018
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7. Intangível
O intangível está composto conforme demonstrado abaixo:
Combinado
Ágio
Software

Vida útil

2019

2018

Indefinida
5 anos

204.598
11.909
216.507

204.598
15.691
220.289

O ágio foi alocado quando da aquisição da unidade de negócio de São Paulo e não possui vida
útil determinável e, por este motivo, não é amortizado. O Grupo avalia o valor de recuperação
desses ativos anualmente através de teste de impairment.
Os outros ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados pelo método linear no período
apresentado na tabela acima.
Teste de perda por redução ao valor recuperável do ágio
A Administração considerou fluxos de caixa operacionais descontados a valor presente pelo
custo médio ponderado de capital para os provedores de capital da UGC - Unidade Geradora de
Caixa. Para o horizonte de projeção e valor residual considerou-se projeção ao longo de 5 anos,
subsequentemente, considerou-se valor residual com base em perpetuidade calculada através
do modelo de Gordon.
Para fins de teste de redução no valor recuperável, o ágio está sendo alocado à unidade São
Paulo, conforme a natureza de sua constituição em função da aquisição dessa mesma unidade
que irá se beneficiar das sinergias da combinação.
O Grupo estima seus fluxos de caixa com base no VGV (Valor Geral de Vendas) e os custos
projetados para cada projeto lançado ou a lançar. A taxa de desconto considerada para as
análises foi de 12,43% em 2019 (13,36% em 2018), calculada com base na metodologia do
WACC (Weighted Average Cost of Capital), equivalente a uma taxa pre-tax de 11,79% em 2019
(12,55% em 2018). Adicionalmente, o Grupo utilizou a taxa de perpetuidade de 7,50% em 2019
(7,10% em 2018).
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o valor recuperável calculado
mostrou-se 2,7 vezes acima do valor de custo alocado à UGC em 2019 (2,3 vezes em 2018).
Desta forma, o Grupo não identificou a necessidade de provisão para redução do valor
recuperável do ágio.
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8. Empréstimos e financiamentos
Combinado
Modalidade
Empréstimos de construção (a)
Empréstimos de capital de giro (b)
Debêntures (c)
(-) Custo de captação (c)
Total de empréstimos com terceiros
Circulante
Não circulante

2019

2018

192.382
89.605
186.158
(3.010)
465.135

265.016
48.293
313.309

87.435
377.700
465.135

76.342
236.967
313.309

Todos os empréstimos e financiamentos são em moeda nacional e com as seguintes
características:
(a) Desenvolvimento imobiliário sujeitos a atualização pela TR mais taxa de juros de 7,8% a.a. à 10,2% a.a. (9,0% a.a. à 11,3% a.a.
em 2018) e pelo CDI mais taxa de 1,99% a.a., com taxa efetiva média de 8,7% + TR (10,7% + TR em 2018). Esses empréstimos
são garantidos por terrenos, recebíveis e benfeitorias daqueles projetos especificamente financiados.
(b) Capital de giro com taxa de juros efetiva média equivalente ao CDI mais 1,85% a.a. (idem para 2018). Esses empréstimos são
garantidos por hipotecas de terrenos.
(c) Em 15 de outubro de 2019, o Grupo aprovou a 8ª emissão de 195.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, a ser convolada em garantia real, em série única, perfazendo o montante total de R$195.000. As
debêntures foram emitidas com as seguintes condições: debêntures amortizáveis no modelo cash sweep com realização do
pagamento mediante a venda do estoque; amortização de principal em cinco parcelas semestrais consecutivas, sendo o primeiro
pagamento em 23 de outubro de 2020, juros remuneratórios equivalentes à taxa CDI + 1,10% a.a., e custo de captação de
R$3.187.

As parcelas dos empréstimos e financiamentos tem o seguinte cronograma de pagamento:
Combinado
2019
2020
2021
2022
Após 2022

2019

2018

87.435
176.330
143.319
58.051
465.135

76.342
105.515
57.074
55.777
18.601
313.309

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o Grupo não possuía cláusulas restritivas (Covenants)
atreladas à indicadores financeiros nos contratos de empréstimos e financiamentos.
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8. Empréstimos e financiamentos--Continuação
A movimentação dos empréstimos, financiamentos nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018 é como segue:
Combinado
Descrição
Saldos em 1º de janeiro
(+) Liberação
(-) Amortização principal
(+) Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamento
(-) Juros pagos
(+) Custo de captação
(+) Amortização do custo de captação
Saldos em 31 de dezembro

2019

2018

313.309
494.315
(341.998)
28.729
(26.210)
(3.187)
177
465.135

324.951
229.357
(240.997)
33.906
(33.908)
313.309

9. Fornecedores
Combinado
Contas a pagar a fornecedores (a)
Impostos retidos
Outros

2019

2018

56.038
467
8.556
65.061

40.200
220
14.371
54.791

(a) O saldo de contas a pagar a fornecedores são obrigações contratuais com fornecedores e outras empresas relacionadas à construção das
unidades dos projetos imobiliários.

10. Adiantamentos de clientes
Combinado
2019

2018

Excedente de recebimentos de clientes (a)
Obrigações por permutas (b)

79.867
208.390
288.257

50.942
250.865
301.807

Circulante
Não circulante

104.144
184.113
288.257

65.240
236.567
301.807

(a) O saldo refere-se aos montantes recebidos por conta da venda de unidades imobiliárias, de empreendimentos em andamento, que
superam as receitas reconhecidas.
(b) Os adiantamentos de clientes, originados pelas permutas físicas a valor justo na compra de terrenos, serão reconhecidos ao resultado
mediante o mesmo procedimento de reconhecimento das receitas de vendas com base no PoC. A parcela não apropriada é classificada
no passivo circulante ou não circulante, levando em consideração o prazo previsto de conclusão do empreendimento.
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11. Provisões
Combinado
2019

2018

Provisão para demandas judiciais (Nota 10.1)
Provisão de garantia (Nota 10.2)
Provisão de multa por atraso de obras (Nota 10.3)

25.041
69.528
669
95.238

21.081
96.614
1.253
118.948

Circulante
Não circulante

67.250
27.988
95.238

95.656
23.292
118.948

11.1. Provisão para demandas judiciais
O Grupo é parte envolvida em processos trabalhistas e cíveis, em andamento, e está
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando
aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais, não há processos tributários com
probabilidade de perda provável ou possível. As provisões para as eventuais perdas
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada
por seus assessores legais externos.
O Grupo possui os seguintes valores estimados de ações judiciais classificadas como
prováveis e devidamente contabilizadas, segregadas segundo a sua natureza:
Cível
Saldos em 1º de janeiro de 2018
(+) Provisões
(-) Reversões
(-) Pagamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2018
(+) Provisões
(-) Reversões
(-) Pagamentos
Saldos em 31 de dezembro de 2019

1.567
2.634
(969)
(1.922)
1.310
6.408
(406)
(5.071)
2.241

Trabalhista

Total

17.324
16.812
(12.964)
(1.401)
19.771
7.207
(2.836)
(1.342)
22.800

18.891
19.446
(13.933)
(3.323)
21.081
13.615
(3.242)
(6.413)
25.041

O Grupo possui os seguintes valores estimados de ações judiciais classificadas como
possíveis, segregadas segundo a sua natureza:
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11. Provisões--Continuação
11.1. Provisão para demandas judiciais--Continuação

Trabalhista
Cível
Tributário

2019

Combinado
2018

906
817
745
2.468

4.464
1.938
6.402

Trabalhistas
O Grupo é subsidiariamente responsável, indiretamente, pelo cumprimento das obrigações
trabalhistas dos empregados das empresas terceirizadas prestadoras de serviços
(subempreiteiros). A reforma trabalhista de 2017 (Lei n° 13.467), permitiu a ampliação da
terceirização de quaisquer atividades, inclusive a atividade principal da empresa
contratante.
O Grupo requer das empresas terceirizadas o cumprimento de todas as exigências
trabalhistas e previdenciárias, cujos respectivos comprovantes de recolhimentos
obrigatórios lhe devem ser apresentados mensalmente. Na existência de reclamação
trabalhista contra os terceirizados, o Grupo exige deles a sua exclusão do polo passivo da
ação, uma vez que a responsabilidade principal e direta é da empresa terceirizada. Por
cautela, o Grupo retém 5% do valor de cada contrato de prestação de serviço com os
subempreiteiros e libera a caução apenas 6 meses após o término do contrato, se não
houver reclamação trabalhista ativa.
O valor de contingenciamento dos processos trabalhistas é atualizado monetariamente pelo
índice TRD (Taxa Referencial Diária), que em 2015 foi julgado inconstitucional para essa
finalidade pelo Tribunal Superior do Trabalho (“TST”), aduzindo que deveria ser utilizado o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (“IPCA-E”). Entretanto, o Supremo
Tribunal Federal acolheu as Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59, as quais
debatem os índices que devem ser aplicados para atualização dos débitos trabalhistas e a
correção dos depósitos recursais. Por prevenção, o STF suspendeu a decisão do TST, de
modo que a as ações estão sobrestadas para a efetiva decisão de qual índice deverá ser
aplicado nas atualizações dos débitos. O Grupo, com o auxílio de seus consultores
jurídicos internos e externos, está analisando e monitorando a questão e tão logo a mesma
seja julgada em definitivo, o Grupo adotará as medidas necessárias.
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11. Provisões--Continuação
11.1. Provisão para demandas judiciais--Continuação
Cíveis
O Grupo é réu em ações judiciais, onde se pleiteiam questões usuais e peculiares,
relacionadas com os negócios de incorporação imobiliária e construção civil.
Essas ações judiciais têm por objetivo os principais pedidos: (i) liminares para sustar a
execução extrajudicial dos contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária;
(ii) declaração de nulidade de cláusula contratual; (iii) rescisão contratual cumulados com
restituição de quantias pagas; (iv) revisão de cláusulas contratuais com restituição de
quantias pagas; (v) indenização por atraso na entrega das chaves (morais, materiais ou
lucros cessantes) causados aos clientes; (vi) obrigação de fazer ou não, relativamente aos
contratos de compra e venda de imóvel e/ou à unidade autônoma adquirida pelos clientes;
e (vii) Ação de Repetição de Indébito da Comissão de Corretagem.
11.2. Provisão de garantia
As provisões para garantia referem-se à estimativa de gastos a serem incorridos pelo
Grupo com as garantias existentes relativas ao período posterior à entrega das chaves das
unidades imobiliárias. O prazo de garantia oferecido é de 5 anos a partir da entrega do
empreendimento. A provisão para garantia é calculada com base em uma média de gastos
realizados nos últimos 5 anos, sendo essa a melhor estimativa da Administração do Grupo,
a qual considera o valor presente das saídas de benefícios econômicos futuros, que será
exigida de acordo com as obrigações do Grupo de prestação de garantia prevista na
legislação comercial local.
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11. Provisões--Continuação
11.2. Provisão de garantia--Continuação
A estimativa foi realizada com base em informações históricas de garantias e pode variar
em consequência do uso de novos materiais, processos de construções alterados e outros
eventos que afetem a qualidade das unidades construídas.
Combinado
2019
Saldo em 1º de janeiro
(+) Adições
(-) Reversões
(-) Pagamentos
Saldo em 31 de dezembro
Circulante
Não circulante

2018

96.614
48.027
(28.917)
(46.196)
69.528

146.398
37.882
(27.621)
(60.045)
96.614

67.250
2.278
69.528

95.656
958
96.614

11.3. Provisão de multa por atraso de obras
A Administração do Grupo atualiza mensalmente o cronograma de entrega de seus
empreendimentos, e sempre que identifica atrasos na entrega, efetua o correspondente
ajuste na provisão de multas por atraso de obras. O Grupo possui em 31 de dezembro de
2019 o montante provisionado de R$669 (R$1.253 em 31 de dezembro de 2018), referente
exclusivamente ao projeto localizado no Rio de Janeiro, denominado Union Square,
entregue em 2017.

12. Acervo líquido combinado
O valor do acervo líquido combinado foi apurado através da somatória das respectivas contas
integrantes do acervo líquido das sociedades utilizadas no processo de combinação.
As contribuições de capital de acionista referem-se a transações efetuadas pela antiga
controladora TGBR (essencialmente aumentos de capital em empresas controladas e liquidação
de passivos, líquidos de recebimentos de ativos em nome dos projetos específicos que foram
cindidos e aportados à Tegra Incorporadora S.A.), direta ou indiretamente através de controladas
que não fizeram parte do processo de restruturação societária.
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13. Transações com partes relacionadas
Os saldos e as transações entre as sociedades combinadas, que são suas partes relacionadas,
foram eliminados na consolidação e não estão apresentados nas demonstrações financeiras
combinadas carve-out. As transações entre partes relacionadas estão demonstradas a seguir:
Ativo
Contas a receber de partes relacionadas
TG Rio de Janeiro Emp. Imob. S.A.
TGSP-42 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Caminhos Da Lapa I Participações Ltda.

Dividendos
Almirante Tamandaré Emp. Imob. Ltda
Tamboré Camanducaia I Emp. Imob. Ltda.
TGSP-23 Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
Siquem SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
TGSP-45 Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
TGSP-42 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Adiantamento para futuro aumento de capital
TGSP-23 Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
Almirante Tamandaré Emp. Imob. Ltda
TGSP-45 Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
TGSP-40 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Tamboré Camanducaia I Empreend. Imob. Ltda.
TGSP-36 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Caminhos da Lapa I Participações Ltda
Caminhos da Lapa II Participações Ltda.
TGSP-42 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Siquem SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.

Passivo

2019

2018

2019

2018

10.350
111
4.622
15.083

10.350
111
10.461

-

-

17.650
1.548
205
11.245
30.648

17.650
1.548
549
19.747

2.849
1.659
4.508

1.089
941
2.030

2.609
977
11.274
2.900
7.143
11.814
1.600
38.317

2.110
135
627
6.601
135
5.100
5.293
7.980
27.981

36
5.165
5.201

23
4.324
4.347
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13. Transações com partes relacionadas--Continuação
Remuneração da Administração
A remuneração base e variável paga aos administradores e à diretoria foi de:
Combinado
Diretoria
Remuneração base
Remuneração variável
Total

2019

2018

4.919
4.547
9.466

4.568
3.149
7.717

Outras transações
Contrato de locação para os imóveis onde se situam parte de suas instalações administrativas,
sendo um contrato com a com a Brookfield Rio de Janeiro Emp. Imobiliários LTDA. para o imóvel
no Rio de Janeiro capital ao custo mensal de R$19 em 2019 (R$19 em 2018) e um contrato com
a Brookfield Brasil Ltda. para o imóvel em São Paulo capital ao custo mensal de R$93 em 2019
(R$93 em 2018), reajustados anualmente pela variação positiva do IGP-M. Os prazos de locação
são, respectivamente, de cinco anos e dez anos, renovados em 1º de janeiro de 2022 e 31 de
maio de 2026, e há multa no caso de rescisão contratual correspondente ao valor de três meses
de aluguel.

14. Receita operacional líquida
Combinado
Receita de incorporação e vendas imobiliárias
Receita de serviços prestados (a)
Receita de financiamento a clientes
(-) Provisão para distratos
Receita operacional bruta
Impostos e contribuições sobre vendas e serviços prestados
Receita operacional líquida

2019

2018

1.012.812
53.198
8.891
(5.015)
1.069.886

576.259
49.363
645
(10.415)
615.852

(41.874)

(25.221)

1.028.012

590.631

(a) Refere-se à prestação de serviços de construção para terceiros, administração técnica e administração de bens imóveis.
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15. Custos operacionais
Combinado
Construções
Terrenos
Incorporação
Gerenciamento de obra
Permutas
Despesas financeiras alocadas ao custo
Provisão (reversão) para distratos
Outros
Custos de incorporação e vendas imobiliárias
Mão de obra e material aplicado
Outros
Outros custos

2019

2018

(299.849)
(289.887)
(25.207)
(3.672)
(50.756)
(18.422)
(3.602)
19.557
(671.838)

(260.413)
(55.904)
(14.712)
(1.633)
(68.467)
(11.307)
6.551
20.198
(385.687)

(32.566)
(67)
(32.633)

(32.915)
359
(32.556)

16. Receita de venda de imóveis a apropriar e custos orçados de imóveis
vendidos a apropriar - informações e compromissos
Em atendimento aos parágrafos 20 e 21 do ICPC 02 e ao ofício circular CVM/SNC/SEP nº
02/2018, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2.3.1, 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 carve-out 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 combinadas carve-out:
Combinado
Empreendimentos em construção
(i) Receita de vendas a apropriar de unidades vendidas
(a) Receita de vendas contratadas
(b) Receita de vendas apropriadas líquidas
Receita de vendas a apropriar (a-b) (*)
Provisão para distratos
Ajustes em Receitas Apropriadas
Ajustes em Contas a Receber de Clientes
Receita indenização por distratos
Total provisão para distratos

2019

2018

2.293.208
1.184.401
1.108.807

1.799.633
948.291
851.342

9.796
(28.030)
(1.343)
(19.577)
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16. Receita de venda de imóveis a apropriar e custos orçados de imóveis
vendidos a apropriar - informações e compromissos--Continuação
(ii) Custo orçado a apropriar de unidades vendidas
(a) Custo orçado das unidades (sem encargos financeiros)
(b) Custo de construção incorridos
Encargos financeiros apropriados
(c) Distratos - custos de construção
Custo orçado a apropriar no resultado (a+b)
Driver CI/CO (sem encargos financeiros)

1.529.345
(786.332)
(5.040)
21.370
743.013

1.217.963
(633.613)
(12.707)
24.468
584.350

51,42%

52,02%

(iii) Custo orçado a apropriar em estoque
(a) Custo orçado das unidades (sem encargos financeiros)
(b) Custo de construção Incorridos
Encargos financeiros apropriados
Total

947.458
(363.684)
(3.644)
(367.328)

827.596
(402.249)
(12.504)
(414.753)

Custo orçado a apropriar em estoque sem encargos
financeiros (a+b)

583.774

425.347

A receita de imóveis vendidos a apropriar está mensurada pelo valor nominal dos contratos,
acrescido pelas atualizações contratuais, líquida da parcela de receita apropriada e não
contempla ajuste a valor presente e 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 vendidas, à medida que são incorridos, e não contemplam provisão para garantia a ser
apropriada às unidades vendidas à medida da evolução da obra.

17. Despesas com vendas
Combinado
2019
Comissão de vendas
Despesas comerciais
Estandes de vendas
Promoção e propaganda

(17.306)
(16.382)
(29.220)
(56.385)
(119.293)
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18. Despesas gerais e administrativas
Combinado
Despesas com pessoal
Participação nos lucros, honorários e gratificações
Despesas com assessoria e consultoria
Despesas com aluguel
Despesa com luz, água e telefone
Despesas com viagens
Impostos e taxas
Outras despesas

2019

2018

(70.651)
(15.385)
(17.693)
(2.853)
(959)
(1.607)
(955)
(4.838)
(114.941)

(70.160)
(9.147)
(12.145)
(1.878)
(1.116)
(1.745)
(814)
(4.356)
(101.361)

19. Resultado financeiro, líquido
Combinado
Despesas financeiras
Juros de financiamentos e variação monetária
Despesas bancárias
Outras despesas financeiras
Juros arrendamentos
Total da despesa financeira
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
Receitas financeiras de multas e juros sobre o contas a
receber
Outras receitas financeiras
Total da receita financeira
Resultado financeiro, líquido
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(19.552)
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20. Outras despesas e receitas
Combinado
2019
Reversão de perdas de créditos esperadas
Reversão (provisão) para perda de adiantamento a fornecedores
Despesas com demandas judiciais
Gastos com unidades (a)
Provisão para garantia
Custas judiciais
Provisão da redução ao valor recuperável de estoques
Outros

2018

1.860
(457)
(10.373)
(11.362)
(19.110)
(232)
(754)
(40.428)

8.157
469
(5.513)
(6.161)
(10.261)
(22)
(6.062)
1.693
(17.700)

(a) Os gastos ocorridos com unidades concluídas são: Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, condomínio e manutenções, sobre
as unidades construídas.

21. Imposto de renda e contribuição social e outros impostos relacionados a
operações
21.1. Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado
O resultado de imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL) referente aos
exercícios de 31 de dezembro de 2019 e 2018 pode ser conciliado com o resultado contábil
como segue:
Combinado
2019

2018

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)

54.814
(18.637)

(29.276)
9.954

Equivalência patrimonial
Parcela tributável por critério distinto do lucro real
Créditos fiscais não constituídos
Outras diferenças permanentes
Resultado com imposto de renda e contribuição social

5.317
40.742
(44.549)
9.984
(7.143)

4.432
9.167
(135.452)
99.716
(12.183)

Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferido
Resultado com imposto de renda e contribuição social

(17.447)
10.304
(7.143)

(1.821)
(10.362)
(12.183)

Taxa efetiva

13%
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21. Imposto de renda e contribuição social e outros impostos relacionados a
operações--Continuação
21.1. Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado--Continuação
O imposto de renda e a contribuição social foram calculados à alíquota de 34%. A
legislação fiscal brasileira permite que prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição
social sejam compensados com lucros tributáveis futuros por prazo indefinido. No entanto,
esta compensação é limitada a 30% do lucro tributável de cada período de apuração.
21.2. Tributos diferidos
Combinado
Imposto Diferido Ativo:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Pis e Cofins diferidos
Imposto Diferido Passivo:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Pis e Cofins diferidos
Circulante
Não circulante

2019

2018

10.291
12.483
22.774

4.681
16.358
21.039

18.391
20.074
38.465
3.588
34.877

23.085
22.418
45.503
1.044
44.459

Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos apresentam-se como segue:
Combinado
2019
Diferenças temporárias:
Dif. de critérios IN 84/1.979
Despesas administrativas capitalizáveis
Outros
Total débitos diferidos líquidos
Ativo diferido
Passivo diferido

2018

3.794
3.509
797
8.100

14.008
3.509
887
18.404

10.291
(18.391)

4.681
(23.085)

O Grupo não reconheceu créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas nos
montantes acumulados de R$44.549 e R$135.452, respectivamente, em 31 de dezembro
de 2019 e 2018, por não possuir naquela época uma expectativa de realização num futuro
próximo nas empresas tributáveis pelo lucro real.
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22. Instrumentos financeiros e gestão de riscos
As empresas combinadas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades e a reduzir
a exposição a riscos de crédito, de moeda e de taxa de câmbio e de juros, capital e liquidez. A
administração desses riscos é efetuada por meio de definição de estratégias, estabelecimento de
sistemas de controle e determinação de limites de posições. O Grupo não realiza operações
envolvendo instrumentos financeiros derivativos com finalidade especulativa.
22.1. Gestão do risco de capital
O Grupo administra seu capital, para assegurar que possa continuar com suas atividades
normais, ao mesmo tempo em que busca maximizar o retorno de suas operações a todas
as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização da
utilização de instrumentos de dívida e do patrimônio.
A estrutura de capital do Grupo é formada pelo endividamento líquido (empréstimos
detalhados na Nota 8, deduzidos pelo caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras detalhados na Nota 3) e pelo Acervo líquido do Grupo (conforme Nota 11).
Índice de endividamento
Combinado
2019
Empréstimos e financiamentos - Nota 8
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras - Nota 3
Dívida líquida
Acervo líquido

465.135
(197.595)
267.540
1.843.235
15%

2018
313.309
(87.354)
225.955
1.619.476
14%

22.2. Risco de mercado
A indústria de construção civil e incorporação imobiliária é cíclica e significativamente
influenciada por mudanças nas condições econômicas gerais e locais, tais como:
x Níveis de emprego.
x Crescimento populacional.
x Confiança do consumidor e estabilidade dos níveis de renda.
x Disponibilidade de empréstimos para construção e aquisição de imóveis.
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22. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
22.2. Risco de mercado--Continuação
x Disponibilidade de propriedades para locação e venda.
x Condições de revenda no mercado imobiliário.
O Grupo acredita que a linha de produtos oferecida às classes de clientes diferenciados
fornece alguma redução de risco de mercado. Entretanto, o Grupo continua exposta ao
risco de mercado.
22.3. Gestão do risco de taxa de juros
O Grupo está exposto ao risco de taxa de juros, uma vez que possui aplicações financeiras,
contas a receber de clientes, contas a receber pela venda de terrenos, contas a pagar de
aquisição de imóveis e de investimentos e empréstimos e financiamentos de curto e longo
prazos tanto com taxas de juros pós-fixadas. Esse risco é administrado pelo Grupo
tentando minimizar sua exposição ao risco de taxa de juros equiparando suas contas a
receber a sua dívida.
22.4. Gestão de risco de crédito
O Grupo está exposto ao risco de crédito em suas aplicações financeiras e em suas contas
a receber de clientes. O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir
com suas obrigações contratuais, levando o Grupo a incorrer em perdas financeiras. O
Grupo tenta reduzir esses riscos investindo em títulos e valores mobiliários, de curto prazo
e em instituições financeiras de primeira linha. O risco de perdas das contas a receber é
reduzido pela manutenção em garantia dos imóveis até a dívida ser liquidada.
As contas a receber de clientes estão compostas por um grande número de clientes de
diferentes classes sociais e localizados em diferentes áreas geográficas do país. O Grupo
possui um Departamento de Gestão de Crédito para monitorar e coordenar o processo de
análise de crédito assim diminuindo os riscos relacionados ao seu contas a receber de
clientes.
22.5. Gestão do risco de liquidez
A Administração do Grupo elaborou um modelo de gestão do risco de liquidez para o
gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo
prazos. O Grupo gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de
crédito bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos e financiamentos que
julga adequado, através do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e
pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros.
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22. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
22.5. Gestão do risco de liquidez--Continuação
A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos
principais passivos financeiros do Grupo e os prazos de amortização contratuais. A tabela
foi elaborada de acordo com os fluxos de caixa não descontados dos passivos financeiros
com base na data mais próxima em que o Grupo deve quitar as respectivas obrigações:

Até um ano
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Arrendamento mercantil
Saldo em 31 de dezembro de 2019

121.835
65.061
20.291
3.603
210.790

Combinado
De um a três
Mais de três
anos
anos
360.287
15.126
10.611
386.024

61.370
9.297
70.667

Total em 2019
543.492
65.061
35.417
23.511
667.481

22.6. Análise de sensibilidade para os ativos e passivos financeiros
Para elaboração da análise de sensibilidade de seus ativos e passivos financeiros o Grupo
estabeleceu um cenário provável para cada saldo com base em indexadores de mercado, e
estabeleceu cenários com deteriorações ou elevação de 25% e 50% sobre os saldos em 31
de dezembro de 2019, conforme segue:
31 de dezembro de 2019
CDI
IGP-M
INCC
CDI
IGP-M
INCC

Cenário
provável

Cenário I
variação 25%

Cenário II
variação 50%

4,40%
4,36%
4,25%
4,40%
4,36%
4,25%

3,30%
3,27%
3,19%
5,50%
5,45%
5,31%

2,20%
2,18%
2,13%
6,60%
6,54%
6,38%

Ativos financeiros
Para elaboração da análise de sensibilidade de seus ativos financeiros o Grupo utilizou o
CDI acumulado para os próximos 12 meses, com base nas taxas referenciais de “swap” pré
x DI de um ano, divulgadas pela BM&FBOVESPA. O Grupo estabeleceu os cenários com
deterioração e calculou a “receita financeira bruta”, não levando em consideração a
incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações. Calculou-se a sensibilidade dos
títulos e valores mobiliários expostos aos cenários para as remunerações médias mensais.
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22. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação
22.6. Análise de sensibilidade para os ativos e passivos financeiros--Continuação
Ativos financeiros--Continuação
Para a carteira de contas a receber performada, estabeleceu-se o cenário provável com
base no IGPM acumulado para os próximos 12 meses, com base no Boletim Focus
divulgado pelo BACEN.
O saldo de contas a receber dos empreendimentos em construção foram por sua vez
reajustados pelo INCC (índice Nacional de Custo da Construção) com base no relatório
divulgado pelo Banco Santander.
Passivos financeiros
O Grupo possui entre seus passivos financeiros empréstimos firmados em moeda nacional
que são remunerados à taxa CDI acrescidos de 1,85% ao ano. Definiu-se a taxa provável
para o CDI acumulado para os próximos 12 meses, com base nas taxas referenciais de
“swap” pré x DI de um ano, divulgadas pela BM&FBOVESPA.
O Grupo possui financiamentos imobiliários para o desenvolvimento de empreendimentos,
firmados em moeda nacional, que são remunerados e indexados pela TR. Definiu-se a taxa
provável para a TR o percentual de 0,0% ao ano para os exercícios de 2019. Tendo-se em
vista que a projeção para TR tende a zero, o Grupo considerou como indexador a
somatória da TR acrescida da taxa do contrato.
O Grupo não possui entre seus passivos financeiros valores mobiliários e derivativos.

Ativos financeiros
Equivalentes de caixa
Aplicações financeira
Contas a receber (carteira performada)
Contas a receber (carteira não performada)
Total dos ativos com riscos financeiros
Passivos financeiros
Empréstimos de construção
Empréstimos de capital de giro
Debêntures 8ª emissão
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Arrendamento mercantil
Total dos passivos com riscos financeiros

Posição
2019

Cenário
Provável

Cenário I
variação
25%

Cenário II
variação
50%

CDI
CDI
IGP-M
INCC

83.312
58.704
112.092
550.160
804.268

3.666
2.583
4.887
23.382
34.518

2.749
1.937
3.665
17.550
25.901

1.833
1.291
2.444
11.718
17.286

CDI
CDI
CDI
INCC
IGPM-C

192.382
89.605
186.158
35.417
23.511
527.073

8.465
3.943
8.191
1.505
1.025
23.129

10.581
4.928
10.239
1.881
1.281
28.910

12.697
5.914
12.286
2.260
1.538
34.695
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22. Instrumentos financeiros--Continuação
22.7. Mensuração do valor justo
O Grupo divulga seus ativos e passivos financeiros a valor justo, com base nos
pronunciamentos contábeis pertinentes que definem valor justo, os quais se referem a
conceitos de avaliação e requerimentos de divulgações sobre o valor justo.
Especificamente quanto à divulgação, o Grupo aplica os requerimentos de hierarquização,
que envolve os seguintes aspectos:
x Definição do valor justo é a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo
liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em transação sem favorecimento;
x Hierarquização em três níveis para a mensuração do valor justo, de acordo com inputs
observáveis para a valorização de um ativo ou passivo na data de sua mensuração.
A valorização em três níveis de hierarquia para a mensuração do valor justo é baseada nos
inputs observáveis e não observáveis. Inputs observáveis refletem dados de mercado
obtidos de fontes independentes, enquanto inputs não observáveis refletem as premissas
de mercado do Grupo.
Esses dois tipos de inputs criam a hierarquia de valor justo apresentada a seguir:
x Nível 1 - preços cotados para instrumentos idênticos em mercados ativos;
x Nível 2 - preços cotados em mercados ativos para instrumentos similares, preços cotados
para instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos e modelos de avaliação
para os quais inputs são observáveis; e
x Nível 3 - instrumentos cujos inputs significantes não são observáveis. A composição
abaixo demonstra ativos financeiros do Grupo à classificação geral desses instrumentos
em conformidade com a hierarquia.
O Grupo possui instrumentos financeiros mensurados ao valor justo após o reconhecimento
inicial, classificados como Nível 2 - Preços cotados em mercados ativos para instrumentos
similares, preços cotados para instrumentos idênticos ou similares em mercados não ativos
e modelos de avaliação para os quais inputs são observáveis.
O Grupo apresenta a seguir uma comparação por classe do valor contábil e do valor justo
dos instrumentos financeiros apresentados nas informações abaixo:
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22. Instrumentos financeiros--Continuação
22.7. Mensuração do valor justo--Continuação
Valor contábil

Valor justo

2019

2018

2019

2018

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeira
Contas a receber de clientes

138.891
58.704
636.187

87.354
455.550

138.891
58.704
636.187

87.354
455.550

Total

833.782

542.904

832.782

542.904

Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Arrendamento mercantil

465.135
35.417
23.511

313.309
35.985
-

467.448
35.417
23.511

319.678
35.985
-

Total

524.063

349.294

526.376

355.663

23. Informação por segmento
O Grupo possui basicamente duas divisões estratégicas que são seus segmentos reportáveis.
Essas divisões são administradas de maneira segregada, pois exigem diferentes tratativas
comerciais e de marketing. Portanto, de acordo com o CPC 22 - Informações por segmento, os
segmentos são: Incorporação Imobiliária e Loteamento.
As informações referentes ao resultado de cada segmento estão apresentadas abaixo. O
resultado é avaliado pelos resultados do segmento antes dos impostos de renda e contribuição
social, pois a Administração entende que tal informação é a mais relevante na avaliação dos
resultados dos respectivos segmentos para comparabilidade com outras entidades que operam
no mesmo setor.
Combinado 2019
Incorporação
imobiliária
Receita operacional líquida
Custo de vendas e serviços
Lucro bruto

Loteamento

Total

1.021.628
(699.321)
322.307

6.384
(5.150)
1.234

1.028.012
(704.471)
323.541

(272.504)
15.638
65.441

(2.158)
(924)

(274.662)
15.638
64.517

Resultado financeiro, líquido
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social

(9.866)
55.575

163
(761)

(9.703)
54.814

Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)

(7.013)

(130)

(7.143)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

48.562

(891)

47.671

Despesas operacionais
Participação em empresas coligadas
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro
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23. Informação por segmento--Continuação
Combinado 2019
Incorporação
imobiliária
Ativo total
Passivo total
Acervo líquido combinado

2.555.617
1.073.224
1.482.393

Loteamento
376.854
16.012
360.842

Total
2.932.471
1.089.236
1.843.235

Combinado 2018
Incorporação
Imobiliária

Loteamento

Total

Receita operacional líquida
Custo de vendas e serviços
Lucro bruto

590.259
(417.996)
172.263

372
(247)
125

590.631
(418.243)
172.388

Despesas operacionais
Participação em empresas coligadas
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro

(202.031)
13.035
(16.733)

(579)
(454)

(202.610)
13.035
(17.187)

Resultado financeiro, líquido
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição
social

(12.080)

(9)

(28.813)

(463)

(29.276)

Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)

(12.182)

(1)

(12.183)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

(40.995)

(464)

(41.459)

2.190.957
922.741
1.268.216

355.337
4.077
351.260

Ativo total
Passivo total
Acervo líquido combinado

(12.089)

2.546.294
926.818
1.619.476

24. Seguros
O Grupo mantém seguros, como indicados a seguir, para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades:
Valor de
cobertura
31/12/2019

Tipo de Seguros
Risco de responsabilidade civil
Execuções judiciais
Fiança locatícias
Risco de engenharia
Outros
Total (a)
(a)

282.000
8.758
260
1.139.145
70.295
1.500.458

Os seguros contratados possuem prazo final de vigência distintos, variando entre janeiro de 2020 e novembro de 2025.
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24. Seguros--Continuação
O Grupo e suas controladas mantêm, em 30 de setembro de 2020, os seguintes contratos de
seguros:
a)

Risco de engenharia
Obras civis em construção, 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.

b)

Seguro de responsabilidade cível geral de administradores
A cobertura contratada é considerada suficiente pela Administração para cobrir os riscos
possíveis para seus ativos e/ou suas responsabilidades.

25. Transações não envolvendo caixa
O Grupo realizou transações de permutas físicas no montante de (R$42.457) no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 (R$81.385 em 2018), não envolvendo caixa, portanto, essas
transações não estão refletidas na demonstração dos fluxos de caixa combinado carve-out.

26. Compromissos
As obrigações contratuais não canceláveis incluem os seguintes itens:
31/12/2019
Aquisição de
Contratos de
terrenos
construção
2019
2020
2021
2022
2023
Total

20.291
12.668
1.964
496
35.419

532.657
525.985
136.458
8.273
1.203.373

31/12/2018
Aquisição de Contratos de
terrenos
construção
21.488
8.956
4.750
792
35.986

364.792
402.096
146.818
956
914.662

Os montantes se referem a contratos para aquisição de terrenos em troca de unidades
imobiliárias ou contratos de financiamento para aquisição de terrenos e contratos de construção
referentes a empreendimentos lançados até 31 de dezembro de 2019. Com exceção ao
mencionado anteriormente, não temos nenhuma outra obrigação contratual relevante não
cancelável.
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27. Eventos subsequentes
27.1. Transformação societária e alteração de denominação
Em 17 de março de 2020, resolveram os sócios aprovar a transformação do tipo societário
de Sociedade Limitada para Sociedade por Ações, continuando com o mesmo objeto
social, dessa forma, o Grupo passou a ser denominada TGSP-53 Empreendimentos
Imobiliários S.A., bem como a atualização do Estatuto Social em decorrência desta
deliberação.
Em 30 de setembro de 2020, resolveram os sócios aprovar a alteração da razão social da
Companhia para Tegra Incorporadora S.A.
27.2. Reestruturação societária
Em 30 de setembro de 2020 a Companhia concluiu uma reestruturação societária
envolvendo sua antiga controladora TGBR Incorporadora S.A. (“TGBR”), também
controlada indiretamente pela BAM, pela qual algumas empresas controladas e controladas
em conjunto, além de alguns ativos e passivos específicos de projetos selecionados da
TGBR foram cindidos e subsequentemente incorporados pela Companhia. As transações
societárias foram realizadas a valores contábeis, como aumento de capital social, no
montante de R$2.124.122, não resultando em impactos no resultado da Companhia.
A operação teve como objetivo segregar as operações da TGBR para os diferentes
propósitos de gestão, tendo o foco da Companhia nos empreendimentos futuros e lançados
nos últimos anos.
27.3. Coronavírus (COVID-19)
A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a COVID-19 é uma emergência de
saúde global e passou a tratar a doença como uma pandemia, sendo necessário tomada
de decisões significativas de governos e entidades do setor privado.
Em atendimento ao ofício-Circular/CVM/SNC/nº 02/2020, quanto aos impactos advindos da
epidemia COVID-19, a Administração do Grupo, tomou os cuidados recomendados nos
protocolos de funcionamento de suas atividades, além de todas as outras medidas de
acordo com as autoridades de saúde e saneamento.
Em relação a construção dos empreendimentos imobiliários, repasses de financiamento
aos clientes e a gestão de recebíveis, estão operando em sua normalidade. A
Administração do Grupo está monitorando a situação, e entende que não há necessidade
de reconhecimento de quaisquer perdas sobre seus ativos financeiros e não financeiros
registrados nessas demonstrações financeiras combinadas carve-out.
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27. Eventos subsequentes--Continuação
27.3. Coronavírus (COVID-19)--Continuação
As operações do Grupo, até o momento não tiveram reflexos sobre os eventos de COVID19 e as previsões de lançamentos de seus empreendimentos estão considerados os
eventos trazidos pela COVID-19, porém, não houve impactos nas projeções de fluxo de
caixa do Grupo.
27.4. Ação civil - empreendimentos Il Faro e Il Bosco
Em julho de 2019 a Associação dos Moradores do Jardim Guedala (Associação) distribuiu
ação civil pública contra a controlada TGSP-39 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (TGSP39) e Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), questionando a aprovação pela PMSP da
construção e comercialização, pela TGSP-39, dos empreendimentos Il Bosco e Il Faro,
ambos situados em São Paulo. Em julho e dezembro de 2019 foi deferida pela Juíza de
primeira instância Liminar embargando as obras, que foi cassada em ambas ocasiões pela
13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em novembro de 2020
foi prolatada a sentença julgando a ação procedente e acolhendo os questionamentos da
Associação, contra a qual a TGSP-39 interpôs recurso de apelação e um pedido de efeito
suspensivo da decisão, que em 13 de novembro de 2020 foi deferido pela 13ª Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com a avaliação da
Administração, amparada por seus consultores jurídicos externos, a probabilidade de perda
para o Grupo continua sendo avaliada como remota.
27.5. Stock options
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de novembro de 2020, foi aprovado
um Plano de Investimentos que consiste na oferta onerosa de opções de compra ou
subscrição de ações da Companhia, em caráter voluntário, a um grupo de executivos da
Companhia, escolhidos pelo Conselho de Administração. Sujeito aos ajustes previstos no
Plano de Investimentos, o número máximo de opções que poderão ser ofertadas não
excederá 7,89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) das ações representativas do
capital social total da Companhia. As opções a serem outorgadas tornar-se-ão exercíveis
na medida em que os executivos continuarem vinculados à Companhia ou suas
controladas, pelo período de 5 anos, sendo liberados 20% a cada ano.
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Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”)
61.366.936/0001-25
01/02/2020
Os serviços contratados compreendem a (i) auditoria e emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras consolidadas
e combinadas carve-out da Tegra Incorporadora S.A. (“Companhia”) relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2020, 31 de dezembro de 2019 e 31 dezembro de 2018, todas preparadas 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 ; (ii) validação dos arquivos da ECD de 08 SPEs e emissão de termo
de verificação para fins de substituição da ECD; (iii) prestação de serviços profissionais em conexão a oferta pública de ações;
e (iv) Emissão do relatório de asseguração do Relatório de Sustentabilidade Tegra ano base 2019.
Para os serviços descritos acima, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a remuneração total dos
auditores independentes foi de R$ 4.131.800,00, sendo (i) R$ 1.033.000,00 referente a auditoria das demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 2109 e 2018; (ii) R$ 52.800,00 referente
validação dos arquivos da ECD de 08 SPEs e emissão de termo de verificação para fins de substituição da ECD; (iii)
R$3.001.000,00 referentes prestação de serviços profissionais em conexão a oferta pública de ações; e (iv) R$ 45.000,00
referente a emissão do relatório de asseguração do Relatório de Sustentabilidade Tegra ano base 2019.
Não houve substituição dos auditores independentes da companhia nos exercícios citados neste formulário de referência.
Não

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

Roberto Martorelli

Nome responsável técnico
01/01/2018

181.375.338-50
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Praia de Botafogo, n°370, 8º andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 22250-040,
Telefone (21) 32637153, e-mail: roberto.martorelli@br.ey.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

471-5

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM
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0,398138
0,40

Resultado Diluído por Ação

10,230329

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

215.068.850

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

85.627.000,00

Resultado Líquido

1.330.519.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
409.683.000,00

3.655.533.000,00

Ativo Total

Resultado Bruto

2.200.225.000,00

Exercício social (31/12/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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0,00

0,000000

0,000000

0

47.671.000,00

323.541.000,00

1.028.012.000,00

2.943.096.000,00

1.869.899.000,00

Exercício social (31/12/2019)

0,00

0,000000

0,000000

0

-41.459.000,00

172.388.000,00

590.631.000,00

2.546.294.000,00

1.636.861.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 – Medições não contábeis
(a)

valor das medições não contábeis

A Companhia divulgou nos três últimos exercícios sociais as seguintes medições não contábeis:

2020

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019

2018

174.067
13,1%
660.989
47.813

80.674
7,8%
488.646
291.051

(363)
-0,1%
313.309
225.955

(em R$ mil, exceto %)
Medições não contábeis
EBITDA
Margem EBITDA
Dívida Bruta
Dívida Líquida

(a.1) EBITDA, Margem EBITDA
O EBITDA (earnings before interests, taxes, depreciation and amortization), sigla em inglês para
denominar LAJIDA (lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, dos resultados
financeiros líquidos e da depreciação e amortização) é uma medida não contábil calculada pela
Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2021, conforme
alterada (“Instrução CVM 527”), e consiste no lucro líquido ajustado pela despesa de imposto de
renda e contribuição social corrente e diferido, pelo resultado financeiro líquido e pelas despesas
com depreciação e amortização, conciliada com as demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out da Companhia. A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela
receita operacional líquida.
O EBITDA e a Margem EBITDA não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial
Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”), não
possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas com títulos semelhantes
fornecidos por outras companhias. A Companhia utiliza o EBITDA e Margem EBITDA como
indicadores adicionais de performance para efeito gerencial e para comparação com empresas
similares.
Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil das
Operações de Arrendamento Mercantil (IFRS 16/ CPC 06(R2)) emitida pelo IASB e CPC,
respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia adotou o método retrospectivo
modificado simplificado, com efeito cumulativo na data de adoção. Consequentemente, as
demonstrações financeiras combinadas carve-out de 31 de dezembro de 2018, base para o
EBITDA e Margem EBITDA, não foram ajustadas para refletir a adoção do IFRS 16/CPC 06(R2) e,
por isso, não são comparativas com as demonstrações financeiras combinadas carve-out de 31 de
dezembro de 2019, as quais refletem os efeitos da adoção desta norma, com um aumento das
despesas com depreciação do direito de uso, juros pela atualização do passivo de arrendamento,
bem como redução das despesas com aluguéis.

(a.2) Dívida Bruta e Dívida Líquida
A Dívida Bruta da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada
com as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out da Companhia, a qual é
composta pelo saldo de empréstimos e financiamentos com instituições financeiras (circulante e
não circulante) somado aos saldos de instrumentos financeiros derivativos e arrendamentos a
pagar (circulante e não circulante).
A Dívida Líquida da Companhia é uma medida não contábil calculada pela Companhia e conciliada
com as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out Companhia, a qual é
composta pelo saldo da Dívida Bruta menos os saldos de caixas e equivalentes de caixa e
aplicações financeiras (circulante).
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A Dívida Bruta e a Dívida Líquida não são medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil nem pelo IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser
comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Companhia
utiliza a Dívida Bruta e a Dívida Líquida como medidas de performance para efeito gerencial e para
comparação com empresas similares.
(b)
conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas
(b.1) EBITDA e Margem EBITDA
Conciliação entre componentes das demonstrações financeiras combinadas carve-out ou
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e o EBITDA e Margem EBITDA:
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(em R$ mil, exceto %)
Medições não contábeis
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
correntes e diferidos
Depreciação e amortização
EBITDA
Receita líquida
Margem EBITDA (%)

2020

2019

2018

85.627

47.671

(41.459)

6.801

9.703

12.089

46.740

7.143

12.183

34.899

16.157

16.824

174.067

80.674

(363)

1.330.519

1.028.012

590.631

13,1%

7,8%

-0,1%

(b.2) Dívida Bruta e Dívida Líquida
Conciliação entre componentes das demonstrações financeiras combinadas carve-out ou
demonstrações financeiras consolidadas e da Companhia e a Dívida Bruta e a Dívida Líquida:
Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(em R$ mil, exceto %)
Medições não contábeis
Empréstimos e financiamentos circulantes
Empréstimos e financiamentos não
circulantes
Instrumentos financeiros derivativos
Arrendamento mercantil circulante
Arrendamento mercantil não circulante
Dívida Bruta

2020
(consolidado)
205.781
433.664

87.435

76.342
236.967

-

-

3.756

3.603

-

17.002

19.908

-

660.989

488.646

313.309

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2020
(consolidado)

Aplicações financeiras circulante
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras

2018 (combinado)

377.700

786

(em R$ mil, exceto %)

Caixa e equivalentes de caixa

2019 (combinado)

2019 (combinado)

2018 (combinado)

576.761

138.891

87.354

36.415

58.704

-

197.595

87.354

613.176
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Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

(em R$ mil, exceto %)
Medições não contábeis
Dívida Bruta
(-) Caixa e equivalentes de caixa e
aplicações financeiras (circulante)
Dívida Líquida

2020 (consolidado)

2019 (combinado)

2018 (combinado)

660.989

488.646

313.309

(613.176)

(197.595)

(87.354)

47.813

291.051

225.955

(c)
motivo pelo qual tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua
condição financeira e do resultado de suas operações
O EBITDA e Margem EBITDA são os indicadores financeiros utilizados para avaliar o resultado da
Companhia sem a influência de sua estrutura de capital, de efeitos tributários do imposto de renda
e contribuição social e outros impactos contábeis como a depreciação e amortização, as quais não
possuem reflexo direto no fluxo de caixa da Companhia. A Companhia entende que o EBITDA e a
Margem EBITDA oferecem uma melhor percepção dos resultados operacionais e uma visão mais
clara aos investidores e terceiros sobre a Companhia. Outras empresas podem calcular o EBITDA
e a Margem EBITDA de maneira diferente da utilizada pela Companhia.
A Companhia entende que a Dívida Bruta e a Dívida Líquida são medições apropriadas para a
compreensão da sua condição financeira, uma vez que medem o nível de alavancagem financeira,
elemento primordial para execução da estratégia de crescimento dos negócios da Companhia.
As medidas não contábeis divulgadas neste Formulário de Referência representam informações
adicionais às demonstrações financeiras combinadas carve-out e às demonstrações financeiras
consolidadas, e não devem ser utilizados em substituição aos resultados reais, auditados ou
revisados. Estes indicadores não compreendem medidas reconhecidas pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil nem pelo IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser
comparáveis a medidas com títulos semelhantes apresentados por outras companhias.
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±(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRWHYHQHQKXPHYHQWRVXEVHTXHQWHGLYXOJDGRQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHFRPELQDGDVFDUYHRXWGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

DUHJUDVVREUHUHWHQomRGH $$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiDWULEXLUj5HVHUYD 'HOLEHUDQGRVH SHOD QmR GLVWULEXLomR GRV
SDUD ,QYHVWLPHQWRV TXH QmR H[FHGHUi R UHVXOWDGRV DR ILQDO GR H[HUFtFLR VRFLDO RV
OXFURV
FDSLWDO VRFLDO VXEVFULWR LPSRUWkQFLD QmR PRQWDQWHV QmR GLVWULEXtGRV VHUmR PDQWLGRV
LQIHULRUD FLQFRSRUFHQWR HQmRVXSHULRU HP FRQWD GH UHVHUYD QD VRFLHGDGH SDUD
D  VHWHQWD H FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR IXWXUDGLVWULEXLomRRXFDSLWDOL]DomR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR DMXVWDGR QD IRUPD GR
DUWLJRGD/HLFRPDILQDOLGDGH
GH ILQDQFLDU D H[SDQVmR GDV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD HRX GH VXDV VRFLHGDGHV
FRQWURODGDVHFROLJDGDVLQFOXVLYHDWUDYpVGD
VXEVFULomRGHDXPHQWRVGHFDSLWDO$GHPDLV
GR UHVXOWDGR OtTXLGR DSXUDGR QR H[HUFtFLR
DSyVDGHGXomRGRVSUHMXt]RVDFXPXODGRVH
GD SURYLVmR SDUD R ,PSRVWR VREUH D 5HQGD
VH KRXYHU  FLQFR SRU FHQWR  VHUmR
DSOLFDGRVQDFRQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDOD
TXDOQmRH[FHGHUi YLQWHSRUFHQWR GR
FDSLWDOVRFLDOREVHUYDGRRGLVSRVWRQRGR
DUWLJRGD/HL'RVDOGRDMXVWDGR
QD IRUPD GR DUWLJR  GD /HL  VH
H[LVWHQWH YLQWHHFLQFRSRUFHQWR VHUmR
DWULEXtGRV DR SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULR1RH[HUFtFLR HP TXH RVDOGRGD
UHVHUYD OHJDO DFUHVFLGR GRV PRQWDQWHV GDV
UHVHUYDVGHFDSLWDOH[FHGHUD WULQWDSRU
FHQWR GRFDSLWDOVRFLDODGHVWLQDomRGHSDUWH
GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR SDUD D UHVHUYD
OHJDO QmR VHUi REULJDWyULD $GHPDLV DLQGD
FRQIRUPH D /HL  D &RPSDQKLD
SRGHUi UHWHU R PRQWDQWH UHODFLRQDGR DR
RUoDPHQWR GH FDSLWDO VXEPHWLGR SHORV
yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR FRP D MXVWLILFDomR
GD UHWHQomR GH OXFURV FRPSUHHQGHQGR DV
IRQWHV GH UHFXUVRV H DSOLFDo}HV GH FDSLWDO
IL[RRXFLUFXODQWHHSRGHUiWHUDGXUDomRGH
DWp  FLQFR  H[HUFtFLRV VDOYR QR FDVR GH
H[HFXomR SRU SUD]R PDLRU GH SURMHWR GH



±3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV

'HOLEHUDQGRVH SHOD QmR GLVWULEXLomR GRV
UHVXOWDGRVDRILQDOGRH[HUFtFLRVRFLDORV
PRQWDQWHV QmR GLVWULEXtGRV VHUmR
PDQWLGRV HP FRQWD GH UHVHUYD QD
VRFLHGDGH SDUD IXWXUD GLVWULEXLomR RX
FDSLWDOL]DomR

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
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GH

UHVHUYD

OHJDO

3DUFHOD GHVWLQDGD SDUD UHVHUYD GH FDSLWDO
DWUDYpVGDFLVmR5

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP


2V UHVXOWDGRV DSXUDGRV FRQIRUPH
GHOLEHUDomR HP UHXQLmR GH VyFLRV
SRGHUmR VHU GLVWULEXtGRV GH IRUPD
SURSRUFLRQDO RX QmR j SDUWLFLSDomR QR
FDSLWDOVRFLDO
$R ILP GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO $
&OiXVXOD1RQDGR&RQWUDWR6RFLDOFRQWpP
SUHYLVmR DFHUFD GD SRVVLELOLGDGH GH
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV HP SHUtRGRV
LQIHULRUHV VHPHVWUDO ELPHVWUDO RX
PHQVDO 

2V
UHVXOWDGRV
DSXUDGRV
FRQIRUPH
GHOLEHUDomR HP UHXQLmR GH VyFLRV SRGHUmR
VHUGLVWULEXtGRVGHIRUPDSURSRUFLRQDORXQmR
jSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDO

$R ILP GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO $ &OiXVXOD
1RQD GR &RQWUDWR 6RFLDO FRQWpP SUHYLVmR
DFHUFD GD SRVVLELOLGDGH GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVHPSHUtRGRVLQIHULRUHV VHPHVWUDO
ELPHVWUDORXPHQVDO 

$RILPGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO2$UWLJR
GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD FRQWpP
SUHYLVmR DFHUFD GD SRVVLELOLGDGH GH
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV HP SHUtRGRV
LQIHULRUHV

FSHULRGLFLGDGHGDV
GLVWULEXLo}HVGH
GLYLGHQGRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D 1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D
&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXUHWHQo}HVGHOXFURV &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX UHWHQo}HV GH
OXFURV

$ SDUFHOD FRUUHVSRQGHQWH D  YLQWH H
FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR OtTXLGR DQXDO
DMXVWDGRQDIRUPDSUHYLVWDSHOR$UWLJRGD
/HLHQR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
GD&RPSDQKLDVHUiGHVWLQDGDDRSDJDPHQWR
GRGLYLGHQGRREULJDWyULR



7RWDOGHUHVHUYDV5

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

5 &RPSDQKLDQmRUHDOL]RXUHWHQo}HVGHOXFURV &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX UHWHQo}HV GH
OXFURV

&RQVWLWXLomR GH UHVHUYD GH LQYHVWLPHQWR 5


&RQVWLWXLomR


LQYHVWLPHQWR 2 RUoDPHQWR SRGHUi VHU
DSURYDGR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD
TXHGHOLEHUDUVREUHREDODQoRGRH[HUFtFLRH
UHYLVDGR DQXDOPHQWH TXDQGR WLYHU GXUDomR
VXSHULRUDXPH[HUFtFLRVRFLDO

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP


EUHJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

DLLSHUFHQWXDLVHPUHODomR
DRVOXFURVWRWDLV
GHFODUDGRV

DLYDORUHVGDVUHWHQo}HV
GHOXFURV
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1mRH[LVWHDWXDOPHQWHQHQKXPDUHVWULomRj
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV LPSRVWD SRU
OHJLVODomRRXUHJXODPHQWRHVSHFLDODSOLFiYHO
j&RPSDQKLD

1mRH[LVWHDWXDOPHQWHQHQKXPDUHVWULomRj
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV LPSRVWD SRU
OHJLVODomRRXUHJXODPHQWRHVSHFLDODSOLFiYHO
j&RPSDQKLD

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D
&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOGH
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRVSRUpPREHGHFHjV
GHWHUPLQDo}HV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV H D UHJXODPHQWDomR D HOH DSOLFiYHO
FRPSOHPHQWDGDV SHODV QRUPDV GH VHX
(VWDWXWR 6RFLDO H SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLO

GHYHQWXDLVUHVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
LPSRVWDVSRUOHJLVODomR
RXUHJXODPHQWDomR
HVSHFLDODSOLFiYHODR
HPLVVRUDVVLPFRPR
FRQWUDWRVGHFLV}HV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYDV
RXDUELWUDLV

H3ROtWLFDGHGHVWLQDomR
GHUHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWHDSURYDGD
LQIRUPDQGRyUJmR
UHVSRQViYHOSHOD
DSURYDomRGDWDGD
DSURYDomRHFDVRR
HPLVVRUGLYXOJXHD
SROtWLFDORFDLVQDUHGH
PXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
HPTXHRGRFXPHQWR
SRGHVHUFRQVXOWDGR
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D
&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOGH
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRVSRUpPREHGHFHjV
GHWHUPLQDo}HV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV H D UHJXODPHQWDomR D HOH DSOLFiYHO
FRPSOHPHQWDGDV SHODV QRUPDV GH VHX
(VWDWXWR 6RFLDO H SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLO

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
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1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD
&RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD
IRUPDO GH GHVWLQDomR GH UHVXOWDGRV
SRUpPREHGHFHjVGHWHUPLQDo}HVGD/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H D
UHJXODPHQWDomR D HOH DSOLFiYHO
FRPSOHPHQWDGDV SHODV QRUPDV GH VHX
(VWDWXWR6RFLDOHSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLO

1mR H[LVWH DWXDOPHQWH QHQKXPD
UHVWULomR j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
LPSRVWD SRU OHJLVODomR RX UHJXODPHQWR
HVSHFLDODSOLFiYHOj&RPSDQKLD

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
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Ordinária

Lucro líquido retido
Montante

0,00

Pagamento dividendo

25/02/2021

63.030.000,00

Data da aprovação da retenção

14.145.000,00

Lucro líquido retido

0,642889

25,000000

56.578.000,00

Exercício social 31/12/2020

Dividendo distribuído total

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

Montante

Pagamento dividendo

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Montante

Pagamento dividendo

Exercício social 31/12/2018
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±'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVQmRIRUDPGHFODUDGRVGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
FRQVWLWXtGDVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
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Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

1.455.308.000,00

Exercício Social

31/12/2020

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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0,66143599
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Garantia Real

Garantia Real

Quirografárias

Títulos de dívida

Empréstimo

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

205.781,00

102.651,00

104.930,00

-1.800,00

Inferior a um ano

433.664,00

4.594,00

405.837,00

23.233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

639.445,00

107.245,00

510.767,00

21.433,00

Total

Versão : 1
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Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas de empréstimos e financiamentos apresentadas nas demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve out da Companhia referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Os montantes apresentados como garantia real referem-se empréstimos de construção com garantia hipotecaria e outras avenças, CCBs e Debêntures com garantia de
estoque pronto e terrenos. Em linha com o Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº02/2020, item 10.2.3.(g), as dívidas sem garantia real ou flutuante, independentemente do fato de possuírem garantia fidejussória, foram
classificadas como dívidas quirografárias.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2020)

3.8 - Obrigações
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1HQKXPD RXWUD LQIRUPDomR UHOHYDQWH TXH QmR WHQKD VLGR GLYXOJDGD QRV GHPDLV LWHQV GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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4.1 – Descrição dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário
de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo, bem como as
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas da Companhia. Os negócios da
Companhia, a sua situação financeira e reputacional, seu resultado operacional, fluxo de caixa,
liquidez e/ou os negócios futuros da Companhia poderão ser afetados de maneira adversa por
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O valor de mercado dos valores mobiliários de
emissão da Companhia poderá diminuir em razão da ocorrência de qualquer desses e/ou de outros
fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder todo ou parte
substancial de seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário
de Referência, podem afetar adversamente a Companhia. Além disso, riscos adicionais não
conhecidos atualmente ou considerados irrelevantes também poderão afetar adversamente a
Companhia.
Para os fins deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”, exceto se
expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de
que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou
“efeito negativo” para a Companhia, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza e
reputacional ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia,
bem como no valor dos valores mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares
incluídas neste item “4.1. Fatores de Risco” e no item “4.2. Riscos de Mercado” devem ser
compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão deste item “4.1. Fatores de Risco” e do item “4.2. Riscos de Mercado”,
determinados fatores de risco que estejam em um item podem também se aplicar a outros subitens
dos itens acima mencionados.
(a)

Riscos relacionados à Companhia

O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do novo
coronavírus (COVID-19), provocou e pode continuar provocando um efeito adverso nas
operações da Companhia, inclusive paralisando integralmente ou parcialmente seus canais
de venda. A extensão da pandemia da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela
qual tal pandemia impactará os negócios da Companhia depende de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar, também, em um efeito
adverso relevante em sua condição financeira, nos resultados e conduções de suas
operações, e em seus fluxos de caixa.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas operações da Companhia.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como as provocadas pelo zika
vírus, pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), pela febre
aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), pela síndrome
respiratória do oriente médio (MERS) e pela síndrome respiratória aguda grave (SARS), afetaram
determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o surto do COVID19,
doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), como uma pandemia. Na prática, a declaração
significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos
continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.
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A declaração da pandemia da COVID-19 desencadeou severas medidas por parte de autoridades
governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em restrições
relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a 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.
No Brasil, alguns estados e municípios, incluindo as localidades em que a Companhia possui
empreendimentos, seguiram essas providências, adotando medidas para impedir ou retardar a
propagação da doença, como restrição à circulação e o isolamento social, que resultaram no
fechamento temporário de shoppings, áreas de grande circulação, parques e demais espaços
públicos, inclusive os stands de venda da Companhia. Essas medidas influenciaram o
comportamento da população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na
paralisação das atividades de companhias de diversos setores, bem como na redução drástica de
consumo e aumento do desemprego. Tais medidas podem permanecer em vigor por um período
significativo e medidas ainda mais restritivas podem vir a ser adotadas pelas autoridades a qualquer
tempo. A pandemia do COVID-19 e a decretação do estado de calamidade também podem resultar
em impactos socioeconômicos de longo alcance, incluindo uma possível queda da arrecadação no
país e uma elevação da demanda por gastos públicos em setores fundamentais. Nesse cenário, os
Governos Federal, Estadual e Municipal poderão promover alterações legislativas para impor, ainda
que temporariamente, tratamento tributário mais oneroso às atividades da Companhia, podendo tais
medidas afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
A Companhia não pode garantir que os estandes de vendas não serão novamente fechados em
razão da pandemia do COVID-19, assim como, que não será obrigada a adotar medidas adicionais
em razão da mencionada pandemia ou que o desenvolvimento do mercado imobiliário retornará e/ou
quando retornará aos patamares pré-COVID-19.
As operações da Companhia, bem como as operações das sociedades direta ou indiretamente
controladas pela Companhia, sofreram um impacto adverso durante os meses de abril e maio de
2020, o que poderá continuar enquanto durarem as restrições de circulação impostas nos locais em
que opera.
Além disso, uma recessão e/ou desaceleração econômica global, notadamente no Brasil, incluindo
aumento do desemprego, que pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo, tanto
durante a pandemia da COVID-19 quanto depois que o surto eventualmente diminuir, (ii) receio dos
consumidores de adoecerem e (iii) aumento do inadimplemento dos clientes.
Como resultado, a Companhia acredita que a pandemia provocada pelo COVID-19 poderá afetar
negativamente os negócios, condição financeira, resultados operacionais, liquidez e fluxos de caixa
da Companhia. A Companhia acredita ainda que a extensão dos impactos da pandemia dependerá
de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a
duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar
seu impacto e com que rapidez e até que ponto as condições econômicas e operacionais usuais
podem ser retomadas. Após a eventual diminuição da pandemia do COVID-19, a Companhia,
incluindo suas controladas, poderá sofrer impactos materialmente adversos em seus negócios como
resultado do impacto econômico nacional e global, incluindo qualquer recessão, desaceleração
econômica ou aumento nos níveis de desemprego no Brasil que ocorreu ou possa vir a ocorrer.
A Companhia não tem conhecimento de eventos comparáveis que possam fornecer uma orientação
quanto ao efeito da disseminação do COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o
impacto final da pandemia do COVID-19 é altamente incerto. Ainda, os efeitos provocados pela
pandemia poderiam ter efeitos financeiros além daqueles já registrados em sua demonstração
financeira relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
nos negócios da Companhia, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças ou o avanço da
atual pandemia de COVID-19 também podem (i) acarretar a suspensão de obras em andamento,
gerando atrasos no progresso destas e na respectiva entrega dos empreendimentos da Companhia,
o que impactaria sua receita, (ii) impossibilitar que seus colaboradores se dirijam aos seus locais de
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trabalho (seja por prevenção ou por contaminação em larga escala de seus colaboradores), o que
prejudicaria o regular desenvolvimento de seus negócios, (iii) afetar a capacidade dos clientes de
cumprirem com suas obrigações com a Companhia, impactando seu fluxo de caixa e liquidez, e (iv)
impactar o mercado de novas unidades e a capacidade da Companhia de lançar novos
empreendimentos.
A Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E,
caso aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de tomar as providências
necessárias para impedir um impacto negativo em seus negócios de dimensão igual ou até superior
ao impacto provocado pela pandemia do COVID-19.
Além do risco de maior inadimplemento mencionado acima, as medidas de restrições à circulação
impostas a lojas, bancos, lotéricas, como a restrição de horário de funcionamento, por exemplo,
podem dificultar ou atrasar a realização dos pagamentos devidos por seus clientes.
A pandemia da COVID-19 também pode impactar significativamente a cadeia de suprimentos da
Companhia, se as fábricas que produzem os produtos utilizados pela Companhia, ou as operações
dos prestadores de serviços de logística da Companhia forem interrompidas, encerradas
temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os efeitos de um agravamento ou
uma nova onda de disseminação da COVID-19. Também pode haver interrupções ou atrasos em
entregas e impactos negativos na precificação de determinados produtos essenciais para as
atividades da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia também adotou uma prática de teletrabalho para seus funcionários
administrativos. Essa prática pode afetar negativamente a produtividade e causar outras interrupções
nos negócios da Companhia, assim como pode aumentar o risco da ocorrência de incidentes de
segurança cibernética, o que pode resultar em prejuízos materiais e à reputação da Companhia.
A Companhia pode, também, enfrentar dificuldades para obtenção de novos financiamentos junto a
instituições financeiras ou eventuais outras restrições de caixa, o que pode comprometer e/ou
dificultar a manutenção dos índices financeiros da Companhia. Uma eventual restrição de caixa
poderá também afetar as operações da Companhia e o cumprimento de suas obrigações com
terceiros, inclusive fornecedores.
A Companhia acredita, ainda, que a extensão dos impactos da pandemia dependerá de
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, dentre outros, a
duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou tratar
seu impacto e com que rapidez e até que ponto as condições econômicas e operacionais usuais
podem ser retomadas.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
em seus negócios, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças também podem
impossibilitar que seus funcionários se dirijam aos seus locais de trabalho (incluindo por prevenção
ou por contaminação em larga escala de seus colaboradores), o que prejudicaria o regular
desenvolvimento de seus negócios.
Mesmo após eventual a diminuição da pandemia da COVID-19, a Companhia e suas controladas
poderão continuar a ter impactos materialmente adversos em seus negócios como resultado do
impacto econômico nacional e global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou
aumento nos níveis de desemprego no Brasil, que já ocorreram ou possam vir a ocorrer.
Os impactos da pandemia da COVID-19 também podem precipitar ou agravar os outros riscos
informados neste Formulário de Referência.
Para maiores informações sobre os impactos da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da
Companhia, vide item 10.9 deste Formulário de Referência. Ainda, os efeitos provocados pela
pandemia ocorreram e se prolongam após a emissão das demonstrações financeiras relativas aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Até a data deste Formulário de
Referência, não há informações adicionais disponíveis para que se pudesse realizar uma avaliação
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a respeito do impacto da pandemia da COVID-19 nos negócios, além daquelas apresentadas neste
item 4.1 e nos itens 7.1, 7.3, 10.1 e 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 Companhia de continuar operando seus negócios.
A Companhia pode não conseguir implementar a sua estratégia de negócios, bem como pode não
conseguir manter ou aumentar sua estratégia de crescimento.
A Companhia não pode garantir que conseguirá implementar a sua estratégia de negócios, bem como
não pode garantir o sucesso comercial de seus projetos. A sua estratégia de negócios depende de
vários fatores incluindo, mas não se limitando a existência de oportunidades de investimentos
rentáveis, dificuldade para localizar terrenos atraentes, segurança jurídica na aprovação de
empreendimentos junto a órgãos locais, disponibilidade de insumos e mão de obra qualificada para a
construção, disponibilidade de crédito para os adquirentes de imóveis em potencial, taxa de juros
acessíveis e aumento no preço dos terrenos. A falta de qualquer desses fatores pode alterar a taxa de
crescimento da Companhia e, assim, prejudicar de forma relevante, a execução de seu plano de
negócios, sua situação financeira e seus resultados operacionais.
As atividades da Companhia dependem, em grande parte, de sua capacidade de localizar e adquirir
terrenos ou de adquiri-los em condições adequadas. O preço dos terrenos é um dos componentes mais
importantes do custo dos empreendimentos imobiliários da Companhia. Na data deste Formulário de
Referência, a Companhia concentrava quase a totalidade de suas atividades na região metropolitana
da cidade de São Paulo, região que apresenta uma quantidade reduzida de áreas adequadas para
novos empreendimentos imobiliários. Essa reduzida disponibilidade, aliada à alta competitividade no
setor imobiliário brasileiro, notadamente na região metropolitana da cidade de São Paulo, pode resultar
em escassez ou na indisponibilidade da oferta de terrenos adequados para os empreendimentos
imobiliários da Companhia, além de aumentar os respectivos preços de forma significativa, o que pode
prejudicar os negócios e as margens da Companhia, e afetá-la adversamente.
Ainda, a Companhia não pode garantir que será capaz de manter seu ritmo de crescimento de
incorporações ou vendas, por estar sujeita a diversos fatores que podem impactar o andamento de
suas operações, quais sejam: (i) sua capacidade de prever e responder às novas tendências de
consumo em tempo hábil, de forma a manter um nível correto de empreendimentos em andamento,
bem como manter adequada capacidade logística, pois um nível de empreendimentos em andamento
inferior à demanda poderá ocasionar perdas de vendas; (ii) sua capacidade de atrair novos clientes e
manter os atuais, pois a Companhia acredita que parte importante do crescimento venha da venda
para novos clientes; (iii) a confiança do consumidor na Companhia, pois um declínio nesta percepção
pode levar o consumidor a priorizar concorrentes em detrimento da Companhia; (iv) situação
econômica nas áreas onde seus empreendimentos estão localizados, especialmente na cidade de São
Paulo onde, na data deste Formulário de Referência, aproximadamente 90% de seu estoque de
terrenos está concentrado, pois um cenário adverso pode impactar negativamente a demanda pelos
produtos oferecidos pela Companhia; (v) mudanças em suas políticas de crédito, propaganda e
marketing, que se não forem assertivas podem influenciar negativamente a propensão do consumidor
a comprar seus empreendimentos; e (vii) concorrência que pode utilizar de práticas, como uma
precificação abaixo do usualmente visto no mercado, prejudicando o crescimento das vendas da
Companhia; e (viii) cenário macroeconômico que impacte negativamente a projeção das taxas de juros
e/ou resulte na redução do apetite de crédito por parte dos bancos comerciais parceiros da Tegra que
atuam no financiamento imobiliário de seus clientes e, portanto, possam acarretar a diminuição da
velocidade de vendas da Companhia.
Caso a Companhia não seja capaz de gerenciar suas atividades e projetos futuros de forma
satisfatória, pode perder sua posição no mercado, o que poderá ter um efeito adverso relevante sobre
a sua condição financeira, seus resultados operacionais e o valor de mercado dos valores mobiliários
de sua emissão ou atrelados ao seu risco de crédito. Além disso, a atenção dirigida a novas
oportunidades de crescimento e a expansão de suas operações poderá ocupar o tempo e recursos da
sua administração em detrimento de outras oportunidades ou problemas internos da Companhia ou
seus empreendimentos existentes poderá afetar de forma negativa a Companhia.
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Adicionalmente, seus negócios e resultados operacionais também poderão ser impactados
adversamente em decorrência de pandemias (como, por exemplo, a COVID-19). Para maiores
informações sobre os impactos da COVID-19, veja o fator de risco acima “O surto de doenças
transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) em razão da disseminação do novo coronavírus (COVID-19), provocou e pode
continuar provocando um efeito adverso nas operações da Companhia, inclusive paralisando
integralmente ou parcialmente seus canais de venda. A extensão da pandemia da COVID-19, a
percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará os negócios da Companhia
depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar,
também, em um efeito adverso relevante em sua condição financeira, nos resultados e conduções de
suas operações, e em seus fluxos de caixa.”, bem como o item 10.9 deste Formulário de Referência.
A Companhia depende da disponibilidade de financiamento para suprir suas necessidades de capital
de giro e de recursos para aquisição de terrenos.
Para o exercício de suas atividades a Companhia necessita de volumes significativos de capital de giro
e recursos para aquisição de terrenos. Dessa forma, depende de empréstimos bancários e do caixa
gerado por suas atividades para suprir essas necessidades. Para o crescimento e desenvolvimento
futuro das suas atividades, a Companhia pode, portanto, ter necessidade de levantar capital adicional
por meio de empréstimos bancários ou da emissão de títulos de dívida, bem como por meio da emissão
de ações ou títulos conversíveis em ações.
A Companhia não pode assegurar que haverá disponibilidade de financiamento com condições
satisfatórias. Nesta hipótese, a Companhia poderá ser obrigada a contratar financiamentos para suas
atividades em termos e condições desfavoráveis ou ser obrigada a adiar alguns de seus novos planos
de incorporação e expansão ou, ainda, abrir mão de oportunidades de mercado.
Além disso, a capacidade da Companhia de pagar e refinanciar sua dívida e financiar os investimentos
planejados dependerá da sua capacidade de gerar receita no futuro. A Companhia não pode garantir
que suas atividades gerarão fluxo de caixa operacional suficiente e/ou que terá acesso no futuro a
financiamentos em valor e condições suficientes que a permita pagar sua dívida ou financiar outras
necessidades de caixa.
Os mercados locais de dívida e de capitais foram recentemente impactados pelo custo de crédito, por
fatores político-econômicos, pela pandemia da COVID-19, dentre outros. Tais eventos afetaram
negativamente as condições econômicas no Brasil. As preocupações quanto à estabilidade dos
mercados financeiros no Brasil e à solvência de contrapartes resultaram no encarecimento do custo de
captação, uma vez que muitos credores aumentaram as taxas de juros, adotaram normas mais
rigorosas para concessão de empréstimos e reduziram seu volume e, em alguns casos, interromperam
a oferta de financiamento a tomadores em termos comerciais razoáveis.
Adicionalmente, suas necessidades de capital poderão diferir de forma substancial das estimativas de
sua administração, caso, por exemplo, as vendas da Companhia não atinjam os níveis planejados ou
se tiver que incorrer em gastos imprevistos ou realizar investimentos por quaisquer motivos, incluindo
manter a competitividade da Companhia no mercado. Futuros instrumentos de empréstimo ou
financiamento poderão ter cláusulas restritivas e poderão ainda exigir que a Companhia dê ativos em
garantia dos empréstimos tomados.
A Companhia concede financiamento a seus clientes até a conclusão da fase de construção e os
orienta a financiar o saldo devedor com instituições financeiras. Nos casos onde o cliente não
obtenha financiamento junto a tais instituições, a Companhia pode iniciar ações de cobrança
conforme previsto em contrato ou optar por financiar este cliente e ficar sujeita aos riscos associados
à concessão de financiamentos, o risco de aumento do custo dos recursos captados, e o risco do
descasamento de taxas e prazo entre a captação de recursos e a concessão do financiamento, que
podem afetar adversamente o seu fluxo de caixa, a sua situação financeira e os seus resultados
operacionais. Referidos riscos são agravados nos casos em que a Companhia não consegue
repassar os recebíveis desses clientes ao mercado financeiro, e esses créditos são mantidos em
carteira até que o respectivo montante seja totalmente quitado. Ademais, a Companhia não pode
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garantir que será capaz de repassar a sua carteira de recebíveis de clientes a taxas de desconto
atrativas, o que poderá impactar adversamente o seu fluxo de caixa.
Caso não seja capaz de obter financiamento, de refinanciar suas dívidas se necessário ou se não
puder obter ou renovar fianças bancárias ou seguros garantias, ou se a disponibilidade se der
somente em termos desfavoráveis, a Companhia pode não conseguir satisfazer suas necessidades
de capital, cumprir com suas obrigações financeiras ou aproveitar oportunidades de negócio, o que
pode ter um efeito adverso relevante em seus negócios e resultados operacionais.
A Companhia pode ser considerada solidariamente responsável por passivos e/ou
contingências da ERBE Incorporadora S.A.
A Companhia foi constituída em 15 de fevereiro de 2018, mas não possuía passivos ou ativos
relevantes até cisão parcial da ERBE Incorporadora S.A. ("ERBE"), anteriormente denominada Tegra
Incorporadora S.A., em 30 de setembro de 2020. Como resultado da cisão, a Companhia incorporou
e passou a ser titular de determinadas sociedades de propósito específico, imóveis e outros ativos
anteriormente detidos pela ERBE. Para mais informações acerca da cisão, veja item 15.6 deste
Formulário de Referência.
Os tribunais brasileiros têm entendido que a sociedade receptora de ativos de outra sociedade e
empresas de um mesmo grupo econômico ou societário podem ser responsáveis por obrigações
trabalhistas, previdenciárias, cíveis, fiscais, referentes a direitos do consumidor e ambientais de
empresas que anteriormente detinham seus ativos.
Assim, a Companhia está sujeita ao risco de ser considerada, em juízo, solidariamente responsável
por determinados passivos e/ou contingências da ERBE, presentes e futuros, originados em períodos
anteriores à cisão e não honrados pela ERBE, de natureza trabalhista, previdenciária, cível, fiscal,
referentes a direitos do consumidor e ambiental, os quais não podem ser quantificados neste
momento. Tais riscos, uma vez materializados, podem, em função do montante dos passivos e/ou
contingências envolvidos, acarretar um efeito adverso em seus negócios, condição financeira e
resultados operacionais.
Os ativos da Companhia estão concentrados em determinadas áreas geográficas e uma
desaceleração econômica nessas áreas pode ter um efeito adverso relevante nos resultados
operacionais e condição financeira da Companhia e das SPEs.
Na data deste Formulário de Referência, a totalidade da receita da Companhia deriva de
propriedades localizadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, correspondente a
aproximadamente 85% e 15%, respectivamente. A Companhia espera continuar concentrando a
maior parte dos seus ativos nessa região e, portanto, continuará a depender significativamente das
condições econômicas que afetam essa região. Consequentemente, uma desaceleração econômica
na região Sudeste, e em especial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, pode ter um efeito
adverso relevante na condição financeira e nos resultados operacionais da Companhia decorrente
da redução em sua receita e, consequentemente, um efeito adverso em sua capacidade de cumprir
com suas obrigações de dívida e financiar suas operações.
Pelo fato de reconhecermos a receita de vendas proveniente de nossos imóveis segundo o
método contábil de evolução financeira da obra, alterações no custo de um projeto de
incorporação poderão 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, pela relação entre o custo incorrido e o custo orçado (POC - Percentage of Completion
Method), que exige o reconhecimento da receita de vendas proveniente dos empreendimentos à
medida que são incorridos os custos de construção. As estimativas de receitas de custo totais são
regularmente revisadas, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base na evolução
financeira são refletidos na receita contratual no período em que é efetuada a revisão dessas
estimativas. 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 afetar adversamente nossos resultados futuros.
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Adicionalmente, os contratos de venda de nossos empreendimentos podem vir a ser cancelados no
período entre a sua assinatura e a sua quitação, retornando a unidade imobiliária aos estoques da
Companhia, com o consequente estorno de toda a receita apropriada daquele contrato ao longo do
período, gerando um impacto negativo em nossos resultados operacionais.
A Companhia pode não dispor de seguro suficiente para se proteger contra perdas
substanciais.
A Companhia não pode garantir que as coberturas das apólices estarão disponíveis ou serão
suficientes para cobrir eventuais danos decorrentes de sinistros relacionados a riscos inerentes às
suas atividades incluindo, mas não se limitando a riscos de engenharia, incêndio, acidentes, quedas
etc. Além disso, existem determinados tipos de riscos que não são cobertos por suas apólices, tais
como, exemplificativamente, guerra, caso fortuito, força maior ou interrupção de determinadas
atividades.
Ademais, a Companhia pode ser obrigada ao pagamento de multas e outras penalidades em caso
de atraso ou não cumprimento de quaisquer outras condições contratuais quando na entrega das
unidades comercializadas, penalidades que não se encontram cobertas por suas apólices de seguro.
Ainda, a cobertura de suas apólices de seguro está condicionada ao pagamento do respectivo prêmio
e cumprimento das obrigações assumidas nas apólices. A falha em pagar esses prêmios cumulada
com a ocorrência de um sinistro poderá impedir a cobertura do dano pela seguradora.
A Companhia também não pode garantir que, quando do vencimento de suas atuais apólices de
seguro, conseguirá renová-las em termos suficientes e favoráveis. Por fim, sinistros que não estejam
cobertos pelas apólices contratadas, coberturas insuficientes, ou a impossibilidade de renovação de
apólices de seguros podem afetar adversamente seus negócios ou sua condição financeira. Para
mais informações sobre a cobertura dos seguros contratados pela Companhia, vide seção 7.3 deste
Formulário de Referência.
A Companhia pode não ser capaz de adaptar seu conceito de negócio às evoluções do setor
de construção civil ou de perceber os benefícios decorrentes das iniciativas de mudança
organizacional.
A Companhia não pode garantir a adaptação do seu conceito de negócio para responder às
mudanças no hábito de consumo, às exigências e às especificidades regionais de seus clientes, o
que pode impactar adversamente seu sucesso futuro. Tal sucesso depende de sua capacidade de
identificar e responder às tendências econômicas, sociais, de estilo, entre outras que afetam as
preferências regionais e de cada consumidor dentro de uma variedade de categorias de
empreendimentos. As expectativas dos clientes com relação a como desejam pesquisar e comprar
imóveis podem sofrer alterações, assim como o que suas expectativas em relação às características
dos imóveis. Nesse sentido, pode ser difícil prever o que seus clientes irão exigir. A falha em
identificar essas tendências, adaptar o conceito de negócio e implementar com sucesso as iniciativas
de mudança pode afetar negativamente, dentre outros: (i) seu relacionamento com seus clientes; (ii)
a demanda por produtos que a Companhia desenvolve; (iii) a taxa de crescimento de seu negócio;
(iv) seu market share; e (v) seus resultados operacionais.
Além disso, não é possível garantir que os hábitos dos clientes não mudarão devido a fatores tais
como limitações ou restrições na circulação de pessoas em decorrência da pandemia da COVID-19.
Também não é possível garantir que a Companhia será eficiente e efetiva na adaptação para atender
a eventuais novos hábitos. Para maiores informações sobre os impactos da COVID-19, vide item
10.9 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode vir a necessitar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor em
seu capital social.
A Companhia pode ter que captar recursos adicionais e pode optar por obtê-los por meio da
colocação pública ou privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou permutáveis
por elas.
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A obtenção de recursos, pela Companhia, por meio da emissão de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações, poderá, além de impactar o preço das ações, resultar na diluição da
participação acionária dos referidos acionistas que poderão passar a ter menor participação
proporcional em rendimentos e menor poder de influência nas decisões tomadas pela Companhia
caso não exerçam, por qualquer motivo, seus direitos de preferência na subscrição de novas ações
emitidas em decorrência de tais novas ofertas de ações para obtenção de capital adicional no futuro.
Além disso, a captação de recursos adicionais por meio da colocação pública de ações de sua
emissão ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de sua emissão, pode prever
a exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei
das Sociedades por Ações, o que também resultaria na diluição dos acionistas.
Na hipótese de financiamentos públicos ou privados não estarem disponíveis ou caso assim decidam
os acionistas, tais recursos adicionais podem vir a ser obtidos por meio de aumento de capital social
da Companhia, o que também pode diluir a participação do investidor.
Falhas no processo de incorporação dos empreendimentos imobiliários da Companhia
podem exigir dispêndios adicionais de capital e resultar em obrigações de indenização para
a Companhia.
O processo de incorporação dos empreendimentos imobiliários da Companhia envolve (i) a
prospecção, avaliação e aquisição de terrenos; (ii) o desenvolvimento e aprovação de projetos; e (iii)
a construção do empreendimento imobiliário. A Companhia não pode garantir que terá sucesso na
identificação e correção de falhas que venham a ocorrer em qualquer dessas etapas, como (x) erros
na detecção ou no dimensionamento de condições ambientais e/ou geológicas adversas nos
terrenos adquiridos; (y) falhas de engenharia e de execução das obras; e (z) defeitos de matériasprimas, insumos e materiais, sendo que os processos visando a tal identificação e correção podem
exigir desembolso de recursos pela Companhia que ultrapassem de forma significativa suas
estimativas originais, comprometendo o seu fluxo de caixa e seus resultados operacionais.
Adicionalmente, caso a Companhia não seja capaz de identificar tais falhas e erros, estes poderão
podem causar acidentes, como desabamento parcial ou total de edificações, podendo causar a
paralisação e/ou cancelamento da obra e, inclusive, perda de vidas. Essas e outras consequências
podem sujeitar a Companhia a perdas financeiras, obrigações de indenização por danos morais e
materiais e prejuízo reputacional perante o mercado, além da responsabilização civil e criminal dos
envolvidos, afetando adversamente a capacidade de venda de novos projetos pela Companhia e
seus resultados.
A Companhia é responsável por defeitos estruturais, pela solidez e por outros vícios de
construção, nos termos da legislação em vigor, e está sujeita a demandas por clientes e
terceiros, que podem afetá-la adversamente.
Conforme disposto no artigo 618 do Código Civil, a Companhia responde pelo prazo de 5 (cinco)
anos, a contar da data do habite-se, pela solidez e segurança de seus empreendimentos, além de
responder por outros vícios de construção nos termos da legislação aplicável e do Código de Defesa
do Consumidor, incluindo de obras contratadas com a Tegra Engenharia S.A. para construção de
empreendimentos imobiliários de terceiros, de forma que eventuais defeitos estruturais em seus
empreendimentos podem ocasionar demandas por parte dos compradores, o que pode acarretar
perdas financeiras, obrigações de indenizações por danos materiais e morais e prejuízos à reputação
da Companhia perante o mercado, bem como afetar sua condição financeira e resultados
operacionais.
Problemas relacionados ao cumprimento do prazo de construção e à conclusão dos
empreendimentos imobiliários da Companhia poderão prejudicar sua reputação ou sujeitá-la
à eventual imposição de indenização e responsabilidade civil e diminuir sua rentabilidade.
A qualidade da execução dos empreendimentos imobiliários e a conclusão desses no prazo
determinado constituem fatores importantes para a determinação da reputação da Companhia e,
consequentemente, de suas vendas e crescimento.
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Dentre os principais riscos relacionados ao cronograma e a viabilidade dos projetos da Companhia,
ressalta-se a duração dos trâmites internos das prefeituras e/ou demais órgãos competentes, a
necessidade de regularização das áreas dos imóveis, a obtenção de licenças ambientais,
possibilidade de exigências formuladas pelos órgãos envolvidos que demandem tempo para sua
execução e cumprimento, possibilidade de alterações em leis de zoneamentos urbanos e proteção
ambiental e/ou no plano diretor estratégico aplicável que impossibilitem as construções 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. Defeitos em
materiais, falhas e/ou escassez de mão de obra também podem atrasar a execução do
empreendimento em questão.
A execução dos projetos e empreendimentos também pode sofrer atrasos devido a: (i) condições
meteorológicas adversas, como desastres naturais, incêndios; (ii) atrasos no fornecimento de
matérias-primas e insumos ou mão de obra; (iii) acidentes; (iv) questões trabalhistas, como greves e
paralisações; (v) imprevistos de engenharia, ambientais ou geológicos, controvérsias com empresas
contratadas e subcontratadas; (vi) condições imprevisíveis nos canteiros de obras ou arredores; (vii)
questionamento de proprietários de imóveis vizinhos; (viii) restrições resultantes da pandemia do
COVID-19, ou outros acontecimentos, o que pode atrasar a execução do empreendimento em
questão. A ocorrência de um ou mais desses problemas nos nos empreendimentos imobiliários da
Companhia pode prejudicar a sua reputação e as vendas futuras.
Quaisquer dos fatores descritos acima podem gerar atrasos no recebimento do fluxo de caixa, o que
pode aumentar as suas necessidades de capital, como também gerar contingências com os
compradores das unidades imobiliárias objeto das incorporações, em função das entregas com
atraso, impactando adversamente seus resultados.
Tais problemas podem também prejudicar a sua reputação, suas vendas futuras, bem como obrigála a adiantar recursos para cobrir tais custos acima do orçado, reduzindo as taxas de retorno de
determinado projeto e/ou afetando negativamente seus negócios e resultados operacionais.
Problemas relacionados a estudos de mercado nas praças nas quais serão lançados
empreendimentos da Companhia poderão impactar a velocidade de vendas e a rentabilidade
dos projetos.
Eventuais erros na metodologia empregada em estudos realizados pela Companhia previamente ao
lançamento de seus empreendimentos e/ou em estudos de mercado voltados à validação de
premissas relativas ao produto imobiliário a ser comercializado, ao público alvo, à estratégia e à
velocidade esperada de vendas, ou, ainda, alterações futuras e extraordinárias nas premissas
empregadas na elaboração desses estudos, incluindo equívoco no dimensionamento do produto
imobiliário a ser lançado e aumento inesperado relevante na taxa de desemprego em determinada
cidade, especialmente nos casos em que a economia local é dependente de um setor específico da
economia, ou surtos locais da COVID-19, podem gerar impacto na velocidade das vendas e,
consequentemente, afetar negativamente os resultados daquele empreendimento específico,
impactando a Companhia de maneira adversa e relevante.
A Companhia depende de sistemas de informação para conduzir seus negócios e falhas em
tais sistemas podem afetar adversamente os seus resultados.
A Companhia depende da tecnologia da informação, da comunicação e dos sistemas de
processamento de hardware e software para o funcionamento eficiente do seu negócio. Tais
sistemas são vitais para a capacidade da Companhia de monitorar adequadamente suas operações,
gerar faturas aos clientes e alcançar eficiência operacional. Contudo, esses sistemas podem estar
sujeitos a falhas, indisponibilidade e incidentes cibernéticos.
Ainda, o risco de ocorrência de incidentes cibernéticos poderá ser acentuado em virtude da pandemia
de COVID-19, uma vez que um período prolongado de trabalho remoto também pode aumentar os
riscos operacionais e falhas e invasões aos sistemas da Companhia. A indisponibilidade de sistemas
de informação ou o não funcionamento desses sistemas como previsto, por qualquer motivo, pode
causar uma interrupção no negócio da Companhia e resultar em desempenho reduzido e aumento
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de custos operacionais, o que pode ter um efeito adverso nos negócios, na condição financeira, na
reputação e nos resultados operacionais da Companhia.
A Companhia pode estar sujeita a interpretações desfavoráveis na aplicação da Legislação
Tributária Brasileira.
A Companhia e as sociedades controladas e coligadas estão sujeitas à apuração (i) do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica; (ii) da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; (iii) da Contribuição ao
Programa de Integração Social (“PIS”) e (iv) da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (“COFINS”), cujas bases de cálculo levam em consideração as receitas auferidas, de acordo
com legislação fiscal pertinente.
Certas leis tributárias podem estar sujeitas a interpretações controversas pelas autoridades fiscais
em relação ao reconhecimento dos lançamentos contábeis ou à caracterização da natureza das
receitas tributáveis, sendo que qualquer aumento no montante da tributação como resultado de
contestações às posições fiscais da Companhia pode afetar adversamente os seus negócios, os
seus resultados operacionais e a sua condição financeira.
Por fim, as autoridades fiscais brasileiras intensificaram, recentemente, o número de fiscalizações.
Quaisquer processos judiciais e administrativos relacionados a assuntos fiscais perante os tribunais,
incluindo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ("CARF") e tribunais administrativos
estaduais e municipais, pode afetar negativamente a Companhia.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento das leis relativas à
proteção de dados e da nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e pode ser afetada
adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.
A Constituição Federal, a Lei n° 10.406/02 (Código Civil), a Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e a Lei n° 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o Decreto n° 8.771/16 e a Lei
nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou “LGPD”) são as principais leis que
regem a prática de tratamento de dados pessoais no Brasil.
Entre outros requisitos, para que os dados pessoais sejam coletados e usados, a Companhia precisa
informar aos titulares de dados sobre as práticas de tratamento de dados pessoais e ter uma base
legal para cada tratamento, conforme previsto na LGPD.
No contexto da pandemia da COVID-19, foi aprovada a Lei nº 14.010/2020 que, entre outras
medidas, adiou a aplicabilidade das sanções administrativas previstas na LGPD para 1º de agosto
de 2021. A LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 e já pode ser fiscalizada por
autoridades governamentais como o Ministério Público, PROCONs e a Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (“ANPD”), além de poder ser utilizada como fundamento para o ajuizamento de
demandas por parte de titulares de dados caso entendam que seus dados pessoais foram tratados
em desconformidade com a legislação ou em caso de incidentes de segurança.
Como a Companhia coleta, armazena, processa e usa informações pessoais de funcionários e
clientes e outros dados de usuários em seus negócios, deverá cumprir com todas as leis de
privacidade e proteção de dados pessoais.
A percepção de negligência com o tema de proteção de dados, válida ou não, pode afetar a
Companhia adversamente. Esta deverá garantir que qualquer tratamento, coleta, uso,
armazenamento, compartilhamento, transferência e descarte de dados pessoais pelos quais é
responsável esteja em conformidade com as leis aplicáveis de proteção de dados. Não é garantido
que suas práticas de tratamento de dados pessoais serão aceitas como adequadas e suficientes
pelas autoridades governamentais e pelo Poder Judiciário. Eventuais sanções administrativas ou
condenações judiciais podem causar impactos financeiros relevantes, além de poderem afetar
adversamente sua reputação no mercado, podendo culminar na perda de contratos com atuais
parceiros, fornecedores ou clientes, ou na dificuldade de contratarmos com novos parceiros,
fornecedores ou clientes.

403
PÁGINA: 29 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Qualquer violação de segurança, ou qualquer falha percebida envolvendo o uso indevido, perda ou
outra divulgação não autorizada de dados pessoais, bem como qualquer falha ou aparente falha em
cumprir as leis, políticas, obrigações legais ou padrões da indústria em relação à privacidade e
proteção de dados podem prejudicar sua reputação, expor a Companhia a riscos e responsabilidades
legais, sujeitá-la a publicidade negativa, interromper suas operações e prejudicar seus negócios. A
Companhia não poderá garantir que suas medidas de segurança evitarão vazamento de dados
pessoais, incidentes de segurança, ou que a falha em os evitar não terá um efeito adverso relevante
sobre ela.
Ainda, em caso de não conformidade à LGPD, a Companhia pode estar sujeita às sanções
administrativas aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), tais como
advertência; obrigação de publicização do incidente; bloqueio e/ou eliminação de dados pessoais a
que se refere a infração; multa simples de até 2% de seu faturamento (ou de seu grupo ou
conglomerado no Brasil) apurado no mais recente exercício social, excluídos os tributos, até o
montante global de R$50.000.000,00 por infração; multa diária, observado o limite global de
R$50.000.000,00; suspensão do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo
período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade
de tratamento pelo controlador; suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados
pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual
período; e proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados
pessoais.
Além das sanções administrativas, a Companhia pode ser responsabilizada judicialmente por danos
materiais, morais, individuais ou coletivos causados aos titulares de dados pessoais, inclusive
quando causados por subsidiárias, prestadores de serviços e parceiros que atuem como operadores
de dados pessoais em nome da Companhia ou como controladores em conjunto com a Companhia,
devido ao não cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD.
Além do regime de responsabilidade civil apurada judicialmente, o fato de as sanções administrativas
da LGPD se tornarem aplicáveis pela ANPD apenas em agosto de 2021 não impede a aplicação de
sanções administrativas estabelecidas nas demais leis que tratam de questões de privacidade e
proteção de dados, conforme citado anteriormente. Essas sanções administrativas podem ser
aplicadas por outras autoridades públicas, como o Ministério Público e órgãos de proteção ao
consumidor. A Companhia também está sujeita à responsabilização na esfera cível por violação a
essas leis.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais ou administrativos ou procedimentos
arbitrais podem causar efeitos adversos para a Companhia.
A Companhia, suas controladas e seus administradores são réus e/ou poderão no futuro figurar no
polo passivo em processos judiciais e administrativos e em procedimentos arbitrais, nas esferas
cível, criminal, tributária, trabalhista e ambiental, cujos resultados podem ser desfavoráveis. O valor
de provisões feitas poderá ser inferior ao valor total das condenações referentes os processos
citados acima. Decisões contrárias aos interesses da Companhia, suas controladas, ou seus
administradores podem impedir a realização dos negócios, da Companhia como inicialmente
planejados ou podem eventualmente alcançar valores substanciais e que não tenham
provisionamento adequado, o que pode causar um efeito adverso nos negócios e na situação
financeira da Companhia. Eventuais processos na esfera criminal podem resultar em perda de
direitos de contratar com a administração pública, de receber incentivos ou benefícios fiscais ou
quaisquer financiamentos e recursos da administração pública, o que pode afetar Companhia de
forma relevante Não é possível garantir que (i) novas normas não serão aprovadas ou, se aprovadas,
não nos serão aplicáveis; (ii) não ocorrerão alterações ou interpretações mais rígidas das leis e
regulamentos existentes; ou (iii) a Companhia irá obter todas as autorizações e licenças
tempestivamente.
Da mesma forma, condenações e/ou o risco reputacional causados pelo envolvimento em processos
de membros do conselho de administração e da diretoria, bem como de acionistas controladores da
Companhia, podem, futuramente, afetá-los negativamente, especialmente se forem processos de
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natureza criminal, eventualmente impossibilitando-os ao exercício de suas funções na Companhia
e/ou afetando a reputação da Companhia, direta ou indiretamente.
O Ministério Público e outras autoridades poderão instaurar inquéritos civis para investigar eventuais
danos ou irregularidades que possam ser atribuídos às atividades da Companhia e/ou às atividades
de seus administradores, assim como promover Ações Civis Públicas (“ACP”) para recuperação de
danos eventualmente causados no desenvolvimento das atividades, incluindo no que se refere às
condições de trabalho e ao meio ambiente e ao tratamento indevido de dados pessoais, entre outros,
que vierem a ser identificados em fiscalizações.
Tais ações podem, ainda, demandar reparações a direitos coletivos nas esferas cíveis ou
trabalhistas, bem como instituir eventuais ressarcimentos a terceiros. Em situações em que a
Companhia e/ou seus administradores são parte em processos administrativos, inquéritos civis ou
ACP, que atualmente figura e no futuro poderá figurar como compromissária em Termos de
Ajustamento de Conduta (“TAC”) ou Termos de Compromissos (“TC”) genéricos perante o Ministério
Público ou outro órgão competente, com assunção de obrigações específicas. Por possuir natureza
de título executivo extrajudicial, se verificado o descumprimento– total ou parcial– dos termos
convencionados no TAC ou TC, a Companhia e/ou seus administradores poderão 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.
Da mesma forma, um ou mais dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como
seus acionistas controladores, podem vir a ser réus em processos judiciais, administrativos(perante
autoridades de mercado financeiro e de capitais, ambientais, concorrenciais, tributárias, dentre
outras) e arbitrais, nas esferas cível, criminal, tributária e trabalhista, cuja instauração e/ou resultados
podem afetá-los negativamente, especialmente se forem processos de natureza criminal,
eventualmente impossibilitando aos administradores o exercício de suas funções na Companhia, o
que poderá causar efeito adverso relevante na sua reputação, nos seus negócios e em seus
resultados, direta ou indiretamente.
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. Se algum dos fornecedores e
prestadores de serviços utilizados pela Companhia e suas controladas se envolver em práticas
irregulares, incluindo, mas não se limitando às práticas acima mencionadas, a reputação da
Companhia e suas marcas pode ser prejudicada e, consequentemente, a percepção de seus clientes
sobre os empreendimentos da Companhia pode ser afetada negativamente, causando, assim, uma
redução nas vendas líquidas e nos resultados das operações, bem como vencimento antecipado das
dívidas e queda no preço de negociação das ações ordinárias da Companhia. Em algumas
circunstâncias, a Companhia também pode ser considerada responsável com tais prestadores de
serviços pela recomposição e/ou indenização dos danos ambientais e trabalhistas por eles causados.
Além disso, a Companhia e suas controladas poderão ser responsabilizadas e envolvidas em
processos judiciais nesse sentido, inclusive com eventual inclusão na Lista “A” da Secretaria do
Trabalho, prevista no artigo 2º da Portaria Interministerial MTPS/MMIRFG nº 4/2016, o que pode
impactar a sua reputação, sua capacidade de obtenção de novos financiamentos além de colocar
em risco os benefícios fiscais atuais.
Para mais informações sobre os processos individualmente relevantes, vide seções 4.3 e 4.7 deste
Formulário de Referência
O lançamento de novos empreendimentos imobiliários próximos aos empreendimentos da
Companhia poderá dificultar a capacidade da Companhia em vender, o que poderá requerer
investimentos não programados, impactando de forma adversa os seus negócios, sua
condição financeira e seus resultados operacionais.
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O lançamento de novos empreendimentos imobiliários em áreas próximas às que se situam os
empreendimentos da Companhia, por seus atuais concorrentes ou por novos concorrentes, poderá
impactar a capacidade da Companhia de vender seus empreendimentos em condições favoráveis
e/ou planejadas, o que poderá gerar uma redução no fluxo de caixa e lucro operacional da
Companhia. Adicionalmente, o ingresso de novos concorrentes nas regiões em que a Companhia
opera poderá demandar um aumento não planejado de investimentos em seus empreendimentos na
própria Companhia, o que poderá impactar negativamente a condição financeira da Companhia.
O valor de mercado dos terrenos que a Companhia mantém em estoque pode cair, e/ou o valor
de mercado dos terrenos que a Companhia pretende adquirir pode subir, o que poderá
impactá-la adversamente
A Companhia mantém uma quantidade de terrenos em estoque para parte de seus empreendimentos
futuros. O valor de tais terrenos poderá variar significativamente entre a data de suas aquisições e a
efetiva incorporação do empreendimento ao qual se destinam, como consequência de condições
econômicas, regulatórias ou de mercado, inclusive em razão da pandemia do COVID-19. A eventual
queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque pela Companhia pode afetar
adversamente o resultado das vendas dos empreendimentos aos quais se destinam e,
consequentemente, impactar de forma adversa a Companhia.
Os fatores que afetam o valor dos ativos imobiliários da Companhia incluem, dentre outros:
• condições econômicas globais, regionais e locais;
• competição com outros espaços disponíveis;
• condições locais, tais como excesso de oferta ou redução de demanda imobiliária na área;
• a administração das propriedades;
• o desenvolvimento ou renovação das propriedades;
• mudanças nas taxas de aluguel praticadas no mercado;
• o momento e os custos associados às melhorias nas propriedades e aluguéis;
• se somos capazes de passar todos os aumentos de custos operacionais ou parte deles aos
clientes;
• mudanças nas taxas e outras despesas imobiliárias;
• se os clientes e compradores, consideram a propriedade atrativa;
• as condições financeiras dos clientes, incluindo insolvência ou inadimplência;
• disponibilidade de financiamento em termos aceitáveis;
• inflação ou deflação;
• flutuações na taxa de juros;
• a disponibilidade de seguros adequados e a capacidade da Companhia 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 e/ou acidentes;
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• fatores competitivos em geral;
• mudanças climáticas; e
• os impactos da pandemia do COVID-19 e das medidas impostas por autoridades
governamentais para combater sua disseminação.
Adicionalmente, à medida que outras incorporadoras entram no mercado de incorporação de
empreendimentos residenciais ou aumentam suas operações nesse setor, os preços dos terrenos
podem subir significativamente, ou, ainda, em caso de piora de condições econômicas, regulatórias
ou de mercado, pode haver escassez de terrenos adequados em razão do aumento da demanda ou
diminuição da oferta. A consequente elevação dos preços de terrenos poderá aumentar o custo de
vendas e diminuir os ganhos da Companhia. A Companhia poderá, assim, ter dificuldade em dar
continuidade à aquisição de terrenos adequados por preços razoáveis no futuro, o que pode afetar
adversamente os seus negócios.
A aquisição dos imóveis compromissados à venda em favor da Companhia para composição
do seu landbank poderá deixar de ser concluída caso qualquer uma das condições
precedentes não sejam superadas.
Mesmo após a identificação do terreno a ser adquirido para desenvolvimento de projeto e celebração
com os respectivos proprietários de compromissos de compra e venda, a Companhia não pode
garantir que terá sucesso em tai aquisição, uma vez que tais compromissos possuem condições
precedentes a serem satisfeitas para, posteriormente, celebrar as escrituras definitivas de compra e
venda. Tais condições precedentes incluem, mas não se limitam a, aprovação do projeto na
prefeitura, due diligence do imóvel (legal e ambiental) e aquisição dos demais terrenos necessários
para a realização do projeto. Além disso, em alguns casos, a mudança de zoneamento do local é
condição precedente. Na hipótese de qualquer uma das condições precedentes não serem
satisfeitas, os negócios serão resolvidos de modo que a Companhia não irá concluir a aquisição do
imóvel e não se tornará a sua legítima proprietária, o que poderá afetar negativamente os seus planos
estratégicos.
A existência de ônus ou restrições jurídicas sobre os terrenos adquiridos pela Companhia
pode impactar negativamente em suas operações, ensejando o cancelamento de projetos em
desenvolvimento, atraso em seu lançamento e perda ou aumento dos custos com
desenvolvimento.
O desenvolvimento das atividades da Companhia exige a constante prospecção e compra de
terrenos com especificações e condições compatíveis com os seus projetos e plano de negócios.
Divergências quanto a interpretação das informações e riscos jurídicos entre a Companhia, seus
assessores, instituições financeiras envolvidas no processo de financiamento, agentes públicos de
controle, oficiais de registro, falhas nos procedimentos de verificação e análise, ajuizamento de ações
por terceiros ou pelo Poder Público, inclusive, mas sem se limitar a desapropriações, declaração de
interesse público, alteração das informações, alterações do status do imóvel e seus vendedores entre
a data da análise e a data de transferência da propriedade, omissão de informações, fraudes pelos
vendedores, entre outras questões, podem ensejar o cancelamento de projetos, atraso em seu
lançamento e perda ou aumento dos custos com desenvolvimento e, portanto, gerar um efeito
adverso nos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa da
Companhia.
A adoção de regime de Patrimônio de Afetação poderá afetar a habilidade da Companhia de
utilizar tais recursos até a entrega das unidades aos proprietários, o que pode impactar
adversamente a Companhia.
A Companhia costuma optar pela adoção do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação
(“RET”) para os seus empreendimentos imobiliários. O RET, criado pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto
de 2004, que alterou a Lei Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 (“Lei de Incorporação”),
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

407
PÁGINA: 33 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

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 à Companhia 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 a Companhia necessite de recursos para financiar suas atividades
que não estejam relacionadas às incorporações e seja incapaz de conseguir financiamentos ou obter
aportes de capital, a falta de liquidez poderá impedir que a Companhia cumpra suas obrigações
dentro do prazo, o que poderá ter um efeito adverso relevante para a Companhia. Para informações
sobre o regime tributário aplicável ao Patrimônio de Afetação, vide fator de risco “Alterações na
legislação tributária podem aumentar a carga tributária e, consequentemente, afetar negativamente
os resultados da Companhia.”, no subitem 4.1(h) deste Formulário de Referência.
A Companhia pode enfrentar obstáculos no desenvolvimento de alguns projetos em razão de
dificuldade na rescisão de contratos de locação e desocupação dos imóveis por seus
locatários.
Diversos imóveis que são objeto de compromissos de aquisição pela Companhia ou pelas SPEs
para o desenvolvimento de alguns projetos encontram-se locados, em razão de contratos de locação
celebrados pelos atuais proprietários, como locadores, e terceiros, como locatários, regidos pela Lei
nº 8.245/91. Nesse sentido, a Companhia pode não ser capaz de, no momento oportuno, acordar
com os locatários a rescisão dos contratos de locação a fim de viabilizar a desocupação dos imóveis
para o desenvolvimento dos projetos, o que pode vir a afetá-la de forma adversa. Ainda, alguns
imóveis envolvidos nos projetos estão sujeitos ao exercício do direito de preferência pelos locatários,
nos termos da Lei nº 8.245/91, que prevê que o locatário tem preferência para adquirir o imóvel
locado, em igualdade de condições com terceiros. Desta forma, em caso de exercício do direito de
preferência por locatários, não será possível desenvolver projetos em tais imóveis, o que afetaria
adversamente a Companhia.
A Companhia está sujeita a riscos associados a distratos pleiteados pelos adquirentes das
unidades.
Dado que a Companhia vende as unidades a prazo para seus clientes, ela incorre o risco de estes
não terem mais condições de honrarem com seus compromissos a prazo levando a inadimplência e
potenciais distratos.
Na hipótese de distratos ou inadimplemento de pagamento das unidades adquiridas a prazo, a
legislação brasileira garante à Companhia o direito de promover ação de cobrança tendo por objeto
os valores devidos e a retomada da unidade do comprador inadimplente ou que tenha cancelado o
contrato, observados os prazos e os procedimentos legais e/ou judiciais, conforme detalhado abaixo.
Não há como assegurar que a Companhia será capaz de reaver o valor total ou parcial do saldo
devedor ou, caso venha a obter a posse do imóvel, assegurar que o venderá em condições
satisfatórias ou até mesmo se conseguirá vendê-lo.
Em 28 de dezembro de 2018, entrou em vigor a Lei nº 13.786/18 (“Lei do Distrato”), que disciplina a
resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em regime de
incorporação e em parcelamento de solo urbano. Referida lei regulamenta os valores a serem
devolvidos aos adquirentes que derem ensejo ao distrato ou à resolução do contrato.
Nos termos da Lei do Distrato, (i) caso a incorporação esteja submetida ao regime do Patrimônio de
Afetação, a Companhia poderá estabelecer uma cláusula penal, prevendo retenção de até 50% do
valor pago pelo adquirente até o momento do distrato; ou (ii) caso não haja o estabelecimento do
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regime de patrimônio de afetação, a retenção poderá ser de até 25% do valor pago pelo adquirente
até o momento do distrato. Ainda, caso a unidade imobiliária tenha sido entregue ao adquirente, este
também terá deduzidos, do valor a lhe ser restituído, os impostos incidentes sobre o imóvel, as cotas
de condomínio e contribuições associativas, a taxa de fruição do imóvel equivalente a 0,5% sobre o
valor do contrato e demais encargos e despesas contratuais não pagos pelos adquirentes. O histórico
de distratos reportados foi, em valores aproximados, de R$ 162 milhões, R$ 158 milhões e R$ 183
milhões, respectivamente, para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019
e 2018.
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 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. Adicionalmente, o retorno da unidade para o
estoque gera novos custos para revendê-la e, no caso de uma unidade pronta, gera, ainda, custos
adicionais com condomínio, IPTU e conservação, impactando negativamente o fluxo de caixa da
Companhia.
Por consequência dos distratos, deverá ser reconhecida baixa em potencial recebível futuro, o que
poderá impactar diretamente a receita e geração de caixa da Companhia e prejudicar a rentabilidade
e o nível de lucro de seus empreendimentos.
As parcerias da Companhia podem não ser bem-sucedidas ou a Companhia pode não
conseguir manter um bom relacionamento com os seus sócios ou parceiros, o que poderá
gerar um efeito adverso relevante sobre negócios e operações da Companhia.
A Companhia utiliza de parcerias, cuja finalidade é o desenvolvimento de projetos imobiliários
específicos. Além das parcerias já formadas atualmente caso surjam novas oportunidades, a
Companhia pretende desenvolver novas parcerias com outras incorporadoras e/ou construtoras. A
manutenção de bom relacionamento com os sócios ou parceiros da Companhia e com as
incorporadoras e construtoras parceiras é condição para que as parcerias da Companhia possam
ser bem-sucedidas. A Companhia não tem como assegurar que será capaz de construir novas
parcerias, manter o bom relacionamento com qualquer de seus sócios e seus parceiros, bem como
que não surgirão interesses econômicos ou comerciais divergentes ou incompatíveis entre a
Companhia e os referidos parceiros.
Adicionalmente, a potencial falência de seus parceiros, bem como de SPEs compartilhadas com tais
parceiros, poderá afetar adversamente suas operações e/ou projetos. Caso um parceiro da SPE não
cumpra suas obrigações ou fique financeiramente impossibilitado de arcar com sua parcela dos
aportes de capital necessários, a Companhia pode ser obrigada a efetuar investimentos adicionais
ou a prestar serviços adicionais para compensar a falta de aportes pelo respectivo parceiro,
aumentando assim a exposição aos riscos inerentes ao projeto imobiliário em questão. Ainda, nos
termos da legislação brasileira, os sócios de uma SPE poderão ser responsabilizados por obrigações
da SPE em determinadas áreas, incluindo questões fiscais, trabalhistas, proteção ao meio ambiente,
consumidor e penal. Tais eventos, se ocorrerem, poderão impactar adversamente seus negócios e
resultados operacionais.
A Companhia pode estar sujeita a riscos e incertezas que fogem de seu controle, o que pode
ocasionar na exposição da Companhia à responsabilização solidária ou subsidiária por atos ou fatos
realizados por terceiros. A escolha dos parceiros da Companhia, se malsucedida, também poderá
afetar negativamente os negócios, a reputação e a situação financeira e resultados operacionais da
Companhia.
A perda de membros da alta administração da Companhia e/ou a incapacidade de atrair e
manter pessoal qualificado para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre sua
situação financeira e em seus resultados operacionais.
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A capacidade de a Companhia manter sua posição competitiva depende em larga escala dos
serviços da sua administração. Colaboradores-chave podem nos deixar por uma série de razões e
essas perdas podem impactar adversamente a Companhia. A perda de membros de sua
administração, inclusive em virtude da inabilitação de administradores, decorrente de eventuais
processos judiciais e/ou administrativos, ou a incapacidade de atrair e manter pessoal adicional para
integrá-la, bem como os custos incorridos em processos de seleção e atração, podem prejudicar a
implementação de seus planos estratégicos, impactar negativamente suas operações, a
sustentabilidade de sua cultura e, dessa forma, afetar adversamente seus resultados.
As atividades da Companhia envolvem aquisições de ativos, ou de participações adicionais
em empreendimentos já detidos pela Companhia. Tais aquisições envolvem riscos que podem
afetar adversamente a Companhia.
Os projetos e estratégias mais importantes da Companhia baseiam-se na consolidação e expansão
de seu portfólio de ativos. A Companhia não pode garantir que os seus projetos e estratégias de
expansão e investimento serão integral e eficazmente realizados no futuro, bem como que, se
realizados, trarão os benefícios esperados ou darão causa a um crescimento dentro das expectativas
da Companhia. Adicionalmente, o sucesso da integração de novos negócios dependerá da
capacidade da Companhia de gerir tais negócios satisfatoriamente e criar sinergias operacionais e
financeiras entre seus atuais e futuros negócios. A Companhia pode não ser capaz de reduzir custos
ou de beneficiar-se de outros ganhos esperados com aquisições, o que pode afetar adversamente a
Companhia.
Novas aquisições também podem expor a Companhia a contingências significativas, as quais podem
ser identificadas ou não no procedimento de auditoria legal. Ainda, a concorrência na aquisição de
ativos poderá elevar os preços das sociedades alvo, bem como dos imóveis além do esperado, o
que pode ocasionar um efeito adverso relevante nos negócios e estratégia da Companhia.
A aquisição de novos ativos e o desenvolvimento de novos negócios podem refletir uma performance
abaixo das expectativas do plano de negócios da Companhia, podendo afetar seus negócios e
resultados operacionais de forma negativa.
A não aprovação de projetos, obtenção, atrasos ou o cancelamento de licenças ou alvarás,
podem impactar negativamente os negócios da Companhia.
A implementação dos empreendimentos da Companhia está condicionada à aprovação de projetos,
obtenção de licenças e alvarás exigidos pela legislação aplicável, tais como a regulamentação
ambiental e de zoneamento. A aprovação de projetos, obtenção e manutenção dessas licenças e
alvarás válidos está sujeita à outorga pelas autoridades governamentais competentes e à
fiscalização de órgãos governamentais, tais como órgãos ambientais e o Ministério Público, e poderá
depender de aquisição de CEPACs, realização de contrapartidas e/ou pagamento de outorga.
A não aprovação de projetos, não obtenção ou o descumprimento das condicionantes dessas
licenças e/ou alvarás, poderá levar à interrupção, embargo ou cancelamento da implementação dos
empreendimentos e/ou projetos da Companhia, o que poderá causar um impacto negativo relevante
sobre a sua imagem, reputação, atividades e negócios. Além disso, a Companhia pode não deter
todas as licenças, autorizações municipais e registros ambientais e imobiliários necessários à
operação de seus negócios, bem como não pode garantir que todos os seus prestadores de serviço,
incluindo os responsáveis pela destinação ou disposição final adequada dos resíduos e rejeitos
gerados detenham e mantenham vigentes as devidas licenças e autorizações municipais ambientais
necessárias ao exercício de suas atividades ou sempre exerçam suas atividades em estrita
consonância com tais licenças e autorizações.
Eventuais irregularidades ou atrasos cometidos ou causados por prestadores de serviço também
podem afetar as atividades da Companhia e gerar sua responsabilização, não sendo possível
assegurar que a Companhia será bem-sucedida em repassar as responsabilidades ao prestador de
serviço.
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O descasamento entre as taxas utilizadas para a indexação de suas receitas e as taxas
utilizadas para a indexação de suas despesas poderá afetar a Companhia adversamente.
A maior parte das receitas da Companhia decorre das vendas das unidades lançadas, reajustadas
em duas fases: durante e após a fase de construção. Durante a fase de construção do
empreendimento, é utilizado o Índice Nacional de Custo da Construção, divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas (“INCC”) e, após a fase de construção, o Índice Geral de Preços do Mercado,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (“IGP-M”). A maior parcela das despesas da Companhia
relacionadas à atividade de construção é reajustada pelo INCC. Caso, no futuro, haja o
desbalanceamento entre esses índices e, consequentemente, não seja possível reajustar as receitas
da Companhia na proporção do reajuste de suas despesas, seus resultados financeiros poderão ser
afetados adversamente.
Falhas na segurança cibernética dos sistemas internos da Companhia poderão prejudicar a
reputação e marca e, ainda, afetar substancialmente, e de forma adversa, o negócio e os
resultados das operações da Companhia. Devido à pandemia da COVID-19, as práticas de
trabalho remoto pelos colaboradores da Companhia e realização de estandes virtuais para
vendas de unidades dos empreendimentos imobiliários da Companhia aumentaram, o que
potencializa os efeitos adversos de falhas de segurança nos sistemas internos da Companhia.
Avanços tecnológicos, novas descobertas no campo da criptografia ou outros desenvolvimentos
poderão resultar na exposição de falhas nas tecnologias utilizadas pela Companhia para proteger os
dados pessoais fornecidos pelos clientes no âmbito de suas atividades comerciais. Os sistemas de
informação são vulneráveis às interrupções de serviço e às violações de segurança por hackers e
terroristas cibernéticos, os quais têm se tornado cada vez mais sofisticados e difusos.
Devido à pandemia do COVID-19, as práticas de trabalho remoto pelos colaboradores da Companhia
e realização de estandes virtuais para vendas de unidades dos empreendimentos imobiliários da
Companhia aumentaram, o que pode agravar os riscos citados acima. Adicionalmente, a Companhia
está suscetível a usos impróprios ou ilegais, incluindo vendas fraudulentas e ilícitas, bem como
fraudes bancárias, que podem resultar em perdas financeiras. A Companhia não garante que seus
sistemas sejam suficientes para prevenir adequadamente eventuais violações de segurança ou para
identificar prontamente a ocorrência dessas violações.
Ainda, incidentes de segurança cibernética podem resultar em apropriação indevida de informações
da Companhia e/ou das informações de seus clientes ou em tempo de inatividade em seus servidores
ou operações. Qualquer acesso não autorizado, divulgação ou perda de informações ou dados
pessoais pode resultar em ações ou processos judiciais sob as leis brasileiras que protegem a
privacidade de informações e dados pessoais (dentre outras informações) e prejudicar os negócios
e reputação da Companhia, sujeitando-a às penalidades previstas no fator de risco "A Companhia
está sujeita a riscos associados ao não cumprimento das leis relativas à proteção de dados e da
nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e pode ser afetada adversamente pela aplicação de
multas e outros tipos de sanções."
Adicionalmente, os sistemas de informação da Companhia estão expostos a vírus, programas de
computador nocivos (malwares) e outros problemas, como, por exemplo, crimes e ataques
cibernéticos, que podem interferir inesperadamente nas operações da Companhia.
A ocorrência de quaisquer dos eventos acima poderá prejudicar a reputação e marca da Companhia,
expô-la a litígios, em que poderá ser obrigada a indenizar a parte prejudicada, bem como impactar
adversamente sobre os negócios eresultados de operações da Companhia, culminando em perdas
financeiras e danos à sua imagem.
A Companhia poderá não ser capaz de detectar comportamentos contrários à legislação e
regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar
impactos adversos relevantes sobre seus negócios, sua situação financeira, seus resultados
operacionais e sobre a cotação de suas ações ordinárias.
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As políticas e procedimentos da Companhia para identificar, analisar, quantificar, avaliar, 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/ou não
mapeados e que poderão ser significativamente maiores do que aquelas indicadas pelas medidas
históricas utilizadas. As informações em que a Companhia se baseia ou com que alimenta ou
mantém modelos históricos e estatísticos podem ser incompletas ou incorretas, o que poderá gerar
um efeito adverso relevante sobre seus negócios.
A Companhia está sujeita, entre outras, à Lei n. º 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”),
à Lei n.º 9.613/1998 (“Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”) e à Lei n.º 12.846/13 (“Lei
Anticorrupção”). Os processos de governança, gestão de riscos e Compliance da Companhia podem
não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à Lei de Improbidade Administrativa, Lei
Anticorrupção, Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou leis similares, (ii) ocorrências de
comportamentos fraudulentos e desonestos por parte de administradores, funcionários ou terceiros
contratados para representar a Companhia, ou (iii) outras ocorrências de comportamentos não
condizentes com princípios éticos, que possa afetar adversamente a reputação, negócios, condições
financeiras e resultados operacionais da Companhia, bem como a cotação de suas ações ordinárias.
De acordo com a Lei Anticorrupção, as pessoas jurídicas consideradas culpadas por atos de
corrupção poderão ficar sujeitas a multas no valor de até 20% (vinte por cento) do faturamento bruto
do exercício anterior ao da instauração do processo administrativo ou, caso não seja possível estimar
o faturamento bruto, a multa será estipulada entre R$6.000,00 (seis mil reais) e R$60.000.000,00
(sessenta milhões de reais). A Companhia poderá ainda vir a ser solidariamente responsabilizada
pelo pagamento de multa e reparação integral do dano causado em razão de práticas contrárias à
legislação e à regulamentação anticorrupção por seus controladores ou sociedades coligadas,
controladas ou consorciadas, os quais, nesse caso poderiam afetar material e adversamente a
reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais da Companhia, ou a cotação
de mercado de suas ações de forma negativa.
Adicionalmente, a Companhia pode estar sujeita a violações de seu código de conduta ética, das leis
acima e legislação correlata, em decorrência de conduta nos negócios e ocorrências de
comportamento fraudulento e desonesto por parte de seus administradores, empregados e terceiros
que agem em seu nome. Em caso de violação ao código de ética por administradores ou empregados
da Companhia, as seguintes medidas disciplinares poderão ser aplicáveis sem prejuízo da adoção
de medidas legais relacionadas ao ressarcimento dos danos e da comunicação dos fatos às
autoridades competentes: (i) advertência oral ou por escrito; (ii) suspensão; e (iii) desligamento. No
caso de violações por terceiros fornecedores e prestadores de serviços, poderá ser determinado o
encerramento do relacionamento e, se necessário, a adoção de medidas judiciais contra os
envolvidos ou comunicação às autoridades, se aplicável.
A existência de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza administrativa ou
judicial relacionados à violação de qualquer destas leis, no Brasil ou no exterior, contra a
administração, funcionários ou terceiros que agem em nome da Companhia podem resultar em: (i)
multas e indenizações nas esferas administrativa, civil e penal; (ii) perda de licenças operacionais,
com a decorrente responsabilização subsidiária ou solidária; (iii) proibição ou suspensão de suas
atividades; e/ou (iv) perda de direitos de contratar com a administração pública, de receber incentivos
ou benefícios fiscais ou quaisquer financiamentos e recursos da administração pública. Por
conseguinte, todas essas circunstâncias poderão ocasionar um efeito adverso relevante sobre a
reputação da Companhia, bem como sobre suas operações, condição financeira e resultados
operacionais.
O risco decorrente da percepção negativa do nome da Companhia pelo envolvimento em qualquer
uma das hipóteses acima por parte de usuários, contrapartes, acionistas, investidores, reguladores
e a sociedade de modo geral pode ter origem em diversos fatores, inclusive os relacionados ao não
cumprimento de obrigações legais, práticas de negócio inadequadas relacionadas a seus usuários,
produtos e serviços, relacionamento com parceiros com postura ética questionável, má conduta de
colaboradores, vazamento de informações, práticas anticoncorrenciais, falhas no processo de gestão
de riscos, entre outros. A reputação da Companhia também pode ser impactada indiretamente por
ações ilegais ou ilícitas praticadas por terceiros, parceiros de negócios ou seus usuários. Os danos
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à reputação da Companhia, multas, sanções ou imposições legais podem produzir efeitos adversos
sobre os negócios, resultados operacionais, situação financeira e ao valor dos valores mobiliários da
Companhia.
A Companhia reformulou em novembro de 2020, para fins da oferta pública inicial de ações ordinárias
de sua emissão, suas estruturas de gerenciamento de riscos e compliance, em particular com a
criação de seu Comitê de Auditoria, e seu respectivo regimento interno, e sua Política de Gestão de
Riscos, e com a atualização de seu Código de Conduta, estando, portanto, sujeitas a efetiva
implementação e, consequentemente, a um maior risco de falhas.
Assim, falhas nos processos de governança, políticas, gestão de riscos e compliance da Companhia
podem afetar material e adversamente a reputação, negócios, capacidade de contratação com o
poder público, condições financeiras e resultados operacionais da Companhia, ou a cotação de
mercado de suas ações ordinárias de forma negativa, bem como podem sujeitar seus
administradores a sanções criminais.
A Companhia compartilha a propriedade de determinados empreendimentos com outros
proprietários os quais podem vir a apresentar interesses divergentes e competitivos em
relação aos interesses da Companhia, bem como dificuldades na tomada de decisões.
Em alguns empreendimentos a Companhia tem a propriedade dos imóveis dividida com outros
proprietários (condôminos) cujos interesses podem diferir dos interesses da Companhia. Sendo
assim, para determinados atos de gestão previstos nas convenções de condomínio, como, por
exemplo, orçamentos anuais, a Companhia depende da anuência desses proprietários para a
tomada de determinadas decisões, o que pode gerar impasses e afetar os empreendimentos
envolvidos. Adicionalmente, a Companhia está sujeita a potenciais dificuldades financeiras ou
falência desses condôminos podendo causar efeito adverso para a condição financeira e os
resultados operacionais da Companhia. Caso a Companhia não seja capaz de atingir quórum
suficiente para a aprovação de determinadas deliberações, esta poderá não conseguir implantar
adequadamente suas estratégias de negócio, o que pode afetar os negócios e resultados
operacionais de forma negativa.
Ainda, tendo em vista que os critérios para aprovação de projetos dependem da legislação municipal,
caso a lei local exija a assinatura e apresentação de documentos de todos os proprietários de imóvel
para a emissão de alvarás de aprovação/execução de obras, o processo de aprovação de projetos
relacionados ao imóvel poderá atrasar o cronograma estipulado e/ou mostrar-se inviável e,
consequentemente, afetar adversamente os negócios e resultados financeiros da Companhia.
A incapacidade ou falha em proteger a propriedade intelectual da Companhia ou a violação,
pela Companhia, à propriedade intelectual de terceiros pode ter impactos negativos no
resultado operacional da Companhia.
O sucesso da Companhia depende, em parte, de sua capacidade de proteger e preservar seus ativos
passíveis de proteção por institutos de propriedade intelectual.
A Companhia acredita que suas marcas são ativos valiosos e importantes para seu sucesso e que
problemas relacionados a propriedade intelectual podem afetá-la significativamente. Eventos como
o indeferimento definitivo de seus pedidos de registro de marca perante o Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual (“INPI”), o uso sem autorização ou outra apropriação indevida das marcas
registradas da Companhia podem diminuir o valor das marcas da Companhia ou sua reputação, de
modo que a Companhia poderá sofrer impacto negativo em seus resultados operacionais.
Caso a Companhia não logre êxito em obter e manter os registros, bem como proteger
adequadamente seus ativos intangíveis, tal evento poderá gerar impactos adversos relevantes nos
negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, reputação e/ou
negócios futuros da Companhia.
Adicionalmente, terceiros podem alegar que os produtos ou serviços prestados da Companhia violam
seus direitos de propriedade intelectual. Qualquer disputa ou litígio relacionado a ativos de
propriedade intelectual pode ser oneroso e demorado devido à incerteza de litígios sobre o assunto.
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Os imóveis de propriedade da Companhia, controladas ou coligadas, podem ser
desapropriados.
Há possibilidade de ocorrer a desapropriação, parcial ou total, dos imóveis da Companhia, de suas
controladas ou coligadas, por decisão unilateral do poder público, a fim de atender finalidades de
utilidade e interesse público, o que pode afetar adversamente os 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. A eventual
desapropriação de imóveis da Companhia pode gerar perdas e impactar adversamente o seu
patrimônio e resultados operacionais.
Uma relativa escassez de corretores imobiliários diante do volume de lançamentos pode
implicar dificuldades na mobilização comercial de seus produtos da Companhia.
A Companhia depende da atuação de corretores imobiliários para vender suas unidades imobiliárias.
Com o aumento do volume de lançamentos, caso haja uma escassez de corretores imobiliários ou
caso tais corretores não sejam qualificados para vender de maneira satisfatória seus novos
empreendimentos, pode haver dificuldade na mobilização comercial dos seus produtos, gerando
formação bruta de estoque, o que poderá impactar negativamente as operações da Companhia.
Os custos adicionais e alterações em orçamentos para os empreendimentos imobiliários da
Companhia podem resultar na necessidade de complementos de custos que alteram a
rentabilidade dos projetos e consequentemente podem ter um impacto adverso para a
Companhia.
O custo da Companhia com as suas principais matérias primas (concreto, formas de alumínio, blocos
de concreto, aço, tijolos, janelas, portas, telhas e tubulações, dentre outros) representa uma parcela
significativa de seu custo de vendas. Os preços destes produtos estão sujeitos à volatilidade do
mercado (e.g., oferta e demanda global), dissídios salariais dos diversos setores, bem como à
variação do preço de determinadas commodities, variação cambial do dólar, escassez, impostos,
dentre outros. Nesse sentido, os preços destas matérias primas podem ser impactados por diversos
fatores que estão fora do controle da Companhia, incluindo, sem limitação, legislação,
regulamentação e política governamentais e condições econômicas gerais. Caso ocorram aumentos
significativos nos preços destas matérias primas, a Companhia poderá ser adversamente afetada.
Além do custo relacionado às matérias primas, a Companhia pode incorrer em custos adicionais de
construção que ultrapassam o orçamento original planejado para um determinado empreendimento
imobiliário, principalmente em função de (i) aumento no custo de mão de obra, (ii) queda de
produtividade e (iii) descasamento entre as taxas utilizadas para a indexação das receitas e as taxas
utilizadas para a indexação das despesas da Companhia.
A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações
com partes relacionadas.
A Companhia possui custos e despesas decorrentes de transações com partes relacionadas, em
particular, decorrentes de negociações envolvendo a compra de terrenos pela Companhia. . A
Companhia não pode garantir que sua Política de Transações com Partes Relacionadas (descrita no
item 16.1 deste Formulário de Referência) foi ou será eficaz para tratar das situações de conflito de
interesse entre as partes, e que seus 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 potencialmente exista conflito de interesses. As situações de conflito de
interesses com partes relacionadas poderão causar impacto negativo para os negócios da
Companhia, o que poderá vir a causar um impacto adverso em suas atividades, situação financeira
e resultados, bem como a seus acionistas.
Para mais informações acerca das transações com partes relacionadas da Companhia, veja o item
16 deste Formulário de Referência, e para mais informações sobre os Controladores da Companhia,
veja os itens 15.1/2 e 15.4 deste Formulário de Referência.
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Disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) da Companhia podem afetar
adversamente a capacidade de conduzir suas atividades e de efetuar os pagamentos devidos
no âmbito de tais contratos.
Alguns dos contratos de financiamento da Companhia contêm cláusulas restritivas. Na hipótese de
a Companhia estar inadimplente nos termos de qualquer um de seus contratos de financiamento, os
saldos devedores nos termos desses contratos (incluindo principal, juros e quaisquer multas)
poderão ser antecipados, o que poderá acionar às disposições sobre inadimplemento cruzado ou
vencimento antecipado (cross default ou cross acceleration) nos termos de outros contratos de
financiamento e instrumento de dívida da Companhia, o que pode afetar substancial e negativamente
a sua situação financeira. A Companhia pode não conseguir cumprir com tais ou outras cláusulas
aplicáveis e ser obrigada a solicitar anuências às respectivas instituições financeiras, que poderão
não ser concedidas. Para mais informações acerca dos contratos financeiros da Companhia, ver item
10.1(f) deste Formulário de Referência.
(b)

Riscos relacionados ao controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle

Os interesses do acionista controlador podem entrar em conflito com os interesses de outros
detentores das ações ordinárias.
O acionista controlador tem poderes para, entre outras coisas, eleger a maioria dos membros do
Conselho de Administração e determinar o resultado de qualquer deliberação que exija aprovação
de acionistas, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações societárias,
alienações e a época do pagamento de quaisquer dividendos futuros, observadas as exigências de
pagamento do dividendo obrigatório impostas pela Lei nº 6.404/76. O acionista controlador poderá
ter interesse em realizar aquisições, alienações, buscar financiamentos ou operações similares que
podem entrar em conflito com os interesses dos demais acionistas da Companhia. Não se pode
assegurar que os interesses do acionista controlador estarão alinhados com os interesses dos
demais acionistas.
Após a conclusão de sua oferta pública inicial de ações (“Oferta”), a Companhia pode deixar
de possuir um acionista controlador, o que poderá tornar a Companhia suscetível a alianças
entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um
acionista controlador ou grupo de controle.
Após a realização da Oferta, o atual acionista controlador da Companhia poderá deixar de, deter
50% mais uma ação representativas do capital social da Companhia, de modo que não se pode
garantir que a influência que vinha sendo exercida por tal acionista controlador na Companhia seja
mantida, incluindo, por exemplo, em relação a governança corporativa, gestão de recursos humanos,
administração e acesso a capital e recursos financeiros. Pode ser que se formem alianças ou acordos
entre acionistas, o que poderia ter o mesmo efeito de um grupo de controle. Caso surja um grupo de
controle e este passe a deter o poder decisório, a Companhia poderá sofrer mudanças repentinas e
inesperadas das suas políticas corporativas e estratégicas, inclusive através da substituição de
administradores. A ausência de um acionista controlador ou de um grupo de controle poderá dificultar
certos processos de tomada de decisão, pois poderá não ser atingido o quórum mínimo exigido por
lei para determinadas deliberações.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na equipe de administradores da Companhia, em sua
política empresarial ou em seu direcionamento estratégico, bem como em caso de tentativa de
aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas, no cenário em que a Companhia não
tenha um controlador definido, podem afetar adversamente a Companhia e o valor de suas ações,
bem como impactar adversamente os seus negócios e resultados operacionais.
Determinados credores da Companhia e/ou de suas subsidiárias podem decretar o
vencimento antecipado do saldo devedor das suas respectivas dívidas em caso de alienação
e/ou alteração de controle da Companhia após a conclusão da Oferta.
A Companhia é parte em diversos contratos financeiros (sendo, inclusive, fiadora em contratos financeiros
celebrados por suas subsidiárias) que preveem a possibilidade de o credor decretar o vencimento
antecipado do saldo devedor da respectiva dívida em caso de alienação e/ou alteração do controle acionário
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da Companhia. Após a realização da Oferta, a BRKB RE OPP Fund LLC (“BRKB”) poderá deixar de deter
o controle acionário da Companhia, o que poderá resultar na decretação de vencimento antecipado do saldo
devedor de determinadas dívidas e/ou resultar no vencimento antecipado de outros contratos financeiros
da Companhia caso a Companhia não consiga obter as devidas aprovações de tais credores previamente
à conclusão da Oferta. Para mais informações acerca dos contratos financeiros da Companhia, vide item
10.1 deste Formulário de Referência.
Adicionalmente, em 11 de dezembro de 2020, a BRKB alienou fiduciariamente, em favor da
comunhão de debenturistas representados pela Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. no âmbito da 6ª e da 7ª emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de
distribuição, da ERBE Incorporadora S.A. (“Emissões”, “Debêntures” e “ERBE”, respectivamente),
64.520.655 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações
ordinárias de emissão da Companhia de titularidade da BRKB, representativas, nesta data, de 30%
(trinta por cento) do capital social da Companhia, em garantia do pagamento integral dos valores
devidos pela ERBE no âmbito das respectivas Emissões. Em caso de excussão da referida garantia,
a depender da conclusão e do volume da Oferta, a BRKB poderá deixar de deter o controle acionário
da Companhia, o que, por sua vez, poderá ensejar a decretação do vencimento antecipado das
dívidas da Companhia por seus respectivos credores.
O vencimento antecipado do saldo devedor dos contratos financeiros da Companhia pode impactar
adversamente os seus negócios e os seus resultados financeiro e operacional.
(c)

Riscos relacionados a acionistas

Os titulares de ações da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre capital
próprio.
De acordo com a Lei nº. 6.404/76 e com o Estatuto Social da Companhia, esta deverá pagar aos
acionistas, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de lucro líquido anual, sob a forma de dividendos
ou juros sobre capital próprio. A despeito da exigência, a Companhia pode optar por não pagar
dividendos ou juros sobre capital próprio aos acionistas em qualquer exercício fiscal se o Conselho
de Administração determinar que essas distribuições não seriam aconselháveis em vista sua
condição financeira.
Ademais, a Companhia é parte em diversos contratos financeiros que restringem sua capacidade de
pagar dividendos aos seus acionistas se estiver descumprindo as obrigações previstas em referidos
contratos. Não é possível garantir que, no futuro, a Companhia será capaz de atender às exigências
necessárias para efetuar o pagamento de dividendos. Para mais informações sobre os contratos
financeiros celebrados pela Companhia e suas controladas, vide item 10.1 deste Formulário de
Referência.
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 de modo que 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 acionistas da Companhia a título de participação nos
resultados.
(d)

Riscos relacionados a suas controladas e coligadas

Nossos resultados dependem dos resultados das nossas controladas, coligadas,
subsidiárias, parceiras e consórcios, e não podemos assegurar que esses recursos serão
disponibilizados.
Somos uma companhia que controla ou participa do capital de diversas outras sociedades do setor
imobiliário. Nossa capacidade de cumprir com nossas obrigações financeiras e de pagar dividendos
aos nossos acionistas depende do fluxo de caixa e dos lucros das nossas controladas, coligadas,
parceiras e consórcios. Nossas sociedades de propósito específico (SPEs) não podem pagar
dividendos ou juros sobre capital próprio enquanto todas as suas obrigações não tiverem sido
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integralmente cumpridas e pagas, incluindo a entrega do empreendimento. Não há garantia de que
tais recursos nos serão disponibilizados ou que serão suficientes para o cumprimento das nossas
obrigações financeiras e para o pagamento de dividendos aos nossos acionistas.
Ainda, a Companhia controla ou participa do capital social de SPEs, as quais são responsáveis pelo
desenvolvimento dos empreendimentos da Companhia, em conjunto com seus parceiros e sócios,
em cada empreendimento. A capacidade da Companhia em cumprir as suas obrigações financeiras
e pagar dividendos aos seus acionistas depende do fluxo de caixa e dos lucros de tais SPEs, bem
como da distribuição desses lucros, sob a forma de dividendos, inclusive sob a forma de juros sobre
o capital próprio, o que a Companhia não pode garantir que ocorrerá. Caso não receba distribuições
de recursos dessas SPEs, ou caso esses recursos não sejam suficientes, a Companhia poderá não
cumprir suas obrigações financeiras ou pagar dividendos aos seus acionistas, o que poderá gerar
um efeito relevante adverso na situação financeira em seus resultados operacionais.
A estrutura de SPEs utilizada pela Companhia poderá ser questionada.
A Companhia está sujeita ao risco de eventual desconsideração da personalidade de jurídica das
sociedades de propósito específico (SPEs) utilizadas pela Companhia para desenvolvimento dos
seus projetos, nos casos específicos em que for constatado abuso da personalidade jurídica e o
prejuízo ao respectivo credor, nos termos da legislação aplicável. Além disso, já há precedentes
recentes no âmbito de processos de recuperação judicial e/ou falência, em que foi discutida a
eventual desconsideração do patrimônio de afetação constituído para SPEs de determinada
incorporadora, de forma que todas as SPEs passariam a sujeitar-se ao processo em questão. A
eventual desconsideração da personalidade jurídica de suas SPEs e/ou de patrimônios de afetação
de seus projetos poderá atingir adversamente os ativos e os resultados da Companhia.
A participação da Companhia em SPEs cria riscos adicionais, incluindo possíveis problemas
no relacionamento financeiro e comercial com seus sócios e administradores.
A Companhia investe em SPEs em conjunto com outras incorporadoras imobiliárias e construtoras
brasileiras. Os riscos inerentes às SPEs incluem danos reputacionais, potencial falência dos
parceiros de suas SPEs e a possibilidade de interesses econômicos ou comerciais divergentes ou
incompatíveis entre a Companhia e seus parceiros. Caso um parceiro da SPE não cumpra suas
obrigações ou fique financeiramente impossibilitado de arcar com sua parcela dos aportes de capital
necessários, a Companhia poderá ser obrigada a efetuar investimentos adicionais ou a prestar
serviços adicionais para compensar a falta de aportes por seu parceiro. Além disso, qualquer questão
reputacional envolvendo um parceiro de uma SPE e que possa ser indiretamente atribuída à
Companhia poderá impactar adversamente a Companhia, seus negócios e reputação. Ainda, os
sócios de uma SPE poderão ser responsabilizados por obrigações da SPE em determinadas áreas,
incluindo questões fiscais, trabalhistas, proteção ao meio ambiente e consumidor. Tais eventos
poderão impactar adversamente os negócios da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia não tem como assegurar que será capaz de manter um bom
relacionamento com qualquer um de seus sócios ou que suas parcerias serão bem-sucedidas e
produzirão os resultados esperados. A Companhia poderá enfrentar problemas na manutenção das
parcerias com seus sócios, a possibilidade de haver interesse econômico ou comercial divergente
ou inconsistente com qualquer um de seus sócios, bem como enfrentar dificuldades de atender
adequadamente às necessidades de seus clientes em razão do insucesso dessas parcerias.
Adicionalmente, se os sócios da Companhia falharem em efetuar ou estiverem impossibilitados de
manter sua participação nas contribuições de capital necessárias, a Companhia pode ter que realizar
investimentos adicionais inesperados e dispender recursos adicionais. A ocorrência de quaisquer
desses riscos, poderá afetar adversamente a Companhia.
Eventual processo de liquidação da Companhia ou de suas subsidiárias pode ser conduzido
em bases consolidadas.
O Poder Judiciário brasileiro ou os próprios credores da Companhia e/ou de empresas do mesmo
grupo econômico podem determinar a condução de eventual processo de liquidação da Companhia
e/ou empresa de seu grupo econômico como se fossem uma única sociedade (Teoria da
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Consolidação Substancial). Caso isso aconteça, os acionistas poderão ser negativamente
impactados pela perda de valor da Companhia em caso de destinação de seu patrimônio para
pagamento dos credores de outras empresas do grupo econômico.
Riscos associados à concessão de financiamentos a parceiros.
A Companhia pode financiar ou garantir parceiros (seja por meio de mútuos ou de prestação de
fiança) na aquisição de suas frações de terrenos ou para fazer frente à necessidade de capital de
giro dos respectivos empreendimentos, recebendo como garantia quotas desses empreendimentos
e/ou garantias fidejussórias. Isso expõe a Companhia a riscos relacionados à concessão de crédito,
incluindo o risco de o parceiro não ter capacidade para realizar pagamentos e a Companhia ter que
assumir as obrigações relacionadas ao financiamento.
Para concessão de financiamentos de construção, os bancos costumam demandar garantia
fidejussória da Companhia referente ao valor total do crédito concedido. A incapacidade dos
parceiros em honrar esses pagamentos pode impactar adversamente o resultado da Companhia.
A associação da Companhia com outras entidades por meio de SPEs pode trazer riscos
financeiros, de imagem e comerciais adicionais que podem afetar os negócios e o valor das
ações da Companhia.
A Companhia constitui consórcios com outras entidades para desenvolver alguns de seus
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 da
Companhia. 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, a
Companhia pode ser obrigada a efetuar investimentos adicionais para compensar a falta de aporte
pelo(s) outro(s) consorciado(s) na SPE. Essa participação adicional acarretará aumento na participação
da Companhia no consórcio da SPE, aumentando assim a exposição de caixa da Companhia.
(e)

Riscos relacionados a seus fornecedores

Aumentos nos preços de insumos, matérias-primas e mão de obra podem elevar o custo de
empreendimentos e reduzir os lucros da Companhia.
As matérias primas básicas e insumos utilizadas na construção dos empreendimentos podem sofrer
aumentos de preço em valores superiores àqueles apurados pelos índices de reajustamento dos
contratos celebrados, inclusive em virtude do prolongamento e/ou da imposição de medidas de
enfrentamento à pandemia da COVID-19 mais severas, impostas local e internacionalmente por
diversos governos, bem como da ocorrência de alterações na legislação tributária, trabalhista e
previdenciária, com alteração de alíquotas de impostos ou criação de novos tributos, o que pode
causar uma diminuição na rentabilidade desses empreendimentos e consequentemente da situação
financeira da Companhia. O custo dos prestadores de serviços, especialmente a mão de obra
utilizada, também pode sofrer aumentos acima dos índices, levando à perda de margem de
rentabilidade nos empreendimentos em que isso ocorrer. O risco desta situação é maior em insumos
como aço, cimento e seus derivados, concreto, vidros e alumínio. Aumentos no preço dessas e de
outras matérias-primas, incluindo aumentos decorrentes de escassez, impostos ou restrições, podem
aumentar o custo de empreendimentos e afetar adversamente os negócios da Companhia.
A utilização de mão de obra terceirizada pode implicar a assunção de obrigações de natureza
trabalhista e previdenciária.
A Companhia e suas subsidiárias utilizam mão de obra terceirizada para desenvolver suas
atividades, em especial da contratação de empreiteiras e subempreiteiras. A utilização de mão de
obra terceirizada, especialmente no que diz respeito à contratação de empreiteiras e
subempreiteiras, pode implicar a assunção de contingências de natureza trabalhista e previdenciária
bem como a responsabilidade pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos empregados das
empresas prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumprir com suas respectivas
obrigações, independentemente de ser assegurado à Companhia e suas subsidiárias o direito de
ação de regresso contra as empresas prestadoras de serviços. A assunção de tais obrigações é
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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 A Companhia pode, por sua vez, vir a responder pelas
eventuais contingências trabalhistas e previdenciárias relativas às suas subsidiárias,
independentemente de ser assegurado a ela e às suas subsidiárias o direito de ação de regresso
contra as empresas prestadoras de serviços. Tais contingências são de difícil previsão e
quantificação, e caso ocorram poderão afetar adversamente a situação financeira e os resultados da
Companhia.
Por fim, tendo em vista que a Companhia terceiriza uma parte de suas operações, caso uma ou mais
das empresas prestadoras de serviços terceirizados descontinue suas atividades ou interrompa a
prestação de serviços, as operações da Companhia poderão ser prejudicadas, o que acarretaria um
efeito adverso em seus resultados e em sua condição financeira.
Eventuais atrasos ou falhas na prestação de serviços pelas construtoras contratadas pela
Companhia podem ter efeitos negativos em sua reputação, no relacionamento com seus
clientes, bem como gerar perdas e efeitos adversos em seus negócios e resultados
operacionais.
Além de adquirir materiais de construção utilizados na construção dos empreendimentos, a
Companhia também terceiriza parte dos serviços de construção que necessita para desenvolver seus
empreendimentos. Desse modo, o prazo e a qualidade dos empreendimentos dos quais participa
dependem certas vezes de fatores que estão fora do controle da Companhia como, por exemplo, a
qualidade do material de construção para obras e a capacitação técnica dos profissionais e
colaboradores terceirizados.
O atraso na entrega de produtos ou na prestação de serviços pelos fornecedores, inclusive em razão
do prolongamento e/ou da imposição de medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19 mais
severas, impostas local e internacionalmente por diversos governos, bem como de eventuais
dificuldades financeiras dos fornecedores, podem resultar em atrasos de obras. Tais fatos podem
afetar adversamente as atividades da Companhia, pois atrasos de obras estão sujeitos a multas e
sanções pela legislação vigente, além de resultar em possíveis distratos de unidades já vendidas.
Eventuais falhas, atrasos ou defeitos na prestação dos serviços pelas construtoras contratadas
podem ter efeitos negativos em sua reputação, no relacionamento com seus clientes, bem como
gerar efeitos adversos em seus negócios e resultados operacionais.
A redução ou interrupção no fornecimento de serviços públicos como água e energia elétrica
pode afetar adversamente as atividades e operações da Companhia e de suas controladas.
As atividades da Companhia e de suas controladas dependem substancialmente do fornecimento
regular de serviços públicos, tais como água e energia elétrica. A redução ou a interrupção, ainda
que temporária, de tais serviços, especialmente se verificadas por longo período, pode afetar
diretamente as operações dos seus empreendimentos, podendo resultar em rescisões de contratos
ou indenizações a clientes. Tais fatores podem representar alterações substanciais nos orçamentos
inicialmente previstos, podendo causar complementos de custos que alteram a rentabilidade dos
projetos e, consequentemente, afetam negativamente os resultados da Companhia.
A Companhia e suas subsidiárias podem figurar como responsáveis solidárias pelos danos
ambientais causados por seus fornecedores e parceiros/sócios.
O cumprimento da legislação ambiental é fiscalizado por órgãos e agências governamentais. A
eventual inobservância das normas pode sujeitar a sanções nas esferas (i) administrativa; (ii) cível;
e (iii) criminal. Caso a Companhia ou alguma de suas subsidiárias cause ou de outra forma seja
considerada responsável por algum dano ou ilícito ambiental, pode sofrer um efeito adverso em seus
resultados e negócios, o que inclui também aspectos reputacionais.

419
PÁGINA: 45 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Na esfera civil, os danos ambientais implicam responsabilidade objetiva e solidária. Isto significa que
a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar todos aqueles que, direta ou
indiretamente, contribuíram para a ocorrência do dano ambiental (incluindo parceiros e/ou sócios),
independentemente da comprovação de culpa dos agentes, o que poderá afetar adversamente os
resultados e atividades. Ainda, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nos
empreendimentos e atividades da Companhia e/ou de suas subsidiárias, tais como gerenciamento
de áreas contaminadas, supressão de vegetação, construções civis, coleta, transporte e ou
disposição final de resíduos, não exime a responsabilidade desta por eventuais danos ambientais
causados pelo terceiro contratado. Caso seja responsabilizada por esses eventuais danos, os
resultados e a reputação da Companhia poderão ser adversamente afetados.
A Companhia pode ser adversamente afetada por práticas irregulares de seus fornecedores,
inclusive em decorrência de responsabilização solidária por danos por eles causados à
privacidade e proteção de dados pessoais.
A Companhia não pode garantir que, dentre todos seus fornecedores, alguns não venham a
apresentar problemas com questões de tratamento irregular de dados pessoais, ou mesmo que não
venham a se utilizar dessas irregularidades para terem um custo mais baixo de seus produtos ou
serviços.
Nesse sentido, a Companhia pode, em determinadas circunstâncias, ser responsabilizada
solidariamente por práticas de seus fornecedores e prestadores que tratem dados pessoais em nome
da Companhia, quando esses tratamentos estiverem em desconformidade com a legislação ou
quando os fornecedores e prestadores sofrerem incidentes de segurança que afetem dados pessoais
de titulares relacionados à Companhia. Eventual responsabilização solidária da Companhia poderá
afetar adversamente seus resultados e atividades, e causar impactos à sua reputação.
(f)

Riscos relacionados a clientes

O desenvolvimento de atividades imobiliárias implica riscos normalmente associados à
concessão de financiamentos.
A Companhia concede e pode vir a conceder financiamentos a alguns dos compradores das
unidades de seus empreendimentos. Consequentemente, está sujeita aos riscos inerentes a este
negócio, incluindo o risco de inadimplência do principal e juros e o risco de aumento do custo dos
recursos captados. Os contratos de venda a prazo celebrados preveem, em sua maioria, além da
incidência da taxa de juros de 12% ao ano, a atualização monetária por índices de preços ou taxa
referencial (“TR”), apropriados pro rata temporis, calculados pelo sistema price de amortização. Caso
haja um aumento da inflação, o endividamento dos clientes, decorrente da celebração de contratos
de venda a prazo, tende a aumentar, ocasionando, assim, um possível crescimento do índice de
inadimplência. Caso isso venha a ocorrer, o fluxo de caixa da Companhia poderá ser adversamente
afetado, sendo que a Companhia não pode garantir que terá sucesso em eventual ação de cobrança,
que pode ainda ser um processo longo e custoso.
Caso haja um crescimento no número de clientes inadimplentes e/ou aumento nos custos de
captação de recursos, a situação financeira e os resultados das operações da Companhia poderiam
ser adversamente afetados.
(g)

setores da economia nos quais o emissor atue

A alteração das condições de mercado poderá prejudicar a capacidade da Companhia de
vender seus empreendimentos e unidades disponíveis pelos preços previstos, o que poderá
reduzir suas margens de lucro e afetá-la adversamente.
No desenvolvimento das suas atividades, a Companhia busca localizar e adquirir novos terrenos para
implantar seus empreendimentos. O intervalo entre a data de aquisição de um terreno e a data de entrega
do empreendimento aos clientes varia conforme o caso. Como consequência, enfrenta 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 estimados ou nos prazos
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previstos. Em geral despesas significativas relativas ao investimento imobiliário, como custos de
manutenção, construção e pagamentos de dívidas, não podem ser reduzidas caso haja diminuição das
receitas em decorrência de alterações nas condições da economia.
O valor de mercado de unidades disponíveis em estoque, terrenos não incorporados e locais para
incorporação residencial podem flutuar significativamente devido às alterações das condições de
mercado. Além disso, os custos de manutenção de unidades em estoque (inclusive juros sobre
recursos não utilizados para aquisição de terrenos ou incorporação residencial) poderão ser
significativos e prejudicar o desempenho da Companhia. Como consequência, esta pode ser forçada
a vender unidades residenciais e comerciais por preços que gerem margens de lucro mais baixas do
que originalmente previstas e será obrigada a reduzir substancialmente o valor contábil dos ativos
imobiliários, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A ocorrência de tais
eventos poderá afetar adversamente a Companhia.
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e a Companhia pode não conseguir
manter a sua atual posição no mercado, o que poderá afetar adversamente sua situação
financeira e seus resultados operacionais.
O setor imobiliário no Brasil é altamente competitivo e fragmentado, não existindo grandes barreiras
que restrinjam o ingresso de novos concorrentes no mercado. Os principais fatores competitivos no
ramo de incorporações imobiliárias incluem disponibilidade e localização de terrenos, preços,
financiamento, projetos, qualidade, reputação e parcerias com incorporadores. A Companhia
concentra as suas atividades de incorporação na cidade de São Paulo, localidade em que o mercado
imobiliário é muito concorrido inclusive em razão da escassez de áreas bem localizadas para novos
empreendimentos imobiliários e ao número de competidores locais. Uma série de incorporadoras
residenciais e comerciais, além de companhias de serviços imobiliários, concorrem com a
Companhia na busca de terrenos para aquisição, de recursos financeiros para incorporação, de
compradores em potencial e de parceiros. Outras companhias, inclusive estrangeiras em alianças
com parceiros locais, podem passar a atuar ativamente na atividade de incorporação imobiliária no
Brasil nos próximos anos, aumentando ainda mais a concorrência. A Companhia não tem como
garantir que continuará a adquirir terrenos nas melhores localidades e em condições financeiras
adequadas ou que conseguirá repassar um eventual aumento de custos para o preço final de vendas
mantendo suas margens operacionais e o crescimento no número de lançamentos. À medida que
um ou mais dos concorrentes da Companhia iniciem uma campanha de marketing ou venda bemsucedida e, em decorrência disso, suas vendas aumentem de maneira significativa, as atividades da
Companhia podem vir a ser afetadas adversamente de maneira relevante. Se a Companhia não for
capaz de responder a tais pressões de modo tão imediato e adequado quanto seus concorrentes, a
sua situação financeira e resultados operacionais podem vir a ser prejudicados de maneira relevante.
Da mesma forma, a Companhia não pode garantir que manterá suas recentes taxas de crescimento.
Assim, uma diminuição do volume das operações da Companhia poderá vir a ocorrer, influenciando
negativamente a sua situação financeira e seus resultados operacionais.
A eventual escassez de recursos disponíveis para financiamentos no mercado e/ou o aumento
na taxa de juros pode prejudicar a capacidade ou disposição dos potenciais compradores de
imóveis de financiar suas aquisições, o que pode vir a afetar negativamente as vendas da
Companhia e a obrigar a alterar as condições de financiamento que a Companhia oferece aos
seus clientes.
A falta de recursos disponíveis no mercado para obtenção de financiamento e/ou o aumento nas
taxas de juros, inclusive em razão do COVID-19, poderão prejudicar a capacidade ou disposição de
potenciais compradores para financiar suas aquisições. sendo que a Companhia pode ser obrigada
a conceder financiamento aos seus 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 sua condição financeira e seus resultados
operacionais. Caso ocorra uma redução da disponibilidade de recursos ou aumento das taxas de
juros, poderá ocorrer uma redução da procura por imóveis e consequentemente uma redução da
demanda pelos empreendimentos imobiliários da Companhia, afetando a Companhia 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, financiado com recursos captados
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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 bem como por incorporações, e a
Companhia poderá conceder financiamento aos seus 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 sua condição 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 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 eventuais distratos sobre o fluxo de caixa esperado para cada projeto/empreendimento.
A Companhia está exposta a riscos associados aos setores de incorporação imobiliária
(vertical e horizontal), loteamento, condomínio de lotes, construção e venda de imóveis
prontos e em construção.
A Companhia se dedica à incorporação, ao loteamento, ao condomínio de lotes, à construção e à
venda de unidades futuras e prontas em empreendimentos residenciais, comerciais e de usos
diversificados e pretende continuar desenvolvendo tais atividades. Adicionalmente, a Companhia
pode pontualmente decidir vender terrenos anteriormente à incorporação. Além dos riscos que
afetam de modo geral o mercado imobiliário, tais como interrupções de suprimentos e volatilidade do
preço dos materiais e equipamentos de construção, mudanças na oferta e procura de
empreendimentos em certas regiões, greves, escassez de mão de obra qualificada e regulamentos
ambientais e de zoneamento, as atividades da Companhia são especificamente afetadas pelos
seguintes riscos:
•

deterioração da conjuntura econômica do Brasil, que pode prejudicar o crescimento do setor
imobiliário como um todo, através da desaceleração da economia, aumento de juros,
aumento da taxa de desemprego e, consequentemente, o aumento de restrições ao crédito
para pessoas físicas ou a redução da demanda por crédito no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação (“SFH”) ou do Sistema Financeiro Imobiliário (“SFI”), flutuação da moeda e
instabilidade política, além de outros fatores, inclusive em razão da pandemia da COVID-19
ou outros eventos imprevisíveis e extraordinários;

•

longo ciclo de operação de cada empreendimento, desde a aquisição do terreno até a
conclusão de uma obra, com suas aprovações finais, deixando as empresas desse
segmento mais expostas às incertezas econômicas que podem afetar o apetite do
consumidor, os custos de construção, a disponibilidade de mão de obra e de materiais,
especialmente decorrentes de eventuais mudanças de hábitos de consumidores decorrentes
da pandemia da COVID-19 ou de outros eventos imprevisíveis e extraordinários;

•

alterações legislativas, regulatórias ou mercadológicas que podem impedir a Companhia, no
futuro, de corrigir monetariamente seus recebíveis, de acordo com certas taxas de inflação,
conforme atualmente permitido, ou compelir a Companhia a reconhecer o direito de
arrependimento dos adquirentes com a consequente devolução das quantias eventualmente
pagas ainda no curso das obras do empreendimento, o que poderia tornar um projeto inviável
financeira ou economicamente;

•

o valor das unidades concedidas em alienação fiduciária como garantia dos financiamentos
pactuados pela Companhia com os bancos financiadores influencia o risco de inadimplência
a que a Companhia está sujeita, uma vez que caso o imóvel concedido em garantia sofra
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desvalorização e seu preço atinja nível mais baixos do que o saldo a receber do cliente, a
exposição da Companhia ao risco de inadimplência pode aumentar, afetando a sua condição
financeira e os seus resultados operacionais;
•

redução do grau de interesse dos compradores em um novo projeto lançado, inclusive
decorrentes das alterações de costumes experimentados com maior intensidade por conta
da pandemia de COVID-19, ou o preço de venda por unidade necessário para vender todas
as unidades, que pode ficar abaixo dos níveis idealizados quando da concepção do
empreendimento, fazendo com que o projeto se torne menos lucrativo do que o esperado;

•

alteração no grau de interesse ou impossibilidade dos compradores em manter a aquisição
da unidade em função de desemprego, de problemas pessoais, tais como de saúde, que ou
que envolvam a alteração de estado civil, de alteração de preço de imóveis da concorrência
na mesma região, pode levar o projeto a perder quantidade significativa de vendas até a data
prevista para a entrega de chaves, fazendo com que o projeto gere quantidade menor de
caixa do que o esperado tanto no curso das obras quanto no momento do repasse, bem
como, tenha o seu retorno reduzido ou significativamente postergado, situação que pode ser
agravada pelo custo de carregamento das unidades remanescentes do empreendimento
(assim entendido os custos de manutenção das unidades em estoque que compreendem os
impostos incidentes sobre cada uma delas e as despesas condominiais);

•

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 locais ou regionais do mercado imobiliário, tais como o excesso de oferta de
terrenos para empreendimentos ou a escassez desses em certas regiões ou de alguma
vocação específica para determinados segmentos do mercado ou, ainda, o aumento
significativo dos custos de aquisição de terrenos, podem diminuir a demanda por projetos de
empreendimentos imobiliários não alinhados com as condições de tais mercados;

•

impactos negativos na Companhia pelas condições do mercado imobiliário local ou regional,
tais como o excesso de oferta de unidades em certas regiões ou o aumento significativo dos
custos de construção;

•

percepção negativa dos adquirentes quanto à conveniência e atratividade das propriedades
da Companhia e nas áreas onde estão localizadas, inclusive no que se refere à segurança
do entorno das propriedades;

•

impacto negativo nas margens de lucro da Companhia que pode ser causado pelo aumento
nos custos operacionais, incluindo investimentos, prêmios de seguro, tributos imobiliários em
geral e tarifas públicas;

•

escassez ou indisponibilidade de terrenos aptos a receber novos empreendimentos
imobiliários da Companhia pode ter efeito adverso relevante sobre suas estratégias de
negócios;

•

a Companhia pode ser afetada pela diminuição ou interrupção de fornecimento de materiais
de construção, de mão de obra e/ou de equipamentos;

•

a construção e a venda das unidades dos empreendimentos podem não ser concluídas
dentro do cronograma estimado por fatos alheios à vontade ou fora do controle da
Companhia, que extrapolem inclusive os limites de tolerância, acarretando um aumento dos
custos de construção ou a rescisão dos contratos de venda;

•

rescisão imotivada e unilateral de contratos por parte dos adquirentes;
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•

alterações supervenientes na legislação municipal que podem afetar adversamente a
quantidade de unidades originalmente planejada para lançamento, o curso do processo de
aprovação dos projetos e/ou a equação econômico-financeira idealizada para o
empreendimento;

•

atrasos na aprovação de projetos pelos órgãos públicos competentes que podem afetar os
cronogramas idealizados para lançamentos e comprometer os resultados dos
empreendimentos imobiliários da Companhia;

•

eventual mudança nas políticas do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) sobre a aplicação
dos recursos destinados ao SFH ou ao SFI que pode alterar as condições e reduzir a oferta
de financiamento aos adquirentes clientes da Companhia; e

•

queda do valor de mercado dos terrenos mantidos em estoque antes do início da
comercialização, após o competente registro imobiliário do empreendimento ao qual se
destina, ou de terrenos que a Companhia decida vender previamente à incorporação e a
impossibilidade de preservação das margens e dos retornos anteriormente projetados para
os respectivos empreendimentos ou ativos.

As ocorrências de quaisquer dos fatores acima elencados em caráter exemplificativo podem causar
um efeito material adverso na condição financeira da Companhia e nos seus resultados operacionais.
(h)

regulação dos setores em que o emissor atue

Alterações na legislação tributária podem aumentar a carga tributária e, consequentemente,
afetar negativamente os resultados da Companhia.
Atualmente, o regime tributário das atividades de incorporação imobiliária da Companhia conta com
o Regime Especial de Tributação – RET, benefício fiscal promovido pela adoção do Patrimônio de
Afetação, que submete a incorporadora ao pagamento de 4% da receita mensal da incorporação,
sendo que a não observância das normas pode implicar a aplicação de sanções pecuniárias,
desenquadramento de incorporações submetidas ao RET, glosa de tributos e questionamentos,
inclusive em juízo, assim como determinada e conhecida tributação inerente aos ramos de
loteamento, condomínio de lotes e aos negócios envolvendo a aquisição dos terrenos destinados
aos empreendimentos, tais como, venda e compra, permuta física, dentre outros, os quais estão
sujeitos a limitações, suspensões, revogações modificações pelo Governo Federal podendo
equipará-los aos das demais empresas, ocasionando em um aumento da carga tributária da
Companhia. Essas alterações incluem modificações na alíquota e/ou base de cálculo dos tributos e,
ocasionalmente, a criação de novos tributos.
O Governo Federal regularmente implementa mudanças nas leis tributárias as quais, eventualmente,
podem aumentar a carga tributária da Companhia. Essas mudanças incluem ajustes na alíquota
aplicável e imposição de tributos temporários, cujos recursos são alocados a determinadas
finalidades pelo Governo Federal. Os efeitos dessas medidas de reforma fiscal e quaisquer outras
alterações decorrentes da promulgação de reformas fiscais adicionais não podem ser quantificados
e são imprevisíveis. Algumas dessas medidas podem aumentar as obrigações fiscais totais da
Companhia, o que, por sua vez, pode afetar adversamente seus resultados operacionais e
financeiros. A título exemplificativo, existem discussões recentes sobre a possível instituição de
novos tributos, tais como o empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas e uma
contribuição sobre transações financeiras, bem como foram retomadas discussões sobre a
revogação da isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos.
Outrossim, atualmente há, no congresso brasileiro, propostas para a implementação de uma reforma
tributária, tais quais as de criação de um único novo Imposto sobre Operações com Bens e Serviços
(“IBS”) o qual incidiria sobre serviços e a de criação da Contribuição Social sobre Operações com
Bens e Serviços (“CBS”), em substituição ao PIS e à COFINS, prevendo a alíquota de 12%, com a
possibilidade de tomada de créditos em determinadas condições, a qual foi apresentada por meio do
Projeto de Lei nº 3.887/2020, assim como quaisquer outras possíveis alterações no sistema tributário
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brasileiro não podem ser quantificados, e podem afetar direta ou indiretamente os negócios e
resultados da Companhia.
Por fim, a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e a decretação do estado de calamidade
podem resultar em impactos socioeconômicos de longo alcance, incluindo uma possível queda da
arrecadação no país e uma elevação da demanda por gastos públicos em setores fundamentais.
Nesse cenário, os Governos Federal, Estadual e Municipal poderão promover alterações legislativas
para impor, ainda que temporariamente, tratamento tributário mais oneroso às atividades da
Companhia, podendo tais medidas afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
A Companhia poderá enfrentar restrições e multas nos termos do Código Brasileiro de
Proteção ao Consumidor no futuro.
O Brasil possui uma série de leis e normas de proteção ao consumidor, sendo a principal delas o
Código de Defesa do Consumidor, as quais incluem proteção contra publicidade falsa e enganosa,
proteção contra práticas comerciais coercivas, abusivas ou injustas e proteção na formação e
interpretação de contratos, geralmente na forma de responsabilidades civis e penalidades
administrativas por violações. Essas penalidades são frequentemente aplicadas pelas Agências de
Proteção ao Consumidor (PROCON), que supervisionam os problemas dos consumidores de acordo
com o distrito. As empresas que operam em todo o Brasil podem sofrer multas em face do PROCON,
bem como da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), além de indenizações por violações
diretamente aos consumidores. Em alguns casos violações às regras podem resultar em
compromissos de ajustamento de conduta, denominada contrato de ajuste de conduta (Termo de
Ajustamento de Conduta, ou “TAC”). Os promotores públicos brasileiros também podem iniciar
investigações de supostas violações dos direitos do consumidor, e o mecanismo TAC também está
disponível como uma sanção nesses processos. As empresas que violam TACs enfrentam possíveis
multas automáticas.
O Ministério Público brasileiro também pode ajuizar ações civis públicas contra empresas que violam
os direitos do consumidor, buscando uma observação rigorosa das leis de proteção ao consumidor
e compensação por quaisquer danos aos consumidores. Práticas de mercado podem vir a ser
interpretadas de forma diferente a depender das circunstâncias do momento, sujeitando a
Companhia a eventuais reclamações.
Muitas das etapas do ciclo de produção da Companhia contam com a participação de terceiros, os
quais podem agir de forma diversa daquela orientada pela Companhia e causar contingências as
quais a Companhia será a responsável perante terceiros.
Ainda, terceiros podem agir em nome da Companhia sem qualquer vínculo ou autorização, como
nas hipóteses de comercialização fantasma de unidades dos empreendimentos por corretores não
autorizados, de tal forma que a Companhia poderá arcar com eventuais desdobramentos perante
seus clientes na forma do Código de Defesa do Consumidor.
Caso a Companhia enfrente restrições e multas nos termos do Código de Defesa do Consumidor,
sua reputação, negócios, resultados operacionais, situação financeira e valor de seus valores
mobiliários poderão ser adversamente afetados.
As atividades da Companhia estão sujeitas a extensa regulamentação, o que pode aumentar
o custo e limitar o desenvolvimento ou de outra forma afetar adversamente suas atividades.
As atividades do setor imobiliário estão sujeitas a regulamentos, autorizações e licenças expedidas
por autoridades federais, estaduais e municipais, relativos à construção, zoneamento, uso e
ocupação do solo, proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, artístico e cultural, bem
como de seu entorno, assim como, desapropriações, intervenções urbanísticas e gerais do poder
público, restrições convencionais de loteamentos e regras de vizinhança que incluem, além das
posturas urbanísticas, horários específicos e outras restrições para execução de determinadas
atividades, dentre outros. Para desenvolver as atividades inerentes aos empreendimentos
imobiliários, a Companhia deve obter, manter e renovar alvarás, licenças e autorizações de diversas
autoridades governamentais, sob pena de se sujeitar à aplicação de multas, embargo de obras,
cancelamento de licenças e revogação de autorizações dentre outras penalidades e restrições à sua
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atividade, o que poderá afetar de modo adverso suas atividades, resultados operacionais e situação
financeira.
Não é possível garantir (i) que novas normas não serão aprovadas ou, se aprovadas, não serão
aplicáveis à Companhia; (ii) que não ocorrerão alterações ou interpretações mais rígidas das leis e
regulamentos existentes, inclusive com potencial alteração de projetos aprovados ou de alvarás,
licenças, autorizações ou permissões já previamente obtidos, ou (iii) que a Companhia obterá todas
as autorizações e licenças tempestivamente os em custos significativos para cumprir tais leis e
regulamentos e outros custos, assim como proibindo ou restringindo severamente a sua atividade.
As operações também estão sujeitas a leis e regulamentos ambientais federais, estaduais e
municipais. Essas leis ambientais podem acarretar atrasos e fazer com que se 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. Em qualquer dessas
hipóteses, os resultados e a situação financeira da Companhia podem ser impactados de forma
adversa e relevante.
Fatores como a identificação de contaminação ambiental do solo e/ou águas subterrâneas nos
terrenos da Companhia destinados aos empreendimentos, em implantação ou já comercializados,
são de responsabilidade direta ou indireta desta, e são capazes de ensejar futuros dispêndios com
investigação, monitoramento, remediação e indenização. Adicionalmente, a Companhia poderá ser
responsabiliza por eventuais danos causados ao meio ambiente em virtude de terceirização de
execução de tarefas de sua responsabilidade, tais como disposição final de resíduos ou supressão
de vegetação. A ocorrência desses eventos poderá causar impacto negativo em suas atividades,
resultados operacionais e situação financeira.
Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de sua convergência às
normas internacionais de contabilidade (IFRS) podem afetar adversamente os resultados da
Companhia.
Em 28 de dezembro de 2007, foi aprovada a Lei nº 11.638, complementada pela Lei nº 11.941
(conversão, em lei, da Medida Provisória nº 449), que alterou, revogou e introduziu novos dispositivos
à Lei das Sociedades por Ações, notadamente em relação ao capítulo XV, sobre matérias contábeis,
em vigência desde 1º de janeiro de 2008. Referida lei visa, principalmente, atualizar a legislação
societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das Práticas Contábeis Adotadas
no Brasil com aquelas constantes no International Financial Reporting Standards (“IFRS”) e permitir
que novas normas e procedimentos contábeis, emitidos por entidade que tenha por objeto o estudo
e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade, sejam adotadas, no todo ou em
parte, pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Dentro do processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas IFRS,
em 22 de dezembro de 2009, a CVM editou a Deliberação CVM nº 612, de 22 de dezembro de 2009,
a qual aprovou a Interpretação Técnica 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, as demonstrações
financeiras da Companhia 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. A Companhia reconhece 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
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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 social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Por conseguinte, a administração da Companhia, em observância à interpretação dada pelo OfícioCircular/CVM/SNC/SEP/nº 02/2018, decidiu por continuar a reconhecer a receita com base na
metodologia POC. Caso seja requerida a preparação de demonstrações financeiras levando-se em
consideração a interpretação dada pelo IFRS, 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 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.
(i)

países estrangeiros onde o emissor atue

Não aplicável. A Companhia tem atuação restrita ao Brasil
(j)

questões socioambientais

A Companhia está sujeita a riscos de execução de obra por questões climáticas, ambientais,
e de projeto.
Durante a execução das obras da Companhia corre o risco de haver acidentes oriundos de condições
climáticas adversas, de execução, de projeto ou até mesmo ambientais. Esses acidentes podem
provocar uma queda parcial ou total da obra, paralisação ou cancelamento da obra.
A queda parcial ou total da obra pode causar danos à comunidade que vive próxima ao local da obra,
como interdição de vias, impacto na rede de distribuição de energia elétrica entre outros.
Os seguros contratados pela Companhia não cobrem, dentre outros, acidentes provocados por
problemas climáticos extraordinários, como terremoto, tornado etc. Assim, a ocorrência de quaisquer
acidentes oriundos de condições climáticas adversas, de execução, de projeto ou até mesmo
ambientais pode ocasionar efeitos materiais adversos na situação financeira, econômica e
operacional da Companhia.
A Companhia está sujeita à extensa legislação ambiental e, em caso de descumprimento da
regulamentação aplicável ou em caso de regulamentação mais rigorosa, os negócios da
Companhia podem ser prejudicados.
A Companhia está sujeita 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 descritos no item 7.5 deste Formulário de Referência. A
Companhia é obrigada a obter aprovação de diversas autoridades governamentais para o
desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários, inclusive no âmbito do licenciamento ambiental,
podendo novas leis ou regulamentos serem aprovados, implementados ou interpretados de modo a
afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia. A não obtenção, atrasos, embargos
ou cancelamentos dessas licenças e/ou autorizações, por qualquer razão, inclusive por ação do
Ministério Público, poderão acarretar atrasos, fazer com que a Companhia incorra em custos
significativos para cumpri-las, assim como podem proibir ou restringir severamente a atividade de
incorporação e construção em determinadas regiões ou áreas.
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A implantação de empreendimentos imobiliários normalmente exige a execução de terraplanagens,
a destinação final ambientalmente adequada de resíduos, assim como a supressão de vegetação.
Essas atividades dependem da prévia autorização dos órgãos ambientais competentes. Como
condições para emissão de tais autorizações, os órgãos ambientais competentes estabelecem
exigências técnicas e medidas de compensação, tais como o plantio de árvores e, até mesmo, a
aquisição de áreas de florestas com extensão no mínimo equivalente às áreas impactadas. A
execução dessas atividades sem a autorização necessária caracteriza infração administrativa e
crime ambiental, sujeitando o responsável a sanções administrativas e penais, sem prejuízo da
responsabilização pela recuperação do dano ambiental causado na esfera civil.
Nesse sentido, a Companhia não pode garantir que cumprirá quaisquer condicionantes técnicas
impostas pelas autoridades competentes para a obtenção/renovação das autorizações necessárias.
Nessa hipótese, pode sujeitar-se a multas ou até mesmo à revogação e/ou suspensão da respectiva
licença, com o embargo do empreendimento e paralisação de obras por tempo indeterminado.
Em relação ao licenciamento ambiental, a ausência de licenças ou autorizações dos órgãos
ambientais competentes para a concepção, construção, alteração, ampliação e operação de
atividades e/ou empreendimentos potencialmente poluidores, ou a operação em desacordo com as
licenças ambientais emitidas, sujeitam o infrator a sanções criminais e administrativas, além da
obrigação de recuperar eventuais danos causados ao meio ambiente. No âmbito administrativo, as
multas variam entre R$ 500,00 a R$ 10.000.000,00, de acordo com o Decreto Federal n.º 6.514/2008,
que regulamenta Lei Federal n.º 9.605/1998. De qualquer forma, os Estados e Municípios podem
dispor sobre a proteção do meio ambiente, prevendo multas com valores diversos, mas sempre
respeitando o limite federal. Além de multa, no âmbito administrativo podem ser aplicadas outras
penalidades como embargo, desativação e demolição.
Adicionalmente, existe a possibilidade das leis de proteção ambiental e zoneamento urbano serem
alteradas após a aquisição de um terreno e antes do desenvolvimento do projeto a ele atrelado, o
que poderá trazer atrasos e modificações ao objetivo comercial inicialmente projetado, e impactar
negativamente os negócios da Companhia e resultados estimados.
A regulamentação ambiental que rege o setor imobiliário brasileiro pode se tornar mais rígida no
decorrer do tempo, seja pela aprovação de novas normas ou por interpretações mais rígidas das leis
e regulamentos existentes, causando atrasos nos projetos da Companhia, dificuldade em obter todas
as licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento de suas obras e/ou fazer com que a
Companhia e suas controladas utilizem fundos adicionais para cumprir as exigências decorrentes de
interpretações ou de novas normas, tornando o desenvolvimento dos empreendimentos mais
custoso.
Quaisquer dos fatores acima podem afetar adversamente os negócios e os resultados operacionais
da Companhia.
As atividades e incorporação imobiliária, desenvolvimento do projeto imobiliário e construção
dos empreendimentos podem expor a Companhia a riscos ambientais que podem afetar
adversamente a Companhia.
As atividades de aquisição de propriedades e construção de empreendimentos da Companhia
podem sujeitá-la a obrigações ambientais. As suas 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 proprietária e incorporadora, a
Companhia poderá ser responsabilizada pela remediação e monitoramento de áreas contaminadas,
incluindo a remoção ou tratamento de substâncias nocivas ou tóxicas presentes no solo, subsolo e
águas superficiais e subterrâneas dos imóveis e demais áreas, respondendo por todos os custos
envolvidos, inclusive indenizações, pois a legislação ambiental determina que 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. Dessa forma, a Companhia, ao adquirir uma propriedade
ou ao fazer uso de um imóvel que apresenta passivo ambiental, assume automaticamente a
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responsabilidade pela reparação do dano, por se tratar de obrigação propter rem. A Companhia pode
também ser considerada responsável, inclusive administrativa e criminalmente, (incluindo multas
governamentais, além de indenização por eventuais danos a pessoas e propriedades), se tiver
contribuído para a contaminação. Uma vez que saiba do fato e seja notificada pelas autoridades,
responsável ou não pelo passivo, a Companhia assume a obrigação de recuperação da área e
deverá adotar as medidas de remediação necessárias, sob pena de responsabilização civil,
administrativa e criminal.
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. 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, extracontratual e
propter rem. Isto significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos,
direta ou indiretamente, envolvidos na ocorrência do dano ambiental, independentemente da
comprovação de culpa dos agentes ou mesmo que os eventuais danos tenham sido causados
enquanto a Companhia não era proprietária do imóvel. Na esfera civil, o entendimento atual é de que
o dever de reparar o dano ambiental é imprescritível. Além disso, a responsabilidade civil ambiental
não pode ser excluída ou mitigada mediante qualquer transação.
Por sua vez, na esfera administrativa, é necessária a demonstração da prática da conduta ilícita,
havendo divergência acerca da imprescindibilidade da comprovação da culpa, ou se esta seria
presumida, para fins de responsabilização do infrator. O Decreto Federal 6.514/2008 prevê uma série
de condutas que, se praticadas, caracterizam a infração administrativa ambiental. Como sanção para
as infrações eventualmente praticadas, essa mesma norma prevê multa de até R$50 milhões,
advertência, embargo, demolição de obra e suspensão das atividades.
A responsabilidade penal por crimes ambientais é subjetiva, o que significa que o infrator só será
penalizado se agir com culpa ou dolo. A Lei de Crimes Ambientais prevê a responsabilização de
todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem para a prática de crimes contra o meio ambiente,
sendo cada qual penalizado na medida de sua culpabilidade. Tal Lei prevê, ainda, a responsabilidade
da pessoa jurídica, a qual não exclui a das pessoas físicas. A Lei de Crimes Ambientais prevê as
seguintes penalidades para pessoas jurídicas: I - multa; II - restritivas de direitos; e/ou III - prestação
de serviços à comunidade.Com relação aos administradores e acionistas, na esfera civil, eles
somente poderão ser solidariamente responsáveis por duas vias: (i) pela sua caracterização
enquanto poluidor indireto ou (ii) pela desconsideração da personalidade jurídica, quando esta
representar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. No que se refere
à responsabilização de administradores em âmbito administrativo e penal, estes podem vir a
responder somente de forma subjetiva, isto é, sendo necessário analisar a conduta do agente
envolvido na infração ambiental.
Caso a Companhia ou alguma de suas subsidiárias cause ou de outra forma seja considerada
responsável por algum dano ambiental, conforme acima, a Companhia pode sofrer um efeito adverso
em seus resultados e negócios, inclusive em aspectos reputacionais. Para mais informações sobre
os processos de natureza ambiental envolvendo a Companhia e/ou suas subsidiárias, vide os itens
4.3 e 4.7 deste Formulário de Referência.
Além disso, o Ministério Público poderá instaurar inquéritos civis para investigar eventual dano
ambiental que possa ser atribuído às atividades da Companhia e/ou das construtoras ou empreiteiros
contratados pela Companhia, assim como promover Ações Civis Públicas (ACP) para recuperação
de danos ao meio ambiente que vierem a ser identificados, bem como instituir eventuais
ressarcimentos a terceiros.
Em situações em que a Companhia for parte em inquéritos civis ou ACPs, poderá figurar como
compromissária em Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) ou Termos de Compromissos (TC)
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genéricos perante o Ministério Público, com assunção de obrigações específicas. A Companhia
possui TCs com autoridades ambientais municipais.
Por possuir natureza de título executivo extrajudicial, se verificado o descumprimento – total ou
parcial – dos termos convencionados no TAC ou no TC, a Companhia poderá ficar sujeita à riscos e
penalidades, tais como o pagamento de multas, execução judicial do título, judicialização de
desacordos perante o Poder Judiciário e, ainda, sanções criminais.
Adicionalmente, a Lei de Crimes Ambientais prevê a possibilidade de desconsideração da
personalidade jurídica, relativamente à pessoa jurídica causadora do dano ambiental, sempre que
essa for obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao meio ambiente. Nessa situação,
acionistas e diretores podem ser pessoalmente responsáveis por recuperar, compensar ou indenizar
os danos ambientais causados.
Os custos para cumprir com a legislação atual e futura relacionada à proteção do meio ambiente,
saúde e segurança, e eventuais contingências provenientes de danos ambientais e a terceiros
afetados, poderão ter um efeito adverso sobre os negócios da Companhia, sua imagem, seus
resultados operacionais e sua atual situação financeira.
No âmbito de suas atividades de desenvolvimento do projeto imobiliário e à construção dos
empreendimentos a Companhia está sujeita à extensa legislação relativa ao descarte de
resíduos sólidos e se a Companhia ou suas controladas não observarem a regulamentação
aplicável ou ficarem sujeitas a regulamentação mais rigorosa, os negócios da Companhia
podem ser prejudicados.
A legislação brasileira conta com diversas normas e procedimentos relativos à gestão de resíduos
sólidos. Todo o resíduo deve ser devidamente armazenado, acondicionado, transportado, tratado e
descartado a fim de evitar a ocorrência de danos ambientais e, consequentemente,
responsabilização ambiental. A “Política Nacional de Resíduos Sólidos” (Lei Federal nº. 12.305/2010)
e a Resolução CONAMA nº 307/2002 – alterada pelas Resoluções nº 348/2004, 431/2011, 448/2012
e 469/2015 – regulam o manuseio dos resíduos sólidos gerados pelo setor da construção civil,
estabelecendo que as empresas são obrigadas a apresentar e possuir um plano de gerenciamento
desses resíduos aprovado pelo órgão ambiental competente e deverão cumprir as condições e
obrigações estabelecidas no referido plano. O não cumprimento das referidas obrigações poderá
resultar em responsabilidade civil (obrigação de reparar/indenizar em caso de dano ambiental),
administrativa (por exemplo, multas, embargo das atividades etc.) e, de acordo com circunstâncias
específicas, responsabilidade criminal. Com relação à responsabilidade civil, a legislação brasileira
adota o conceito de responsabilidade objetiva, independente de culpa, e solidária por danos
ambientais. Portanto, a Companhia pode ser responsabilizada por qualquer dano ambiental que
possa surgir como resultado de suas atividades, inclusive o resíduo gerado na construção de seus
projetos. Da mesma forma, a contratação de terceiros para o desenvolvimento das atividades
necessárias ao bom andamento dos negócios da Companhia, não a isenta da responsabilidade civil
ambiental.
Caso a Companhia e suas controladas falhem em cumprir a regulamentação a aplicável, a
Companhia e suas controladas podem ficar sujeitas à aplicação de multas, embargo de obras,
cancelamento de licenças e à revogação de autorizações ou outras restrições às suas atividades de
incorporação, construção, manutenção e venda de empreendimentos, gerando impacto adverso
sobre sua situação financeira.
Incêndios ou outros desastres naturais ou de origem humana podem afetar as instalações e
a estrutura de custos da Companhia, o que pode causar um efeito material adverso em suas
atividades, situação financeira e resultados operacionais.
Incêndios, danos causados por desastres naturais ou de origem humana, danos ambientais e outras
condições imprevistas ou imprevisíveis podem causar danos significativos aos empreendimentos da
Companhia, danificar ou destruir as suas instalações e propriedades, ocasionar atrasos em seus
projetos e causar custos adicionais. Interrupções duradouras no fornecimento de energia elétrica nos
empreendimentos da Companhia podem implicar em aumentos significativos nos custos.
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Adicionalmente, as propriedades que a Companhia deseja ou pretende adquirir podem também ser
afetadas por problemas ou condições imprevistas de planejamento, engenharia, ambientais ou
geológicos, incluindo condições ou problemas que surgem em propriedades de terceiros adjacentes
ou nas proximidades de propriedades que a Companhia deseja ou pretende 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 nas atividades, situação
financeira e resultados operacionais da Companhia.
(k)

questões macroeconômicas

Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo em países de economia emergente, podem prejudicar o valor de mercado dos
valores mobiliários brasileiros.
O 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, especialmente países
da América Latina e países de economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos
nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos títulos e valores
mobiliários emitidos por companhias brasileiras. Crises em outros países da América Latina e em
outros países de economia emergente ou as políticas econômicas de outros países, em especial as
dos Estados Unidos, países da União Europeia e países asiáticos, poderão reduzir o interesse dos
investidores por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras, incluindo os valores
mobiliários de emissão da Companhia. Isso poderia dificultar o acesso ao mercado de capitais e ao
financiamento das operações da Companhia no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos. Qualquer
desses acontecimentos poderá afetar adversamente os negócios da Companhia e o valor de
mercado das ações da Companhia.
No passado, o desenvolvimento de condições econômicas adversas em outros mercados
emergentes resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de
recursos externos investidos no Brasil. A crise financeira originada nos Estados Unidos no terceiro
trimestre de 2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que,
direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado acionário e a economia do Brasil, tais
como: oscilações nas cotações de valores mobiliários de companhias abertas, falta de
disponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da economia, instabilidade cambial e
pressão inflacionária. Além disso, as instituições financeiras podem não estar dispostas a renovar,
estender ou conceder novas linhas de crédito em condições economicamente favoráveis, ou até
mesmo serem incapazes ou não estarem dispostas a honrar seus compromissos.
Recentemente, o mundo tem sido afetado por uma pandemia (COVID-19) que tem provocado
impactos econômicos negativos globais, os quais a Companhia ainda não conseguiu quantificar.
Como resultado da pandemia, acredita-se que o poder aquisitivo da população brasileira reduzirá, o
que poderá provocar uma redução relevante no consumo e investimentos, impactando o volume de
vendas da Companhia.
Qualquer dos acontecimentos acima mencionados poderá prejudicar a negociação das ações da
Companhia, além de dificultar o acesso da Companhia ao mercado de capitais e ao financiamento
das suas operações no futuro, em termos aceitáveis ou absolutos.
Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros países,
especialmente nos Estados Unidos, Europa e outros países emergentes, podem afetar
material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos valores mobiliários
brasileiros, incluindo as ações da Companhia.
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. As condições econômicas na
Europa e nos Estados Unidos podem 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
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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 e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China,
crises na Europa e outros países, incluindo os conflitos envolvendo o Brexit, bem como o surto
mundial do COVID-19, 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 da Companhia.
Crises econômicas e políticas no Brasil podem afetar adversamente os negócios, operações
e condição financeira da Companhia e suas controladas.
O Brasil tem apresentado instabilidades econômicas causadas por distintos eventos políticos e
econômicos observados nos últimos anos, com a desaceleração do crescimento do PIB e efeitos em
fatores de oferta (níveis de investimentos, aumento e uso de tecnologias na produção etc.) e de
demanda (níveis de emprego, renda etc.). Consequentemente a incerteza sobre se o governo
brasileiro vai conseguir implementar as reformas econômicas necessárias para conter a deterioração
das contas públicas e da economia pode levar a um declínio da confiança do mercado na economia
brasileira e a uma crise no governo.
A economia brasileira continua sujeita às políticas e aos atos governamentais, os quais, em não
sendo bem-sucedidos ou implementados, poderão afetar as operações e o desempenho financeiro
das empresas, incluindo os da Companhia. Nos últimos anos, o cenário político brasileiro
experimentou uma intensa instabilidade em decorrência principalmente da deflagração de um
esquema de corrupção envolvendo vários políticos, incluindo membros do alto escalão, o que
culminou com o impeachment da última presidente da república e com ações contra seu sucessor e
sua equipe.
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.
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 os negócios, a condição financeira e os
resultados operacionais da Companhia, bem como o preço de negociação de suas ações. A
Companhia não pode prever se as investigações em curso irão conduzir a uma maior instabilidade
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política e econômica, nem se novas alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou
companhias privadas surgirão no futuro.
Além disso, durante os meses de abril e maio de 2020, o atual Presidente da República, Jair
Bolsonaro se envolveu em polêmicas políticas que culminaram na demissão do então Ministro da
Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e na renúncia do Ministro da Justiça, Sergio Moro. Esses exministros eram considerados figuras importantes dentro do atual Governo Federal e as circunstâncias
em que as mudanças ministeriais ocorreram causou ainda mais instabilidade na economia e no
mercado de capitais brasileiro.
O Presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal por supostos
atos impróprios divulgados pelo ex-Ministro da Justiça, Sergio Moro. Segundo o ex-Ministro, o
presidente procurou influenciar a indicação de diretores da Polícia Federal do Brasil. Se for
considerado que o Presidente cometeu os atos alegados, quaisquer consequências decorrentes de
tal investigação, incluindo o início de um possível processo de impeachment, podem ter efeitos
adversos relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em empresas brasileiras,
incluindo controladas da Companhia.
A Companhia também não pode prever se as investigações em andamento resultarão em mais
instabilidade política e econômica ou se novas alegações contra funcionários do governo e/ou
executivos de empresas privadas surgirão no futuro, nem o impacto sobre a economia brasileira ou
o mercado acionário brasileiro.
Além disso, qualquer dificuldade do Governo Federal em conseguir maioria no Congresso Nacional
poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas e / ou greves
que poderiam afetar adversamente as operações da Companhia. Incertezas em relação à
implementação, pelo 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 da Companhia. A Companhia não pode prever quais políticas
o Presidente irá adotar, muito menos se tais políticas ou mudanças nas políticas atuais poderão ter
um efeito adverso sobre a Companhia ou sobre a economia brasileira.
As recentes instabilidades políticas e econômicas têm levado a uma percepção negativa da
economia brasileira e um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, que
também podem afetar adversamente os negócios e as ações da Companhia. Quaisquer instabilidade
econômica recorrente e incertezas políticas podem afetar adversamente os negócios e as ações da
Companhia.
Qualquer degradação da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar negativamente
o preço das ações ordinárias da Companhia.
A Companhia pode ser adversamente afetada 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, citando o atraso na aprovação de medidas fiscais que reequilibrem as contas
públicas. Em 11 de dezembro de 2019, ainda sem alterar a nota de risco de crédito soberano do
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Brasil, a Standard & Poor’s elevou de estável para positiva a perspectiva da nota da dívida pública
brasileira, o que indica que a agência poderá elevar a nota do país nos próximos dois anos.
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, citando as fraquezas
estruturais nas finanças públicas, alto endividamento do governo, fracas perspectivas de
crescimento, ambiente político e questões relacionadas à corrupção. 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, citando
a deterioração dos cenários econômico e fiscal brasileiro e de riscos de piora para ambas dimensões,
diante da renovada incerteza política, além das incertezas sobre a duração e intensidade da
pandemia de COVID-19.
A classificação de crédito soberana do Brasil atualmente é avaliada abaixo do grau de investimento
pelas três principais agências de rating acima mencionadas. Consequentemente, os preços dos
títulos emitidos por empresas brasileiras foram afetados negativamente. Quaisquer sinais de
deterioração econômica ou 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 ordinárias da Companhia.
A instabilidade da taxa de câmbio pode afetar adversamente a condição financeira da
Companhia, seus resultados operacionais e o valor de mercado das suas ações.
A moeda brasileira sofreu variações frequentes e substanciais em relação ao dólar dos EUA e outras
moedas estrangeiras nas últimas décadas. A desvalorização do real em relação ao dólar norteamericano pode criar pressões inflacionárias no Brasil e aumentos nas taxas de juros, que afetam
negativamente o crescimento da economia brasileira, resultando em efeitos adversos e materiais
sobre a condição financeira da Companhia e seus resultados operacionais. Essa desvalorização do
real em relação ao dólar norte-americano também restringe o acesso aos mercados financeiros
internacionais e determina as intervenções do governo, inclusive por meio de políticas recessivas.
Além disso, a desvalorização do real frente ao dólar pode levar a uma redução do consumo e a um
crescimento econômico mais lento. Por outro lado, a valorização do real frente ao dólar e outras
moedas estrangeiras pode resultar no agravamento da balança comercial brasileira, bem como na
desaceleração do crescimento das exportações. Dependendo das circunstâncias, a desvalorização
ou apreciação do real pode ter um efeito material e negativo sobre o crescimento da economia
brasileira, bem como sobre os negócios da Companhia.
O negócio, os resultados de operações, bem como o valor de ações da Companhia podem ser
afetados negativamente por condições macroeconômicas, condições do mercado imobiliário
e outras condições de execução dos projetos.
A indústria de 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; (viii) taxa básica de juros; e (vii) taxas de
inflação.
Caso ocorram mudanças adversas significativas nas condições econômicas ou do mercado
imobiliário, a Companhia poderá 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 seus planos.
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O Governo Federal exerceu, e continua a exercer, significativa influência sobre a economia
brasileira. As condições políticas e econômicas brasileiras podem afetar desfavoravelmente
o negócio, resultado operacional e financeiro e o fluxo de caixa da Companhia.
A economia brasileira tem sido marcada por frequentes e, por vezes, significativas intervenções do
Governo Federal, que modificam as políticas monetária, de crédito, fiscal e outras para influenciar a
economia do Brasil.
As ações do Governo Federal para controlar a inflação e implantar outras políticas incluíram, no
passado, controle de salários e preços, desvalorização da moeda, controles no fluxo de capital e
determinados limites sobre as mercadorias e serviços importados. A Companhia não tem controle
sobre quais medidas ou políticas o Governo Federal poderá adotar no futuro e não pode prevê-las.
O negócio da Companhia, o seu resultado operacional e financeiro e fluxo de caixa, bem como o
valor de mercado de suas ações, podem ser adversamente afetados em razão de mudanças na
política pública federal, estadual e municipal, bem como por outros fatores, tais como:
•

Flutuações de taxas de juros;

•

Políticas de controle de taxa de câmbio;

•

Controle de câmbio e restrições sobre remessas ao exterior, como aquelas que foram
brevemente impostas em 1989 e 1990;

•

Variação cambial;

•

Inflação;

•

Liquidez disponível no mercado doméstico de crédito e no mercado financeiro;

•

Expansão ou contração da economia brasileira, conforme medida pelas taxas de
crescimento no produto interno bruto (“PIB”);

•

Alterações na política fiscal ou criação de novos tributos;

•

Outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos no Brasil ou que o
afetem.

•

Greves de portos, alfândega e outras autoridades fiscais

•

Alteração na regulamentação aplicável ao setor de transporte;

•

Aumento do preço de petróleo e outros insumos;

•

Instabilidade dos preços; e

•

Outros eventos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o País, como
instabilidade política decorrente dos recentes desdobramentos dos inquéritos que investiga
as denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro contra o atual Presidente da República.

As incertezas concernentes à implantação pelo governo brasileiro de mudanças em políticas ou
regulamentações que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro podem contribuir para gerar
incertezas econômicas no Brasil e aumentar a volatilidade do mercado de capitais brasileiro e dos
valores mobiliários emitidos fora do Brasil e referenciados a emissores brasileiros.
Sendo assim, tais incertezas e os acontecimentos futuros na economia brasileira podem prejudicar
as atividades e os resultados operacionais da Companhia.
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A inflação e as medidas do Governo Federal para combatê-la podem contribuir para a
incerteza econômica no Brasil, afetando adversamente o resultado operacional da
Companhia.
Historicamente, o Brasil tem registrado elevadas taxas de inflação, se comparadas com as
economias mais desenvolvidas. Determinadas medidas do Governo Federal para combatê-las, tais
como elevação da taxa de juros básica da economia (“SELIC”) tiveram impacto negativo relevante
sobre a economia brasileira, na medida em que reduziram o nível de atividade econômica,
aumentaram o custo de captação das empresas, além de reduzir os investimentos de longo prazo.
No passado, as medidas adotadas para combater a inflação, bem como a especulação sobre tais
medidas, geraram clima de incerteza econômica no Brasil e aumentaram a volatilidade do mercado
brasileiro de valores mobiliários. Os índices de inflação anuais foram de 7,55%, 7,31% e 23,1% em
2018, 2019 e 2020, respectivamente, de acordo com o IGP-M, e de 3,75%, 4,30% e 4,52% em 2018,
2019 e 2020, respectivamente, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Caso o Brasil venha a vivenciar significativa inflação no futuro, não é possível prever se a Companhia
será capaz de compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos, o que poderá diminuir
as margens operacionais da Companhia. A adoção da política de câmbio flutuante e a desvalorização
do Real em relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil, acarretando a
necessidade de adoção de políticas recessivas pelo Governo Federal, acompanhadas de altas taxas
de juros, que podem afetar a economia como um todo, inclusive o setor de atuação da Companhia
e a capacidade de pagamentos de seus clientes.
A Companhia está sujeita a risco de taxa de juros, na medida em que parte significativa de
suas obrigações financeiras são indexadas a taxas de juros flutuantes.
A Companhia está exposta ao risco das variações do certificado de depósito interfinanceiro (“CDI”),
na medida em que alguns de seus contratos de financiamento são remunerados em função do CDI,
e da taxa referência (“TR”), uma vez que os financiamentos das obras da Companhia estão sujeitos
às variações da TR, que, indiretamente, estão relacionadas às variações do CDI. A taxa SELIC anual
(base para o cálculo do CDI) encerrou os anos de 2018, 2019 e 2020 em 6,4%, 5,9% e 2,0%,
respectivamente. Atualmente, a taxa SELIC anual está em 2,0%.
Caso o Governo Federal aumente substancialmente a taxa SELIC ou adote outras medidas com
relação à política monetária que resultem em um aumento significativo das taxas de juros, as
despesas financeiras (incluindo os juros capitalizados no custo com venda de imóveis) da
Companhia poderão aumentar significativamente, afetando adversamente a liquidez, as atividades,
os resultados operacionais e situação financeira da Companhia.
Surtos de doenças transmissíveis em escala global têm acarretado medidas diversas cujos
efeitos podem levar a maior volatilidade no mercado de capitais global e à potencial
desaceleração do crescimento da economia brasileira.
Surtos de doenças transmissíveis em escala global, como a recente pandemia da COVID-19,
conhecido como coronavírus, têm levado autoridades públicas e agentes privados em diversos
países do mundo a adotar uma série de medidas voltadas à contenção do surto, que podem incluir,
restrições à circulação de bens e pessoas, quarentena de pessoas que transitaram por áreas de
maior risco, cancelamento ou adiamento de eventos públicos, suspensão de operações comerciais,
fechamento de estabelecimentos abertos ao público, entre outras medidas mais ou menos severas.
Tais medidas podem impactar as operações das empresas e o consumo das famílias, e por
consequência afetar as decisões de investimento e poupança, resultando em maior volatilidade nos
mercados de capitais globais, além da potencial desaceleração do crescimento da economia
brasileira, que tinha sido recentemente retomado. Estes fatores podem afetar material e
adversamente os negócios e os resultados das operações da Companhia, bem como a cotação das
ações de emissão da Companhia.

436
PÁGINA: 62 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Mais especificamente para a Companhia, pode haver variação nos índices de inflação que corrigem
os contratos de vendas, bem como impactam na evolução físico-financeira das obras. Além disso, a
cadeia de suprimentos relevantes para a companhia pode vir a ser impactada e fabricantes de
equipamentos ou insumos podem reduzir ou suspender o fornecimento de peças e/ou de matériasprimas. As orientações da Organização Mundial da Saúde no combate à disseminação da COVID19 baseada no afastamento ou isolamento social pode impactar o andamento das obras, bem como
as vendas dos empreendimentos.
Ainda, em decorrência destas paralisações, os fornecedores cuja cadeia de suprimentos dependem
de fabricantes internos e externos, poderão ter seu estoque afetado e, consequentemente, reduzir o
acesso da Companhia a ativos relevantes para a sua expansão de oferta, o que pode afetar material
e adversamente os negócios e os resultados das operações da Companhia.
Redução de investimentos estrangeiros no Brasil pode impactar negativamente a Companhia.
Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no Brasil pode ter impacto no
balanço de pagamentos, o que pode forçar o Governo Federal a ter maior necessidade de captações
de recursos, tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, a taxas de juros mais
elevadas. Igualmente, eventual elevação significativa nos índices de inflação brasileiros e as atuais
desacelerações das economias europeias, chinesa e americana podem trazer impacto negativo para
a economia brasileira e vir a afetar os patamares de taxas de juros, elevando despesas com
empréstimos já obtidos e custos de novas captações de recursos por empresas brasileiras, incluindo
a Companhia.
A volatilidade e falta de liquidez do mercado de valores mobiliários brasileiro poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender os valores mobiliários de emissão
da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, envolve,
com frequência, maior risco em comparação com outros mercados; isto porque, o mercado de
valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais
concentrado que os principais mercados de valores mobiliários internacionais. A volatilidade e falta
de liquidez limitam substancialmente a capacidade dos detentores dos valores mobiliários da
Companhia de vendê-las ao preço e na ocasião em que desejem e, consequentemente, poderão
afetar negativamente o preço de mercado dos valores mobiliários emitidos.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, mas
não limitado a:
• 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
• 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, como nos Estados Unidos ou
Europa. A Companhia não pode assegurar que, após a conclusão da sua oferta pública inicial de
distribuição, haverá um mercado líquido, o que poderá limitar a capacidade do respectivo investidor
de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia pelo preço e na ocasião desejados.
Adicionalmente, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou órgão que venha a sucedê-la pode ser regulada
de forma diferente da qual os investidores estrangeiros estão acostumados, o que pode limitar a
capacidade do respectivo acionista de vender sua participação no preço e no momento desejado.
Além disso, o preço das ações vendidas em uma oferta pública está, frequentemente, sujeito à
volatilidade imediatamente após sua realização. O preço de mercado de ações ordinárias de emissão
da Companhia pode variar significativamente como resultado de vários fatores, alguns dos quais
estão fora do controle da Companhia.
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O preço de mercado das ações de emissão da Companhia poderá flutuar por diversas razões,
incluindo os fatores de risco mencionados neste Formulário de Referência ou por motivos
relacionados ao seu desempenho.
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha
o condão de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o
que, poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos empreendimentos
imobiliários da Companhia.
Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha o
condão de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o que,
poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos empreendimentos imobiliários da
Companhia.
A crise financeira originada nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2008, por exemplo, provocou
a desvalorização do real frente ao dólar, a restrição de crédito no mercado interno, o aumento das
taxas de desemprego, o aumento da inadimplência e, consequentemente, a redução do consumo no
Brasil. No mesmo sentido, a crise político-econômica vivenciada pelo país entre 2015-2016, teve um
impacto relevante nas taxas de desemprego, diminuindo o poder aquisitivo da população e,
consequentemente o consumo no país.
Recentemente, o mundo tem sido afetado por uma pandemia (COVID-19) que tem provocado
impactos econômicos negativos globais, os quais a Companhia ainda não conseguiu quantificar.
Como resultado da pandemia, acredita-se que o poder aquisitivo da população brasileira reduzirá, o
que poderá provocar uma redução relevante no consumo e investimentos, impactando o volume de
vendas da Companhia.
O impacto no volume de vendas da Companhia poderá afetar negativamente os seus resultados e a
sua situação econômica.
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4.2 – Descrição dos principais riscos de mercado
Os riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta são: (i) Risco de Juros; (ii) Risco de
Crédito; e (ii) Risco de Liquidez:
Risco de juros
A Companhia está exposta ao risco de taxa de juros, uma vez que possui aplicações financeiras,
contas a receber de clientes, contas a receber pela venda de terrenos, contas a pagar de aquisição
de imóveis e de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos tanto com taxas de juros pósfixadas.
Os passivos sujeitos a taxas variáveis de juros são: (i) crédito imobiliário, o qual está sujeito à
variação da TR; (ii) empréstimos e financiamentos, os quais estão parcialmente sujeitos à variação
das taxas de CDI; e (iii) contas a pagar na aquisição de imóveis, as quais estão sujeitas à variação
do INCC.
a) Análise de sensibilidade
SENSIBILIDADE

31 de dezembro de

ATIVO

2020

Provável

Queda de 25%

Queda de 50%

Ativo

R$ mil

%

R$ mil

%

R$ mil

%

CDI

590.390

11.217

1,90%

8.443

1,43%

5.609

0,95%

IGP-M

183.670

8.412

4,58%

6.318

3,44%

4.206

2,29%

INCC

677.185

32.708

4,83%

24.514

3,62%

16.388

2,42%

SENSIBILIDADE

31 de dezembro de

PASSIVO

2020

Provável

Aumento de 25%

Aumento de 50%

Passivo

R$ mil

%

R$ mil

%

R$ mil

%

CDI

643.573

12.229

1,90%

15.316

2,38%

18.341

2,85%

IGP-M

20.758

951

4,58%

1.189

5,73%

1.426

6,87%

INCC

120.422

5.816

4,83%

7.273

6,04%

8.731

7,25%

A Companhia utilizou o CDI acumulado para os próximos 12 meses, com base nas taxas referenciais
de “swap” pré x DI de um ano, divulgadas pela BM&FBOVESPA. O Grupo estabeleceu os cenários
com deterioração e calculou a “receita financeira bruta”, não levando em consideração a incidência
de tributos sobre os rendimentos das aplicações. Calculou-se a sensibilidade dos títulos e valores
mobiliários expostos aos cenários para as remunerações médias mensais.
Para a carteira de contas a receber performada, estabeleceu-se o cenário provável com base no
IGPM acumulado para os próximos 12 meses, com base no Boletim Focus divulgado pelo BACEN.
O saldo de contas a receber dos empreendimentos em construção foi por sua vez reajustados pelo
INCC (índice Nacional de Custo da Construção) com base no relatório divulgado pelo Banco
Santander.
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Risco de crédito
O risco de crédito refere-se ao risco de uma contraparte não cumprir com suas obrigações
contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras.
As contas a receber de clientes estão compostas por um grande número de clientes de diferentes
classes sociais e localizados em diferentes áreas geográficas do país.
Consolidado
Saldo em R$ mil
Vencidas
A Vencer:
2020
2021
2022
2023 em diante
TOTAL

Em 31/12/2020

Em 31/12/2019

75.776

30.562

539.715
246.349
17.449
879.289

468.985
153.542
26.152
679.241

Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e
pagamentos previstos.
A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos principais
passivos financeiros do Grupo e os prazos de amortização contratuais. A tabela foi elaborada de
acordo com os fluxos de caixa não descontados dos passivos financeiros com base na data mais
próxima em que o Grupo deve quitar as respectivas obrigações:
Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Até um ano
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos

De um a três anos

Mais de três anos

Total

243.480

440.309

25365

-

786

-

709.154
786

Fornecedor

64.668

Contas a pagar por aquisição de terrenos

78.553

41.869

-

120.422

3.756

17.002

-

20.758

390.457

499.966

25.365

915.788

Arrendamento mercantil
TOTAL

64.668
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±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV

3DUDRVILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSURFHVVRVHPTXH
D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDP FRPR SDUWH H TXH L  SRVVDP YLU D LPSDFWDU GH IRUPD
VLJQLILFDWLYDRSDWULP{QLRRXRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDRX LL LQGLYLGXDOPHQWHSRVVDPYLUDLPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLD

L
7UDEDOKLVWDV

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD RX VXDV VXEVLGLiULDV FRQVWLWXtUDP SURYLVmR QR YDORU
JOREDOGH5PLOUHIHUHQWHDUHFODPDo}HVWUDEDOKLVWDVVHQGRTXHQmRH[LVWLDPSURFHVVRV
GHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDFRQVLGHUDGRVVLJLORVRVRXLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVQDUHIHULGDGDWD

LL 
7ULEXWiULR

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD RX VXDV VXEVLGLiULDV FRQVWLWXtUDP SURYLVmR QR YDORU
JOREDOGH5PLOUHIHUHQWHVDXP~QLFRFDVRWULEXWiULRVHQGRTXHQmRH[LVWHPSURFHVVRVGH
QDWXUH]DWULEXWiULDFRPSURYLVmRFRQVWLWXtGDRXFRQVLGHUDGRFRPRLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWH

LLL 
&tYHLV

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD RX VXDV VXEVLGLiULDV FRQVWLWXtUDP SURYLVmR QR YDORU
JOREDOGH5PLOUHIHUHQWHDSURFHVVRVFtYHLVVHQGRTXHD&RPSDQKLDILJXUDYDFRPRUp
QRVSURFHVVRVMXGLFLDLVGHVWDQDWXUH]DQmRVLJLORVRVLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVDEDL[RGHVFULWRV

$o}HV-XGLFLDLV5HOHYDQWHV

Contingências Cíveis

3URFHVVRQ
D-Xt]R

)RURGH6DQWDQDGH3DUQDtED

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU-RVp*RQ]DJD0RUHLUD
5pX7*5LRGH-DQHLUR(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV6$ ³7*5-´ 

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

$SHVDUGHRYDORUDWULEXtGRjFDXVDVHUGH5DDomRHQYROYH
SRWHQFLDOSHUGDGDSRVVHGHLPyYHLVGD7*5-TXHIRUDPWUDQVIHULGRV
SDUDRVDWLYRVGD&RPSDQKLD±HIRUDPUHJLVWUDGDVQRVOLYURVFRQWiEHLV
QRYDORUWRWDOGH5

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH $omR GH 5HLQWHJUDomR0DQXWHQomR GH 3RVVH PRYLGD SRU
-RVp*RQ]DJD0RUHLUDHPHPIDFHGH7*5-WHQGRFRPRREMHWRD
SRVVHGDiUHDFRQKHFLGDFRPR³6tWLR%DUUHLUR´VXSRVWDPHQWHLQYDGLGDV
SHOD7*5-(VVDDomRIRLPRYLGDHPUHDomRjV$o}HVGH5HLQWHJUDomR
GH3RVVHSURSRVWDVSHOD7*5-HPDXWXDGDVFRPRVQV



 WHQGR FRPR REMHWR DV PDWUtFXODV GH QV 
HGR&DUWyULRGH
5HJLVWURGH,PyYHLVGH%DUXHUL63

(PVtQWHVH-RVp*RQ]DJD0RUHLUDLQYDGLXDVUHIHULGDViUHDVDOHJDQGR
VHUROHJtWLPRSURSULHWiULR+iQRVDXWRVDLQGDXPD2SRVLomRGH&1&
,QFRUSRUDomR H 1HJyFLRV ,PRELOLiULRV /WGD ³&1&´  DOHJDQGR VHU D
OHJtWLPD SURSULHWiULD GRV LPyYHLV (P GH]HPEUR GH  IRL H[SHGLGR
PDQGDQGR GH UHLQWHJUDomR GH SRVVH HP IDYRU GD 7*5- QD DomR
TXHIRLUHLQWHJUDGDQDSRVVHHP
$V Do}HV SURSRVWDV SHOD 7*5- VmR FRQH[DV H IRUDP MXOJDGDV
SURFHGHQWHV SDUD GHWHUPLQDU TXH R UpX -RVp *RQ]DJD 0RUHLUD VH
DEVWHQKDGHWXUEDUHHVEXOKDUDiUHDGD7*5-$7*5-RS{V(PEDUJRV
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3URFHVVRQ
'HFODUDWyULRV HP UD]mR GR QmR MXOJDPHQWR FRQMXQWR GD 2SRVLomR
FRQWUDULDQGR DV UHJUDV SURFHVVXDLV 2V (PEDUJRV IRUDP DFROKLGRV H D
2SRVLomR IRL MXOJDGD LPSURFHGHQWH $ &1& RS{V (PEDUJRV GHVVD
GHFLVmR DLQGD SHQGHQWHV GH MXOJDPHQWR 2 UpX Mi LQWHUS{V 5HFXUVR GH
$SHODomRDLQGDVHPFRQWUDUUD]}HVDSUHVHQWDGDV

1DDomRTXH-RVp*RQ]DJD0RUHLUDPRYHFRQWUDD7*5-RODXGRSHULFLDO
IRLIDYRUiYHODHVWD~OWLPDUHFRQKHFHQGRVHXGLUHLWRVREUHDViUHDVREMHWR
GDGLVFXVVmR$WXDOPHQWHRSURFHVVRHQFRQWUDVHVXVSHQVRDJXDUGDQGR
MXOJDPHQWR GH DJUDYR GH LQVWUXPHQWR LQWHUSRVWR SRU -RVH *RQ]DJD
0RUHLUDFRQWUDGHFLVmRTXHLQGHIHULXDVXVSHQVmRGRSURFHVVRTXHPRYH
FRQWUD7*5-2$JUDYRHVWiFRQFOXVRFRPRUHODWRUSDUDDSUHFLDomRGR
SHGLGR GH SHUGD GH VHX REMHWR IDFH DR MXOJDPHQWR GDV Do}HV GH
UHLQWHJUDomRPRYLGDVSHOD7*5-

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K ,PSDFWR HP FDVR GH SHUGD
GRSURFHVVR

(P FDVR GH SHUGD GD DomR D &RPSDQKLD SRGHUi SHUGHU D SRVVH GRV
LPyYHLV DEUDQJLGRV QDV PDWUtFXODV QV   
   H  TXH HVWmR UHJLVWUDGDV QRV OLYURV
FRQWiEHLVQRYDORUWRWDOGH5



3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$VVRFLDomRGRV0RUDGRUHVGR-DUGLP*XHGDOD
5pX 7*63  (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD ³7*63 ´  H
3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH6mR3DXOR ³3063´

H 9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV 2 YDORU DWULEXtGR j FDXVD p GH 5  (PERUD QmR SRVVDP VHU
HQYROYLGRV
TXDQWLILFDGDVQHVVHPRPHQWRDVSRWHQFLDLVSHUGDVDVHUHPVRIULGDVSHOD
7*63 QmR IRUDP HVWLPDGDV GDGR TXH D DomR SRGH UHVXOWDU QD
GHPROLomRGDFRQVWUXomRGRHPSUHHQGLPHQWR
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDPRYLGDSHOD$VVRFLDomRGRV0RUDGRUHVGR
-DUGLP*XHGDODHPFRQWUDD7*63HD3063TXHVWLRQDQGRD
DSURYDomRSHOD3063GRVHPSUHHQGLPHQWRV,O%RVFRH,O)DURDPERV
HPFRQVWUXomRHP6mR3DXOR

(P MXOKR GH  IRL GHIHULGD SHOD MXt]D GH SULPHLUD LQVWkQFLD OLPLQDU
HPEDUJDQGRDVREUDVTXHIRLSRVWHULRUPHQWHFDVVDGDSHOR7ULEXQDOGH
-XVWLoDGH6mR3DXOR ³7-63´ (PGH]HPEURGHDMXt]DGHSULPHLUD
LQVWkQFLDGHIHULXQRYDOLPLQDUHPEDUJDQGRDVREUDVTXHIRLLJXDOPHQWH
FDVVDGDSHOR7-63

(P  D DomR IRL MXOJDGD SURFHGHQWH GHWHUPLQDQGR D
SDUDOLVDomRGDFRQVWUXomRHVXDGHPROLomR(PD7*63
LQWHUS{V DSHODomR H LQJUHVVRX FRP SHGLGR GH DWULEXLomR GH HIHLWR
VXVSHQVLYR j DSHODomR R TXH IRL GHIHULGR SHOR 7-63 DXWRUL]DQGR D
FRQWLQXLGDGHGDVREUDV

2SURFHVVRDLQGDDJXDUGDDDSUHVHQWDomRGHFRQWUDUUD]}HV

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR
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3URFHVVRQ
K ,PSDFWR HP FDVR GH SHUGD ,QHVWLPiYHO SRLV QHVVH PRPHQWR QmR p SRVVtYHO TXDQWLILFDU DV
GRSURFHVVR
SRWHQFLDLVSHUGDVDVHUHPVRIULGDVSHOD7*63GDGRTXHDDomRSRGH
UHVXOWDUQDGHPROLomRGDFRQVWUXomRGRHPSUHHQGLPHQWRHGHYROXomRGRV
YDORUHVSDJRVSHORVFOLHQWHVSDUDDTXLVLomRGRVLPyYHLV


3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGH6mR3DXOR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU6RFLHGDGHGRV$PLJRVH0RUDGRUHVGR%DLUURGH&HUTXHLUD&HVDU
³6$025&´ 

5pX 7*63  (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD ³7*63´  H
3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH6mR3DXOR ³3063´ 

H 9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV 9DORUGDFDXVD5FRQWXGRRYDORUHQYROYLGRpLQGHWHUPLQiYHO
HQYROYLGRV
SRLVGHQWUHRVSHGLGRVHVWiDQmRFRQVWUXomRGRHPSUHHQGLPHQWR
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGHDomRFLYLOS~EOLFDPRYLGDSHOD6$025&&HPFRQWUDD
7*63 H 3063 TXHVWLRQDQGR D DSURYDomR SHOD 3063 GR
HPSUHHQGLPHQWR*DEHOOHPFRQVWUXomRHP6mR3DXOR

$DomRIRLGLVWULEXLGDFRPSHGLGROLPLQDUSDUDHPEDUJDUDVREUDVWHQGR
R0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXORRSLQDGRSHODGHQHJDomRGR
SHGLGR R TXH IRL DFROKLGR SHOR MXL] GR FDVR $ DomR HQFRQWUDVH
DWXODPHQWHHPIDVHGHSHUtFLDVHQGRTXHDSyVDVXDFRQFOXVmRKDYHUi
RMXOJDPHQWRHPSULPHLUDLQVWkQFLD

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWR

K ,PSDFWR HP FDVR GH SHUGD ,QHVWLPiYHO SRLV QHVVH PRPHQWR QmR p SRVVtYHO TXDQWLILFDU DV
GRSURFHVVR
SRWHQFLDLVSHUGDVDVHUHPVRIULGDVSHOD7*63GDGRTXHDDomRSRGH
UHVXOWDUQDGHPROLomRGDFRQVWUXomRGRHPSUHHQGLPHQWRHGHYROXomRGRV
YDORUHVSDJRVSHORVFOLHQWHVSDUDDTXLVLomRGRVLPyYHLV
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±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

(PUD]mRGRULVFRGHSHUGDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPQmRSRVVXHPYDORUHVSURYLVLRQDGRV
SHOD&RPSDQKLD





444
PÁGINA: 70 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
1mRVHDSOLFDXPDYH]TXHQmRH[LVWHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRV
FXMDV SDUWHV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[FRQWURODGRUHV RX
LQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
Não se aplica
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

±3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1mRVHDSOLFDXPDYH]TXHQmRH[LVWHPSURFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHVHPTXHD&RPSDQKLDRX
VXDVFRQWURODGDVVHMDSDUWHHTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVLWHQVH
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
1mRVHDSOLFDGDGRTXHQmRH[LVWHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRX
FRQH[RVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWRSDUDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRVHDSOLFD
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4.7 - Outras
Contingências Relevantes

±2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
Contingências trabalhistas que podem impactar as operações ou causar danos
reputacionais à Companhia e suas controladas

$o}HV&LYLV3~EOLFDV

([LVWHP GXDV $o}HV &LYLV 3~EOLFDV PRYLGDV HP IDFH GD 7* 6mR 3DXOR (PSUHHQGLPHQWRV
,PRELOLiULRV 6$ ³7*63´  VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD (5%( ,QFRUSRUDGRUD 6$ QDV TXDLV ILFRX
GHWHUPLQDGRTXHD7*63HWRGDVDVVXDVVRFLHGDGHVGHSURSyVLWRHVSHFtILFRjpSRFDGHYHULDP
FXPSULUFRPGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD1RUPDV5HJXODPHQWDGRUDVQHGRH[WLQWR0LQLVWpULR
3~EOLFRGR7UDEDOKRVREUHSURFHGLPHQWRVDVHUHPREVHUYDGRVSDUDDVHJXUDQoDGRWUDEDOKR
HP FDQWHLURV GH REUD $SHVDU GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR VHUHP SDUWH GHVVH
SURFHVVR H[LVWH R ULVFR GH KDYHU ILVFDOL]DomR SHOR0LQLVWpULR GR 7UDEDOKR QDV FRQWURODGDV GD
&RPSDQKLDTXHDQWHULRUPHQWHjUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGHVFULWDQRLWHPHUDPFRQWURODGDV
SHOD 7*63 FRP LPSRVLomR GH PXOWDV GLiULDV GH 5 H 5 SUHYLVWDV HP
FDGDXPDGDVDo}HV$LQGDHPUD]mRGHWDLVHYHQWXDLVILVFDOL]Do}HVSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR
7UDEDOKRFDVRVHMDPLGHQWLILFDGDVLUUHJXODULGDGHVQRVHPSUHHQGLPHQWRVGDVFRQWURODGDVGDV
&RPSDQKLD RXWUDV VDQo}HV SRGHP VHU DSOLFDGDV R TXH SRGH RFDVLRQDU HYHQWXDLV LPSDFWRV
RSHUDFLRQDLVRXUHSXWDFLRQDLV

7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD

$GLFLRQDOPHQWHD(5%(,QFRUSRUDGRUD6$DQWLJDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDILUPRXHP
GH PDLR GH  7HUPR GH $MXVWDPHQWR GH &RQGXWD ³7$&´  FRP R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR
7UDEDOKRGH6mR3DXORQRTXDOVHFRPSURPHWHXDFXPSULUFRPDOHJLVODomRWUDEDOKLVWDQRTXH
WDQJH j MRUQDGD GH WUDEDOKR GRV HVWDJLiULRV GD (5%( ,QFRUSRUDGRUD 6$ H GH WRGDV DV VXDV
VXEVLGLiULDV LQFOXLQGR DV VRFLHGDGHV GH SURSyVLWR HVSHFtILFR DWXDOPHQWH FRQWURODGDV SHOD
&RPSDQKLDHPUD]mRGDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGHVFULWDQRLWHPVRESHQDGHPXOWDQR
LPSRUWH GH 5 SRU HVWDJLiULR SUHMXGLFDGR (P UD]mR GHVVH 7$& DV FRQWURODGDV GD
&RPSDQKLD TXH DQWHULRUPHQWH j UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD HUDP FRQWURODGDV GD (5%(
,QFRUSRUDGRUD 6$ HVWmR VXMHLWDV j ILVFDOL]DomR GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR $V
VXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDYHPFXPSULQGRDVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQR7$&HQmRKRXYHDWpR
PRPHQWRQHQKXPHSLVyGLRGHGHVFXPSULPHQWRRXDSOLFDomRGHSHQDOLGDGH

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHDVGHVFULo}HVDEDL[R

3URFHVVRQ
D-Xt]R

7XPDGHGLVVtGLRVLQGLYLGXDLVGR767

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGH6mR3DXOR
5pX7*6mR3DXOR(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV6$
³7*63´ 


H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

+iFRQGHQDomRGD7*63HPGDQRVPRUDLVFROHWLYRVQRYDORU
GH5DOpPGDVREULJDo}HVGHID]HUVRESHQDGH
PXOWDGLiULDHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWR

I3ULQFLSDLVIDWRV

$&RPSDQKLDQmRpSDUWHGHVWDDomRMXGLFLDO7UDWDVHGH$omR
&LYLO3~EOLFDPRYLGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGH6mR
3DXOR ³037´ HPIDFHGD7*63FRPSHGLGRGHDEUDQJrQFLD
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3URFHVVRQ
GRV HIHLWRV j WRGDV DV VXEVLGLiULDV j pSRFD FRQWURODGDV SHOD
7*63HDWXDOPHQWHFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD
)RL SOHLWHDGR SHOR 037 R FXPSULPHQWR GH  REULJDo}HV
UHIHUHQWHVD15VRESHQDGHDSOLFDomRGHPXOWDGLiULDGH
5 GH] PLO UHDLV  SRU REULJDomR GH ID]HU
GHVFXPSULGD FRP DEUDQJrQFLD QDFLRQDO DVVLP FRPR
LQGHQL]DomR SRU GDQRV PRUDLV FROHWLYRV QR LPSRUWH GH
5 XP PLOKmR H VHWHFHQWRV PLO UHDLV  TXH VHUi
LQWHJUDOPHQWHVXSRUWDGDSHOD7*63
2VSHGLGRVIRUDPGHIHULGRVQDtQWHJUDHRYDORUGDPXOWDSRU
REULJDomR GH ID]HU GHVFXPSULGD IRL HOHYDGR D 5
FHPPLOUHDLV GLiULRVFRQWDGRVDSDUWLUGRGLDGRWUkQVLWR
HPMXOJDGRGDGHPDQGD
$GHFLVmRIRLPDQWLGDSHOR7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD
5HJLmR WHQGR VLGR LQWHUSRVWR UHFXUVR GH UHYLVWD QmR
FRQKHFLGR $WXDOPHQWH DJXDUGDVH MXOJDPHQWR GR $JUDYR GH
,QVWUXPHQWR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

5LVFR GH ILVFDOL]DomR H FREUDQoD GD PXOWD GLiULD QR YDORU GH
5 FHP PLO UHDLV  QR FDVR GH LGHQWLILFDomR GH
LUUHJXODULGDGHHPHPSUHHQGLPHQWRV&DVRRFRUUDILVFDOL]DomR
GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR QDV FRQWURODGDV GD
&RPSDQKLD SRGHUmR RFRUUHU LPSDFWRV SHFXQLiULRV
RSHUDFLRQDLVHRXUHSXWDFLRQDLVjVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD



3URFHVVRQ


D-Xt]R

7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmR

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGH6mR3DXOR
5pX7*6mR3DXOR(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV6$


H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

+iFRQGHQDomRGD7*63HPGDQRVPRUDLVFROHWLYRVQRYDORU
GH5DOpPGDVREULJDo}HVGHID]HUVRESHQDGH
PXOWDGLiULDHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWR

I3ULQFLSDLVIDWRV

$&RPSDQKLDQmRpSDUWHGHVWDDomRMXGLFLDO7UDWDVHGH$omR
&LYLO3~EOLFDPRYLGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGH6mR
3DXOR ³037´ HPIDFHGD7*63FRPSHGLGRGHDEUDQJrQFLD
GRV HIHLWRV j WRGDV DV VXEVLGLiULDV j pSRFD FRQWURODGDV SHOD
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3URFHVVRQ


7*63HDWXDOPHQWHFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD)RLUHTXHULGR
SHOR037RFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVGHID]HUUHIHUHQWHV
DV15VHFRPPXOWDGH5 GH]PLOUHDLV SRU
GHVFXPSULPHQWR DOpP GH LQGHQL]DomR SRU GDQRV PRUDLV
FROHWLYRV QR LPSRUWH GH 5 FLQFR PLOK}HV GH
UHDLV TXHVHUiLQWHJUDOPHQWHVXSRUWDGDSHOD7*63
(PVHQWHQoDD7*63IRLFRQGHQDGDDFXPSULUDVREULJDo}HV
GHID]HUVRESHQDGHPXOWDQRLPSRUWHGH5 GH]
PLO UHDLV  SRU LUUHJXODULGDGH YHULILFDGD H QR SDJDPHQWR GH
LQGHQL]DomRGH5 TXLQKHQWRVPLOUHDLV DWtWXORGH
GDQRVPRUDLVFROHWLYRVTXHVHUiLQWHJUDOPHQWHVXSRUWDGDSHOD
7*63 )RL LQWHUSRVWR 5HFXUVR 2UGLQiULR TXH VH HQFRQWUD
SHQGHQWHGHMXOJDPHQWR
J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

5LVFRGHILVFDOL]DomRHFREUDQoDGDPXOWDQRYDORUGH
GH] PLO UHDLV  SRU LUUHJXODULGDGH FRQVWDWDGD &DVR RFRUUD
ILVFDOL]DomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRQDVFRQWURODGDV
GD &RPSDQKLD SRGHUmR RFRUUHU LPSDFWRV SHFXQLiULRV
RSHUDFLRQDLVHRXUHSXWDFLRQDLVjVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD


3URFHVVRQ

D-Xt]R

1$

E,QVWkQFLD

1$

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGH6mR3DXOR
5pX(5%(,QFRUSRUDGRUD6$


H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

0XOWD GH 5  GH] PLO UHDLV  SRU HVWDJLiULR
SUHMXGLFDGRHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWR

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWDGHQ
ILUPDGRFRPR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGH6mR3DXORHD
(5%(,QFRUSRUDGRUD6$HPGHPDLRGHWHQGRFRPR
REMHWRRFXPSULPHQWRGDMRUQDGDGHWUDEDOKRGRVHVWDJLiULRVGD
(5%(,QFRUSRUDGRUD6$HWRGDVDVVXDVVXEVLGLiULDVjpSRFD
FRQWURODGDV SHOD (5%( ,QFRUSRUDGRUD 6$ H DWXDOPHQWH
FRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD

$V FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD YHP FXPSULQGR DV FRQGLo}HV
SUHYLVWDV QR 7$& H QmR KRXYH DWp R PRPHQWR QHQKXP
HSLVyGLRGHGHVFXPSULPHQWRRXDSOLFDomRGHSHQDOLGDGH
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3URFHVVRQ

J&KDQFHGHSHUGD

1$

K,PSDFWRHPFDVRGH
SHUGDGRSURFHVVR

(P FDVR GH GHVFXPSULPHQWR GR 7$& SHODV FRQWURODGDV GD
&RPSDQKLDVHUiDSOLFDGDPXOWDQRLPSRUWHGH5 GH]
PLOUHDLV HPUHODomRDFDGDHVWDJLiULRSUHMXGLFDGR&DVRRFRUUD
ILVFDOL]DomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRQDVFRQWURODGDVGD
&RPSDQKLD TXH DQWHULRUPHQWH j UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD HUDP
FRQWURODGDV SHOD (5%( SRGHUmR RFRUUHU LPSDFWRV SHFXQLiULRV
HRXUHSXWDFLRQDLVjVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD


Contingência criminal que pode impactar a Companhia

,QTXpULWR3ROLFLDO

$7*5LRGH-DQHLUR(PSUHHQGLPHQWRV,PRELOLiULRV/WGD ³7*5LRGH-DQHLUR´ pLQYHVWLJDGDQR
,QTXpULWR 3ROLFLDO Q  LQVWDXUDGRSHOD'HOHJDFLD GH ,QYHVWLJDo}HVGR
0HLR $PELHQWH GD FLGDGH GH &DUDSLFXtED DSyV GHQ~QFLD SHOR VXSRVWR FULPH GH GHVWUXLU RX
GDQLILFDUYHJHWDomRSULPiULDRXVHFXQGiULD DUWGD/HL HHVEXOKRSRVVHVVyULR DUW
  ,, GR &yGLJR 3HQDO  HP XP GRV LPyYHLV GD &RPSDQKLD UHODFLRQDGRV j $omR GH
5HLQWHJUDomRGH3RVVHGHVFULWDQRLWHPDFLPD&DVRR0LQLVWpULR3~EOLFRRIHUHoDGHQ~QFLD
FRQWUDD7*5LRGH-DQHLURFRPDSRVWHULRUDFHLWDomRGDGHQ~QFLDSHODMXVWLoDVHUiLQVWDXUDGD
$omR3HQDOSDUDDDSXUDomRGRVFULPHVPHQFLRQDGRVDFLPD(PFDVRGHFRQGHQDomRGD7*
5LRGH-DQHLURSRGHUmRVHUDSOLFDGDVDVSHQDVSUHYLVWDVQD/HLGHQWUHDVTXDLV
GHVWDFDPVH D PXOWD D VXVSHQVmR GDV DWLYLGDGHV H D SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU
3~EOLFR

$&RPSDQKLDFRPRQRYDSURSULHWiULDGRLPyYHOUHODFLRQDGRjUHIHULGDDomRSRGHUiUHVSRQGHU
DSHQDVQDHVIHUDFLYLOFDVRVHMDFRQILUPDGDDRFRUUrQFLDGRVGDQRVDPELHQWDLVLQYHVWLJDGRVQR
kPELWRGR,QTXpULWR3ROLFLDO1HVVHFHQiULRD&RPSDQKLDSRGHULDVHU
UHVSRQVDELOL]DGDSHODUHSDUDomRRXLQGHQL]DomRGRHYHQWXDOGDQR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
RVSURFHVVRVGHQDWXUH]DDPELHQWDOHQYROYHQGRD&RPSDQKLDYLGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
±5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mRVHDSOLFD$&RPSDQKLDWHPVHGHQR%UDVLOFRPYDORUHVPRELOLiULRVFXVWRGLDGRVQR%UDVLO
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±3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
D 3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH
E 2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
$ SROtWLFD WHP FRPR REMHWLYR HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP
REVHUYDGRVQRSURFHVVRGHJHVWmRGRVULVFRVGD&RPSDQKLDGHIRUPDDSRVVLELOLWDUDDGHTXDGD
LGHQWLILFDomR DYDOLDomR WUDWDPHQWR PRQLWRUDPHQWR H FRPXQLFDomR j DGPLQLVWUDomR HP WHPSR
DGHTXDGRSDUDWRPDGDGHGHFLV}HVPLQLPL]DQGRVHXLPSDFWRDWUDYpVGHVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVH
DGHTXDGDJRYHUQDQoDGHULVFRV
L 5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR
$&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRSDUDRVVHJXLQWHVULVFRV
•

5LVFR(VWUDWpJLFRVmRDTXHOHVDVVRFLDGRVDRDOFDQFHGRVREMHWLYRVSUHWHQGLGRVFRQIRUPHD
HVWUDWpJLD GHILQLGD SHOD &RPSDQKLD VHQGR DYDOLDGRV QR GHVHQYROYLPHQWR GR SODQHMDPHQWR
HVWUDWpJLFRGDRUJDQL]DomR

•

5LVFR GH &RQIRUPLGDGH GHFRUUH GH TXHVWLRQDPHQWRV MXUtGLFRV UHIHUHQWHV jV WUDQVDo}HV GD
RUJDQL]DomRTXHSRGHPJHUDUSHUGDVRXFRQWLQJrQFLDVQmRSUHYLVWDVTXDQGRGDUHDOL]DomR
GH DOJXPD WUDQVDomR FRPHUFLDO FRPR GRFXPHQWDomR GDV WUDQVDo}HV LQFRUUHWDV
GHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRYLJHQWHQRYDVOHLVGHFLV}HVMXGLFLDLVDQiOLVHGHSURFHVVRVH
GHIHVDVLQDGHTXDGDVGHQWUHRXWURV

•

5LVFRV GH &RPSOLDQFH H 5HJXODWyULRV ULVFRV UHODFLRQDGRV DR FXPSULPHQWR GH QRUPDV H
OHJLVODomR FRQVLGHUDQGR OHLV DSOLFiYHLV DR VHWRU GH LQFRUSRUDomRFRQVWUXomR FLYLO H RXWUDV
OHJLVODo}HV'HQWUHHOHVSRGHPRVFLWDUDWLYLGDGHVH[HFXWDGDVHPGHVDFRUGRFRPSROtWLFDV
QRUPDVHSURFHGLPHQWRVGD&RPSDQKLDIDOKDQRPRQLWRUDPHQWRGHDOWHUDomRFULDomRGHOHLV
H UHJXODPHQWDo}HV VDQo}HVPXOWDV GHYLGR j WUDQVPLVVmR GH LQIRUPDo}HV LQFRUUHWDV SDUD
yUJmRV UHJXODWyULRV IUDXGH SRU VXEVWLWXLomR RX LQFOXVmR GH SDJDPHQWRV HRX GHVSHVDV
SHVVRDLVGHQWUHRXWURV

•

5LVFRV GH &RQWLQXLGDGH GR 1HJyFLR VmR RV ULVFRV TXH SRGHP VXUJLU FRP D IDOKD QD
LGHQWLILFDomRHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRPR&URVVGHIDXOWRXYHQFLPHQWRVDQWHFLSDGRVSRU
GHVFXPSULPHQWR GH FOiXVXODV SHOD HVFDVVH] GH WHUUHQRV D YHQGD SRU DGPLVV}HV HP
GHVDFRUGR FRP R SHUILO GR QHJyFLR HP UD]mR GH PDQLIHVWDo}HV FROHWLYDV
JUHYHVSDUDOLVDo}HV GHQWUHRXWURV

•

5LVFR GH 6HJXUDQoD GD ,QIRUPDomR HVWi DVVRFLDGR D SHUGD RX FRPSDUWLOKDPHQWR GH GDGRV GH
FOLHQWHVHGDRUJDQL]DomRFRPRURXERGHGDGRVFRPSDUWLOKDPHQWRLQGHYLGRGHGDGRVHVSLRQDJHP
LQGXVWULDOSKLVKLQJTXHEUDGHVHQKDUDQVRPZDUHGLVSRVLWLYRVSHVVRDLVHQWUHRXWURV

•

5LVFRVGH6XVWHQWDELOLGDGHULVFRVUHODFLRQDGRVDTXHVW}HVDPELHQWDLVFRPRDFRQWDPLQDomR
GHiJXDHVROR

•

5LVFR)LQDQFHLURHVWmRUHODFLRQDGRVFRPDJHVWmRHFRQWUROHVHILFD]HVGRVPHLRVILQDQFHLURV
GDRUJDQL]DomRHFRPRVHIHLWRVGHIDWRUHVH[WHUQRVFRPRSRUH[HPSORGLVSRQLELOLGDGHGH
FUpGLWRWD[DVGHFkPELRPRYLPHQWRVGDVWD[DVGHMXURFRPPRGLWLHVDo}HVGHULYDWLYRVGH
OLTXLGH]GHKHGJHGHLQDGLPSOrQFLDHRXWURV2VULVFRVILQDQFHLURVVmRFRPSRVWRVSRUULVFRV
GHPHUFDGRGHFUpGLWRHGHOLTXLGH]

•

5LVFRV0HUFDGROyJLFRVULVFRVH[WHUQRVjYRQWDGHGD&RPSDQKLDTXHQmRGHSHQGHPGHFRPR
HODVHRUJDQL]DLQWHUQDPHQWHHGHFRPRLPSOHPHQWDDVDo}HVSDUDHYLWDUWDLVULVFRVFRPR
DOWHUDomR GR SUHoR GH YHQGD GH GHWHUPLQDGRV SURGXWRV SHUGDV ILQDQFHLUDV GHFRUUHQWHV GH
Do}HVRFDVLRQDGDVSRUGLVWUDWRVUHDOL]DGRVSHORVSUySULRVFOLHQWHVGHQWUHRXWURVH
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•

5LVFR 2SHUDFLRQDO p D SRVVLELOLGDGH GH SHUGD UHVXOWDQWH GH SURFHVVRV LQWHUQRV SHVVRDV H
VLVWHPDVLQDGHTXDGRVRXIDOKRVRXGHHYHQWRVH[WHUQRVWDLVFRPRIDOKDVGHHTXLSDPHQWRV
GHPiDGPLQLVWUDomRHIXQFLRQiULRVGHVTXDOLILFDGRVGHREVROHVFrQFLDGHHTXLSDPHQWRGH
HUUR QmR LQWHQFLRQDO GH IUDXGH GH SURGXWRV H VHUYLoR VLVWrPLFR GH FRQFHQWUDomR
RSHUDFLRQDO GHLPDJHPGHFDWiVWURIH

LL ,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR
2V ULVFRV VmR DYDOLDGRV FRQIRUPH PHWRGRORJLD GDV iUHDV GH $XGLWRULD ,QWHUQD H GR &RPLWr GH
([FHOrQFLD2SHUDFLRQDOH5LVFRVGD&RPSDQKLD8PDYH]DYDOLDGRVRVULVFRVVmRFDWDORJDGRVH
FODVVLILFDomRGHDFRUGRFRPVHXLPSDFWRHJUDXGHPDWXULGDGHGRVFRQWUROHV2VULVFRVUHFHEHP
FODVVLILFDomRGHJUDXEDL[RPpGLRRXDOWR
'XUDQWHWRGDVDVHWDSDVGRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDFRPXQLFDomRGHYHDWLQJLUWRGDV
DVSDUWHVLQWHUHVVDGDVVHQGRUHDOL]DGDGHPDQHLUDFODUDHREMHWLYDUHVSHLWDQGRDVERDVSUiWLFDVGH
JRYHUQDQoD H[LJLGDV SHOR PHUFDGR ,QIRUPDo}HV UHOHYDQWHV GHYHP VHU LGHQWLILFDGDV H FROHWDGDV
DEUDQJHQGR GDGRV SURGX]LGRV LQWHUQDPHQWH LQIRUPDo}HV VREUH HYHQWRV DWLYLGDGHV H FRQGLo}HV
H[WHUQDVTXHSRVVLELOLWHPRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHDWRPDGDGHGHFLVmR$VXDFRPXQLFDomR
GHYHVHUWHPSHVWLYDHIOXLUHPWRGRVRVVHQWLGRV
1HVVH VHQWLGR D &RPSDQKLD SRVVXL XPD 2XYLGRULD HP TXH GHQ~QFLDV SRGHP VHU UHDOL]DGDV GH
IRUPDFRQILGHQFLDOHDQ{QLPD'HPRGRDJDUDQWLUTXHDVGHQ~QFLDVVHMDPUHDOL]DGDVD&RPSDQKLD
SURtEHHQmRWROHUDTXDOTXHUUHWDOLDomRRXDPHDoDGHDomRGHUHWDOLDomRFRQWUDTXDOTXHUSHVVRDTXH
UHODWHXPDSRVVtYHOYLRODomRjOHLUHJXODPHQWRRXSROtWLFDGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHWRGRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpPRQLWRUDGRDYDOLDQGRVHDSUHVHQoD
HRIXQFLRQDPHQWRGHVHXVFRPSRQHQWHVDRORQJRGRWHPSR(VVDWDUHIDGHYHVHUUHDOL]DGDPHGLDQWH
DWLYLGDGHV FRQWtQXDV GH PRQLWRUDPHQWR H DYDOLDo}HV LQGHSHQGHQWHV FXMR DOFDQFH H D IUHTXrQFLD
VHMDP GHILQLGRV SHOD ÈUHD GH &RPSOLDQFH &RQWUROHV ,QWHUQRV H *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV
&RUSRUDWLYRV $V GHILFLrQFLDV QR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LGHQWLILFDGDV GHYHUmR VHU UHODWDGDV DR
&RPLWrGH$XGLWRULD$VDWLYLGDGHVFRQWtQXDVGHPRQLWRUDPHQWRGHYHPVHUUHDOL]DGDVSHORVJHVWRUHV
H SHOD ÈUHD GH &RPSOLDQFH &RQWUROHV ,QWHUQRV H *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV &RUSRUDWLYRV H DV
DYDOLDo}HV LQGHSHQGHQWHV SHOD ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD FRQIRUPH UHVSRQVDELOLGDGHV GLVSRVWDV
DEDL[R
LLL (VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHQYROYHWRGDVDViUHDVGD&RPSDQKLDHGHYHUiVHJXLUVHXV
SULQFtSLRVpWLFRVYDORUHVHFXOWXUD$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHSDUDDOFDQoDURVVHXVREMHWLYRVHVWi
H[SRVWDDLQ~PHURVULVFRVTXHGHYHPVHUJHUHQFLDGRVSRUFDGDiUHDDFRPDQGRGRVHXUHVSHFWLYR
OtGHUFRQIRUPHDEDL[R
•

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR D GHILQLUDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDSDUDDWHQGLPHQWRGHVHXV
REMHWLYRVGHQHJyFLR E GHILQLUHUHYLVDUSHULRGLFDPHQWHRDSHWLWHDULVFRQDFRQGXomRGRV
QHJyFLRV GD &RPSDQKLD F  DSURYDU D DFHLWDomR GRV ULVFRV FODVVLILFDGRV FRPR ³$OWR´ G 
DSURYDURVUHODWyULRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHULVFRFRUSRUDWLYRH H VXSHUYLVLRQDU
FRPVXSRUWHGHVHXVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDHIHWLYLGDGHGDHVWUXWXUDHGRSURFHVVRGH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

•

&RPLWrGH$XGLWRULDFRQIRUPHD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVHR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWr
GH $XGLWRULD D  DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV E DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDHGD
ÈUHDGH&RPSOLDQFH&RQWUROHV,QWHUQRVH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV&RUSRUDWLYRV F DYDOLDU
H PRQLWRUDU DV H[SRVLo}HV GH ULVFR GD &RPSDQKLD G  DYDOLDU PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j
DGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRD
3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H  SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H
WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH GLVSRVLWLYRV OHJDLV H QRUPDWLYRV
DSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGH
SURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR
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I PRQLWRUDUDTXDOLGDGHHLQWHJULGDGHGRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHVLQWHUQRV*HUHQFLDPHQWR
GH 5LVFRV H FRPSOLDQFH J  DYDOLDU H GLVFXWLU R SODQR DQXDO GH WUDEDOKR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV H HQFDPLQKiOR SDUD D DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR K 
DFRPSDQKDU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GH FRQWUROHV LQWHUQRV GH DXGLWRULD LQWHUQD H GH
HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHSURSRQGRDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRDQHFHVVLGDGHGHUHYLVmRGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV L PRQLWRUDU
DTXDOLGDGHHDLQWHJULGDGH  GRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHVLQWHUQRV  GDVLQIRUPDo}HV
WULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDH  
GDVLQIRUPDo}HVHPHGLDo}HVGLYXOJDGDVFRPEDVHHPGDGRVFRQWiEHLVDMXVWDGRVHHPGDGRV
QmR FRQWiEHLV TXH DFUHVFHQWHP HOHPHQWRV QmR SUHYLVWRV QD HVWUXWXUD GRV UHODWyULRV XVXDLV
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV M DYDOLDUDRPHQRVDQXDOPHQWHVHDHVWUXWXUDHRUoDPHQWR
GD ÈUHD GH $XGLWRULD VmR VXILFLHQWHV DR GHVHPSHQKR GH VXDV IXQo}HV H N  UHSRUWDU DV
DWLYLGDGHVUHSRUWDGDVSHODÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
•

&RPLWr GH eWLFD &RPSOLDQFH H 3URWHomR GH 'DGRV FRPLWr QmR HVWDWXWiULR IRUPDGR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRyUJmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH  D 
DYDOLDUDHIHWLYLGDGHGRDPELHQWHGHFRQWUROHVLQWHUQRV E DYDOLDUVHDVUHFRPHQGDo}HVGH
PHOKRULDV QR DPELHQWH GH FRQWUROHV LQWHUQRV IRUDP GHYLGDPHQWH LPSOHPHQWDGDV SHORV
UHVSHFWLYRV JHVWRUHV GH FDGD iUHD F  YHULILFDU D FRQIRUPLGDGH GH SURFHGLPHQWRV FRP DV
QRUPDVUHJXODPHQWRVHOHLVDSOLFiYHLV G PRQLWRUDUDSUHYHQomRHRFRPEDWHjFRUUXSomRH
D ODYDJHP GH GLQKHLUR H DGRWDU PHGLGDV UHODFLRQDGDV D HVWH DVVXQWR H H  DQDOLVDU RV
UHODWyULRVHPLWLGRVSHORVyUJmRVUHJXODGRUHVSHODÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDH
SHODDXGLWRULDH[WHUQDQRWRFDQWHjVGHILFLrQFLDVGRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXDQGRUHODFLRQDGDV
DHYHQWRVGHODYDJHPGHGLQKHLURSUiWLFDVGHFRUUXSomRRXGHVYLRVGHFRQGXWDUHODFLRQDGRV
DRVSULQFtSLRVGR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLD

•

&RPLWr GH 6XVWHQWDELOLGDGH H GH ([FHOrQFLD 2SHUDFLRQDO H 5LVFRV FRPLWr QmR HVWDWXWiULR
IRUPDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRyUJmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEUR
GH  D HVWLPXODUHDFRPSDQKDURGHVHQYROYLPHQWRGHXPDFXOWXUDGHFRQVFLrQFLDVREUH
ULVFRV QDV GHFLV}HV GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR HVWLPXODU FRPSRUWDPHQWR SURDWLYR QR
JHUHQFLDPHQWR GHVWHV E  ]HODU SDUD TXH D &RPSDQKLD WHQKD HVWUXWXUD H SUiWLFDV TXH
DVVHJXUHPDHIHWLYLGDGHQDLGHQWLILFDomRHJHUHQFLDPHQWRVGRVULVFRV F PRQLWRUDUDPDWUL]
GHULVFRV G DSRLDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDGHILQLomRGROLPLWHGHH[SRVLomRDULVFRV
HVHXJUDXGHWROHUkQFLDH H PRQLWRUDURVHYHQWRVGHULVFRVHFRQWUROHVRSHUDFLRQDLV

•

&RPLWr )LQDQFHLUR H GH ,QYHVWLPHQWRV FRPLWr QmR HVWDWXWiULR IRUPDGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRyUJmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH  D DFRQVHOKDUH
DVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVREUHDQiOLVHVTXHHQYROYDPULVFRVILQDQFHLURVGD
&RPSDQKLDH E DYDOLDUWHPDVFRPRULVFRVGHOLTXLGH]HHQGLYLGDPHQWRPHUFDGRFUpGLWR
FDPELDOEHPFRPRDVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDWRPDGDGHGHFLVmRFRPEDVH
QRVUHVXOWDGRVDYDOLDGRV

•

'LUHWRULD D  LGHQWLILFDU 5LVFRV SUHYHQWLYDPHQWH H ID]HU VXD QHFHVViULD JHVWmR DYDOLDQGR D
SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD H DGRWDQGR PHGLGDV SDUD VXD SUHYHQomR H PLQLPL]DomR E 
SURSRUDDFHLWDomRGRV5LVFRVFODVVLILFDGRVFRPR³0pGLR´DR'LUHWRU3UHVLGHQWH F DSURYDUD
DFHLWDomRGRV5LVFRVFODVVLILFDGRVFRPR³%DL[R´ G LPSOHPHQWDUFRQWUROHVLQWHUQRVLQFOXLQGR
SROtWLFDVQRUPDVHOLPLWHVGHDOoDGD H YDOLGDURV5LVFRVLQHUHQWHVjRSHUDomRGD&RPSDQKLD
OHYDQGRHPFRQVLGHUDomRVXDUHOHYkQFLDHVXDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLD I FRQWULEXLUSDUD
HODERUDomR GR UHODWyULR GH 5LVFRV J  FRPXQLFDU QR PHQRU SUD]R SRVVtYHO D ÈUHD GH
&RPSOLDQFH VREUH 5LVFRV QmR LGHQWLILFDGRV VHMDP HOHV QRYRV RX QmR H K  HVWDEHOHFHU RV
SODQRVGHDomRHDVVHJXUDUDLPSOHPHQWDomRGRVPHVPRV

•

'LUHWRU3UHVLGHQWH D LPSOHPHQWDUDVHVWUDWpJLDVHGLUHWUL]HVGD&RPSDQKLDDSURYDGDVSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR E UHVSHLWDUDVGLUHWUL]HVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHSROtWLFDV
DVVLP FRPR PRQLWRUDU VXD REVHUYkQFLD HP WRGD D &RPSDQKLD F  LGHQWLILFDU ULVFRV
SUHYHQWLYDPHQWH H ID]HU VXD QHFHVViULD JHVWmR DYDOLDQGR D SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD H
DGRWDQGR PHGLGDV SDUD VXD SUHYHQomR H PLQLPL]DomR G  SURSRU DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRQtYHOGHDSHWLWHHWROHUkQFLDDULVFRGD&RPSDQKLD H SURSRUDDFHLWDomRGRV
ULVFRV FODVVLILFDGRVFRPR³$OWR´ DR&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR I  DSURYDU DDFHLWDomR GRV
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ULVFRVFODVVLILFDGRVFRPR³0RGHUDGR´ J SURSRUHLPSOHPHQWDUVLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRV
LQFOXLQGR SROtWLFDV H OLPLWHV GH DOoDGD DOLQKDGR DR QtYHO GH DSHWLWH H WROHUkQFLD D ULVFR K 
SURSRULQGLFDGRUHVGHVXVWHQWDELOLGDGHGHVXDVRSHUDo}HVFRQVLGHUDQGRIDWRUHVDPELHQWDLVH
VRFLDLV QD H[HFXomR GH VXDV DWLYLGDGHV L  SDWURFLQDU D LPSODQWDomR GD JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRVQD&RPSDQKLDH M YDOLGDURVUHODWyULRVGHULVFRVFRUSRUDWLYRVHGHFRQWUROHVLQWHUQRV
•

ÈUHDGHCompliance D HVWDEHOHFHUSURFHVVRDVHUXWLOL]DGRQDJHVWmRGHFRQWUROHVLQWHUQRV
H 5LVFR FRUSRUDWLYR E  FRRUGHQDU H GHILQLU RV SDGU}HV D VHUHP VHJXLGRV QR TXH WDQJH RV
SURFHVVRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVH5LVFRFRUSRUDWLYRRVVLVWHPDVGHVXSRUWHHDVIRUPDVHD
SHULRGLFLGDGHGRVVHXVUHSRUWHV F FRQVROLGDUDDYDOLDomRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDDWUDYpV
GHUHODWyULRVSHULyGLFRVTXHGHYHUmRVHUUHSRUWDGRVj'LUHWRULDDR&RPLWrGH6XVWHQWDELOLGDGH
H GH ([FHOrQFLD 2SHUDFLRQDO H 5LVFRV &RPLWr )LQDQFHLUR H GH ,QYHVWLPHQWRV &RPLWr GH
$XGLWRULD H &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR G  DSRLDU RV JHVWRUHV UHVSRQViYHLV QD GHILQLomR H
H[HFXomRGRVSODQRVGHDomRHSUD]RQHFHVViULRVSDUDWUDWDPHQWRGRV5LVFRVHQRWLILFDURV
GHVFXPSULPHQWRV GH DFRUGR FRP DV GHYLGDV DOoDGDV H H  FRQVFLHQWL]DU RV JHVWRUHV
UHVSRQViYHLVVREUHDLPSRUWkQFLDGR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHDUHVSRQVDELOLGDGHLQHUHQWH
DRVDGPLQLVWUDGRUHVIXQFLRQiULRVHVWDJLiULRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVDORFDGRVILVLFDPHQWH
QDVGHSHQGrQFLDVGD&RPSDQKLD

•

ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD D SURYHUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRR&RPLWrGH$XGLWRULDHR
'LUHWRU 3UHVLGHQWH FRP DYDOLDo}HV LQGHSHQGHQWHV LPSDUFLDLV H WHPSHVWLYDV VREUH D
HIHWLYLGDGHGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHGRVSURFHVVRVGHJRYHUQDQoDGDDGHTXDomRGRV
FRQWUROHV H GR FXPSULPHQWR GDV QRUPDV H UHJXODPHQWRV DVVRFLDGRV jV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLD E VXEVLGLDUDÈUHDGHComplianceVREUHRVSULQFLSDLVULVFRVHFRQWUROHVYLJHQWHV
LGHQWLILFDGRVGXUDQWHVXDVUHYLV}HVDQXDLVSRUGLYHUVRVSURFHVVRVGHQHJyFLRGHQWURGHVHX
SDSHO GH DYDOLDGRU LQGHSHQGHQWH GR DPELHQWH GH FRQWUROHV LQWHUQRV H GR GHVHPSHQKR GDV
iUHDV GH QHJyFLR H F  HIHWXDU WHVWHV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV FRP REMHWLYR GH DYDOLDU D VXD
HIHWLYLGDGH

•

*HUrQFLDV D LGHQWLILFDUFODVVLILFDUHJHUHQFLDURVULVFRVGDVUHVSHFWLYDViUHDVGHDFRUGRFRP
DVHVWUDWpJLDVGHPLWLJDomRHPFRQMXQWRFRPDÈUHDGHCompliance E HVWDEHOHFHUFRQWUROHV
SDUD RV ULVFRV SULRULWiULRV F  LPSODQWDU RV SODQRV H DFRPSDQKDU DV Do}HV FRUUHWLYDV HRX
SUHYHQWLYDVHPVXDViUHDV G ID]HUDLQWHUIDFHGDViUHDVGHQHJyFLRVHIXQFLRQDLVFRPD
iUHD GH JHVWmR GH 5LVFRV H  GHILQLU FRQWUROHV LQWHUQRV GRV SURFHVVRV GH VXDV UHVSHFWLYDV
iUHDVHPFRQMXQWRFRPDÈUHDGHCompliance

•

&RODERUDGRUHV D DVVHJXUDUDRSHUDFLRQDOL]DomRGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVID]HQGRSDUWH
GRSURFHVVRGHLGHQWLILFDomRDYDOLDomRHPHQVXUDomRLPSOHPHQWDQGRFRQWUROHVSUHYHQWLYRV
HFRUUHWLYRVRXGHWHFWLYRVH E SDUWLFLSDUGHIRUPDDWLYDQDFRPXQLFDomRHWUHLQDPHQWRTXH
SHUPLWDDGLVVHPLQDomRGHIRUPDFRQVFLHQWHGDJHVWmRGHULVFRVQDHPSUHVD

F $GHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD
$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHVXD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVHGHPDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHDGRWDGDV
VmRDGHTXDGDVSDUDDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
'HQWUHRVGHYHUHVGDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDWHPRVRGHYHUGH L HIHWXDUWHVWHV
QRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD FRP R REMHWLYR GH DYDOLDU VXD HIHWLYLGDGH H LL  SURYHU D
DGPLQLVWUDomRFRPDYDOLDo}HVLQGHSHQGHQWHVVREUHDHIHWLYLGDGHGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHGRV
SURFHVVRV GH JRYHUQDQoD GD DGHTXDomR GRV FRQWUROHV H GR FXPSULPHQWR GDV QRUPDV H
UHJXODPHQWRVDVVRFLDGRVjVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
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5.2 – Política de gerenciamento de riscos de mercado
(a) Política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Para informações sobre a prática de gerenciamento de riscos
de mercado da Companhia, consulte o item 5.6.
(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Para informações sobre a prática de gerenciamento de riscos
de mercado da Companhia, consulte o item 5.6.
(i) riscos de mercado para os quais se busca proteção
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Para informações sobre a prática de gerenciamento de riscos
de mercado da Companhia, consulte o item 5.6.
(ii) estratégia de proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Para informações sobre a prática de gerenciamento de riscos
de mercado da Companhia, consulte o item 5.6.
(iii) instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Para informações sobre a prática de gerenciamento de riscos
de mercado da Companhia, consulte o item 5.6.
(iv) parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Para informações sobre a prática de gerenciamento de riscos
de mercado da Companhia, consulte o item 5.6.
(v) se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Para informações sobre a prática de gerenciamento de riscos
de mercado da Companhia, consulte o item 5.6.
(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Para informações sobre a prática de gerenciamento de riscos
de mercado da Companhia, consulte o item 5.6.
(c) Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade
da política adotada
Não aplicável, considerando que a Companhia não possui uma política formalizada de
gerenciamento de riscos de mercado. Para informações sobre a prática de gerenciamento de riscos
de mercado da Companhia, consulte o item 5.6.
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±'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D SULQFLSDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHRJUDXGHHILFLrQFLDGHWDLVFRQWUROHVLQGLFDQGR
HYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
9LVDQGR JDUDQWLU R DWLQJLPHQWR GRV REMHWLYRV D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOR
HVWDEHOHFLPHQWRGHFRQWUROHVLQWHUQRVHIHWLYRVDFHUFDGDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVH
SHODDYDOLDomRDFHUFDGHVXDHILFiFLD
2FRQWUROHLQWHUQRVREUHGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHVWiGHILQLGRFRPRXPSURFHVVR
GHVWLQDGRDSURSRUFLRQDUUD]RiYHOVHJXUDQoDTXDQWRjFRQILDELOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVH
VXDHODERUDomRGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVFRQWiEHLVDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLD
(PERUDH[LVWDPOLPLWDo}HVLQHUHQWHVjHILFiFLDGHTXDOTXHUVLVWHPDGHFRQWUROHHSURFHGLPHQWRVGH
GLYXOJDomRLQFOXVLYHDSRVVLELOLGDGHGHHUURKXPDQRRVFRQWUROHVHSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSHOD
&RPSDQKLDGHVWLQDPVHDRIHUHFHUJDUDQWLDUD]RiYHOGHFRQVHFXomRGHVHXVREMHWLYRVVHQGRFHUWR
TXH TXDLVTXHU IDOKDV LGHQWLILFDGDV QD H[HFXomR GRV FRQWUROHV GXUDQWH R H[HUFtFLR VHUmR
GHYLGDPHQWHFRUULJLGDV
E HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV
$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHVLQWHUQRVpDTXHODLQIRUPDGDQRLWHP E LLL 
F  IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
FRPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
2SDSHOGHLPSOHPHQWDUXPDVyOLGDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHpGHOHJDGRDRV
JHVWRUHV FRP R DSRLR GDV iUHDV GH DXGLWRULD LQWHUQD GD &RPSDQKLD HP QRPH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRH[HUFHQGRDIXQomRGHVXSHUYLVmRDWUDYpVGR&RPLWrGH$XGLWRULDHGR&RPLWrGH
6XVWHQWDELOLGDGH H GH ([FHOrQFLD 2SHUDFLRQDO H 5LVFRV FRPLWr QmR HVWDWXWiULR IRUPDGR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRyUJmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH
G  GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR H HQFDPLQKDGR j &RPSDQKLD SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH QRV
WHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90TXHWUDWDGRUHJLVWURHGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
GHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
1mRKiQHQKXPDGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDQDFDUWDGHFRQWUROHVGRQRVVRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
H FRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
SUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
1mRKiQHQKXPDGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDQDFDUWDGHFRQWUROHVGRQRVVRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
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±3URJUDPDGH,QWHJULGDGH
D
VH R HPLVVRU SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L
RVSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVHVXDDGHTXDomR
DRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLDRVULVFRVVmR
UHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV
$&RPSDQKLDSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHSUiWLFDVYROWDGDVSDUDDSUHYHQomRGHWHFomR
HUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDTXHIRUDPHODERUDGRV
HPUD]mRGDDQiOLVHGHULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWD
$VUHJUDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVVmRFRQVWDQWHPHQWHDWXDOL]DGRVHPGHFRUUrQFLDGHDOWHUDo}HV
QDOHJLVODomRHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVRXGDQHFHVVLGDGHFRQVWDWDGDLQWHUQDPHQWHGHDGHTXDomR
HPUD]mRGRVULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWD
$OpPGDVSROtWLFDVHQRUPDVLQWHUQDVD&RPSDQKLDpRULHQWDGDSHORVHX&yGLJRGH&RQGXWDTXH
UHIOHWHRVPDLVDOWRVSDGU}HVGHLQWHJULGDGHHpWLFDDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDRTXHpHVSHUDGRHP
WHUPRVGHSUiWLFDVHFRQGXWDVHDVFRQVHTXrQFLDVHPFDVRGHYLRODomRDR&yGLJRGH&RQGXWD
$&RPSDQKLDFRQWDFRPXP&DQDO&RQILGHQFLDOSDXWDGRSHOR&yGLJRGH&RQGXWDTXHpRPHLR
SDUD TXH WRGRV SRVVDP WLUDU G~YLGDV GDU VXJHVW}HV H FRPXQLFDU IDWRV DQRQLPDPHQWH RX QmR 
VHQGRHVWHFDQDOSDUDTXHTXDOTXHUXPTXHWHQKDFLrQFLDRXVXVSHLWHGHDWRVGHRXWUDSHVVRDHP
GLVVRQkQFLDFRPR&yGLJRGH&RQGXWDDOHJLVODomRRXjVGHPDLVSROtWLFDVHQRUPDVGD&RPSDQKLD
SRVVDUHDOL]DUXPDGHQ~QFLDVHMDSHORVLWHZZZFDQDOFRQILGHQFLDOFRPEUEURRNILHOGRXSHORWHOHIRQH
8PDHPSUHVDWHUFHLUDpDLQWHUPHGLDGRUDJDUDQWLQGRDVVLPDFRQILGHQFLDOLGDGHH
LPSDUFLDOLGDGHGR&DQDO&RQILGHQFLDOGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDFRQWDDLQGDFRPXPD3ROtWLFD$QWLVVXERUQRH$QWLFRUUXSomREHPFRPR3ROtWLFDGH
,QWHUDomRFRP3RGHU3~EOLFR
LL
DVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVQRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRHGD
HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH LQGLFDQGR VXDV
DWULEXLo}HVVHVXDFULDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRVGRHPLVVRUDTXHVHUHSRUWDP
HRVPHFDQLVPRVGHJDUDQWLDGDLQGHSHQGrQFLDGHVHXVGLULJHQWHVVHH[LVWHQWHVH
$VHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVQRVSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHVmRDGHSHQGHU
GRFDVR L iUHDGH&RPSOLDQFH LL iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD LLL &RPLWrGH$XGLWRULD LY &RPLWr
GHeWLFD&RPSOLDQFHH3URWHomRGH'DGRVH Y &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RPLWr GH $XGLWRULD p FRPLWr HVWDWXWiULR WHQGR VLGR DSURYDGR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GD
&RPSDQKLDHLQVWDODGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRyUJmRUHDOL]DGDHPGH
QRYHPEURGH2&RPLWrGHeWLFD&RPSOLDQFHH3URWHomRGH'DGRVpFRPLWrQmRHVWDWXWiULR
IRUPDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR GR yUJmR UHDOL]DGD HP GH QRYHPEUR GH
$VDWULEXLo}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULDHGR&RPLWrGHeWLFD&RPSOLDQFHH3URWHomRGH'DGRV
VmRDTXHODVSUHYLVWDVQR5HJLPHQWRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHQR5HJLPHQWR,QWHUQRGRV&RPLWrVGH
$VVHVVRUDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD UHVSHFWLYDPHQWH TXH IRUDP
DSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRyUJmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH

$ iUHD GH &RPSOLDQFH YLVD JDUDQWLU TXH UHJXODPHQWRV LQWHUQRV H H[WHUQRV VHMDP FXPSULGR $V
GHQ~QFLDV H UHFODPDo}HV UHFHELGDV DWUDYpV GR &DQDO &RQILGHQFLDO VmR DSXUDGDV SHOD $XGLWRULD
,QWHUQDGD&RPSDQKLD8PDYH]DSXUDGDFDEHDR&RPLWrGHeWLFD&RPSOLDQFHH3URWHomRGH'DGRV
GD7HJUDGHOLEHUDUDFHUFDGDVPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVTXHSRGHUmRVHUDSOLFDGDV

461
PÁGINA: 87 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

5.4 - Programa de Integridade

5HLWHUDPRVTXHDDEVWHQomRGRPHPEURHQYROYLGRQDGHQ~QFLDQRPRPHQWRGDDYDOLDomRGRFDVR
VHPSUHVHUiREVHUYDGD$SHVVRDHQYROYLGDQRSURFHVVRGHGHFLVmRTXHWHQKDSRWHQFLDOFRQIOLWRGH
LQWHUHVVH FRP D GHOLEHUDomR D VHU WRPDGD GHYHUi VH GHFODUDU LPSHGLGD H[SOLFDQGR VHX
HQYROYLPHQWRQRFDVR'HSRLVGHYHUiVHDXVHQWDUGDVGLVFXVV}HVVREUHRWHPDEHPFRPRVHDEVWHU
GHYRWDUQDPDWpULDHPTXHVWmRVHIRURFDVR
LLL
•

VHRHPLVVRUSRVVXLFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDIRUPDOPHQWHDSURYDGRLQGLFDQGR
VHHOHVHDSOLFDDWRGRVRVGLUHWRUHVFRQVHOKHLURVILVFDLVFRQVHOKHLURVGHDGPLQLVWUDomR
HHPSUHJDGRVHVHDEUDQJHWDPEpPWHUFHLURVWDLVFRPRIRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV

2&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLDVHDSOLFDDWRGRVRVFRODERUDGRUHVVHPH[FHomREHPFRPR
DWHUFHLURVIRUQHFHGRUHVHHPSUHVDVSDUFHLUDV
•

VHHFRPTXHIUHTXrQFLDRVGLUHWRUHVFRQVHOKHLURVILVFDLVFRQVHOKHLURVGHDGPLQLVWUDomR
HHPSUHJDGRVVmRWUHLQDGRVHPUHODomRDRFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDHjVGHPDLV
QRUPDVUHODFLRQDGDVDRWHPD

$VVLPFRPRWRGRVFRODERUDGRUHVTXHVmRFRQWUDWDGRVRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHWRGRVRV
FRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDSDUWLFLSDUDPQRSURFHVVRGHLQWHJUDomRHSDVVDPDQXDOPHQWHSHOR
WUHLQDPHQWRDFHUFDGR&yGLJRGH&RQGXWDHGHPDLVSROtWLFDVGD&RPSDQKLD
•

DVVDQo}HVDSOLFiYHLVQDKLSyWHVHGHYLRODomRDRFyGLJRRXDRXWUDVQRUPDVUHODWLYDVDR
DVVXQWRLGHQWLILFDQGRRGRFXPHQWRRQGHHVVDVVDQo}HVHVWmRSUHYLVWDVH

4XDOTXHU GHVFXPSULPHQWR p SDVVtYHO GH UHSUHHQVmR H DSOLFDomR GH PHGLGDV GLVFLSOLQDUHV TXH
GHSHQGHQGRGDVXDJUDYLGDGHHRXWUDVFLUFXQVWkQFLDVUHOHYDQWHVSRGHPUHVXOWDUHPDGYHUWrQFLD
YHUEDORXSRUHVFULWRVXVSHQVmRRXGHPLVVmRFRPRXVHPMXVWDFDXVD$LQGDRVFDVRVGHYLRODomR
TXHLQFOXDPXPDLQIUDomRGDOHLVHUmRHQFDPLQKDGRVjVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
•

yUJmRTXHDSURYRXRFyGLJRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRFyGLJRGH
FRQGXWD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R GRFXPHQWR SRGH VHU
FRQVXOWDGR

2 &yGLJR GH &RQGXWD GD &RPSDQKLD IRL DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR
UHDOL]DGD HP  GH QRYHPEUR  H HVWi GLVSRQtYHO DWUDYpV GR VHJXLQWH OLQN
KWWSZZZWHJUDLQFRUSRUDGRUDFRPEUUL
(b)

VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

L

VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV

2&DQDO&RQILGHQFLDOGD&RPSDQKLDpLQWHUPHGLDGRSRUXPDHPSUHVDWHUFHLUL]DGDYLVDQGRJDUDQWLU
DFRQILGHQFLDOLGDGHHLPSDUFLDOLGDGHVHQGRFHUWRTXHWRGRRWUDEDOKRpFRQGX]LGRFRPRPi[LPR
VLJLORHFXLGDGRSDUDSUHVHUYDUDLGHQWLGDGHGRVHQYROYLGRVTXHSRGHPUHSRUWDUGHIRUPDDQ{QLPD
FDVRSUHILUDP
LL
VH R FDQDO HVWi DEHUWR SDUD R UHFHELPHQWR GH GHQ~QFLDV GH WHUFHLURV RX VH UHFHEH
GHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV
2&DQDO&RQILGHQFLDOpDEHUWRSDUDGHQ~QFLDGHFRODERUDGRUHVHWHUFHLURV
LLL

VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIpH

2&DQDO&RQILGHQFLDOpXPPHLRVHJXURGHFRPXQLFDomRRSHUDGRSRUXPDHPSUHVDLQGHSHQGHQWH
GLVSRQtYHODWUDYpVGRWHOHIRQHRXSHORVLWHZZZFDQDOFRQILGHQFLDOFRPEUEURRNILHOG
HPTXHRVUHODWRVSRGHPVHUUHDOL]DGRVGHIRUPDFRQILGHQFLDOHDQRQLPDPHQWH
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$ &RPSDQKLD SURtEH H QmR WROHUD TXDOTXHU UHWDOLDomR RX DPHDoD GH DomR GH UHWDOLDomR FRQWUD
TXDOTXHUSHVVRDTXHUHODWHXPDSRVVtYHOYLRODomRjOHLUHJXODPHQWRRXSROtWLFDGD&RPSDQKLD
LY

yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

$HPSUHVDLQGHSHQGHQWHpUHVSRQViYHOSHODFROHWDGHGDGRVHGLUHFLRQDPHQWRjiUHDGH$XGLWRULD
,QWHUQDTXHVXSHUYLVLRQDRWUDWDPHQWRGRVUHODWRVHUHDOL]DDVDSXUDo}HVGDVGHQ~QFLDV
$SyVDDSXUDomRGDGHQ~QFLDSHOD$XGLWRULD,QWHUQDDDYDOLDomRGHFRQVHTXrQFLDVpUHDOL]DGDSHOR
&RPLWr GH eWLFD &RPSOLDQFH H 3URWHomR GH 'DGRV GD &RPSDQKLD VHQGR FHUWR TXH TXDOTXHU
FRODERUDGRU HQYROYLGR QD GHQ~QFLD QmR SDUWLFLSDUi GH VXD DSXUDomR RX GDV DYDOLDo}HV GH
FRQVHTXrQFLDVSRVWHULRUHV
(c)
VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H
UHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDV
LUUHJXODUHVQDVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDVH
$&RPSDQKLDSRVVXLDERDSUiWLFDGHFRQWUDWDUSDUDWRGRSURFHVVRGHIXVmRRXDTXLVLomRHPSUHVD
HVSHFLDOL]DGD SDUD UHDOL]DU D GXH GLOLJHQFH QHFHVViULD EHP FRPR SHVTXLVD UHSXWDFLRQDO H GH
FRPSOLDQFH
(d)
FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUD
DSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR
1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRRVSURFHGLPHQWRVGHVFULWRVDFLPD
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±$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
$&RPSDQKLDQmRSRVVXtD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVIRUPDOPHQWHDSURYDGDQR~OWLPRH[HUFtFLR
VRFLDOFRQWXGRHQWHQGHTXHQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRVSULQFLSDLVULVFRVDRVTXDLVD
&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRV
$ &RPSDQKLD JHUHQFLD ULVFRV GH PHUFDGR DWUDYpV GH GHOLEHUDo}HV GR VHX &RPLWr GH
6XVWHQWDELOLGDGH H GH ([FHOrQFLD 2SHUDFLRQDO H 5LVFRV FRPLWr QmR HVWDWXWiULR IRUPDGR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRyUJmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH
$WUDYpV GR FRQVWDQWH PRQLWRUDPHQWR H DQiOLVH GD 'LUHWRULD )LQDQFHLUD H GD $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDVmRLGHQWLILFDGDVGLYHUVDVYDULiYHLVTXHLPSOLFDPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHPULVFRGH
PHUFDGR TXH SRGHP LPSDFWDU D RSHUDomR GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R
PRQLWRUDPHQWR FRQVWDQWH EHP FRPR D GHOLEHUDomR GH Do}HV PLWLJDGRUDV GH ULVFR QR kPELWR GR
&RPLWrGH([FHOrQFLD2SHUDFLRQDOH5LVFRVpVXILFLHQWHSDUDJHUHQFLDURVULVFRVGHPHUFDGRDRV
TXDLVDRSHUDomRGD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD
$V SUiWLFDV DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD SDUD PRQLWRUDPHQWR GRV ULVFRV GH PHUFDGR SRVVXHP SRU
REMHWLYRHYLWDURXPLWLJDUHYHQWXDLVHIHLWRVDGYHUVRVHPVXDVDWLYLGDGHV
$&RPSDQKLDSRGHXWLOL]DUGHGHULYDWLYRVFRPRVZDSVIXWXURV1')VWHUPRVHRSo}HVSDUDPLWLJDU
ULVFRVHYHQWXDOPHQWHLGHQWLILFDGRVSHOR&RPLWrGH([FHOrQFLD2SHUDFLRQDOH5LVFRV
$VDOWHUDo}HVGHYDORUQRVGHULYDWLYRVVmRFRQWDELOL]DGDVGLUHWDPHQWHQDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGR
2 OXFUR RX SUHMXt]R DSXUDGR FRP RV VZDSV GH WD[D MXURV p FRQWDELOL]DGR QD OLQKD GH GHVSHVDV
ILQDQFHLUDVGDGHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGR
$&RPSDQKLDPRQLWRUDRVULVFRVGDRSHUDomRFRQVWDQWHPHQWHSDUDDXIHULURDGHTXDGRFRQWUROHGH
ULVFR DRV UHVXOWDGRV SURGX]LGRV QR QHJyFLR 2V SDUkPHWURV XWLOL]DGRV SHOD DGPLQLVWUDomR SDUD
JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV GHYHP VHU FRQVHUYDGRUDPHQWH DGHTXDGRV SDUD JDUDQWLU D OLTXLGH]
QHFHVViULDGD&RPSDQKLDHDFRQVHFXomRGRVQHJyFLRV
5LVFRGHOLTXLGH]
$ &RPSDQKLD PRQLWRUD FRQVWDQWHPHQWH R IOX[R GH FDL[D H FDL[D PtQLPR GD RSHUDomR $
DGPLQLVWUDomREXVFDUHJXODUPHQWHIRUPDVGHUHGX]LUDQHFHVVLGDGHGHFDL[DQRQHJyFLRLQFOXLQGR
L FRQWUDWDomRGRILQDQFLDPHQWRjREUD SODQRHPSUHViULR DQWHVGRLQtFLRGHFDGDFRQVWUXomR LL 
RWLPL]DomRGDOLEHUDomRGHUHFXUVRVGREDQFRDRORQJRGDVREUDV LLL DQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVGRV
FOLHQWHVSRUPHLRGHUHSDVVHDQWHFLSDGR DQWHVGDFRQFOXVmRRXKDELWHVH H LY RXWUDVDOWHUQDWLYDV
GHILQDQFLDPHQWR
5LVFRGHFUpGLWRGHFOLHQWHV
$ &RPSDQKLD SRVVXL EDVH SXOYHUL]DGD GH FOLHQWHV H FRP QtYHO GH FRQFHQWUDomR EDL[R $
DGPLQLVWUDomRPRQLWRUDUHJXODUPHQWHDEDVHGHUHFHEtYHLVHQtYHOGHLQDGLPSOrQFLDEHPFRPRDGRWD
Do}HVGHFREUDQoDDWLYDSDUDDPDQXWHQomRGDEDVHDGLPSOHQWH$&RPSDQKLDQmRUHJLVWUDKLVWyULFR
GHSHUGDVPDWHULDLVQRSHUtRGRGHFRQVWUXomRGHYLGRDUHFXSHUDomRGRVSURGXWRVHDJDUDQWLDUHDO
GRVDWLYRV
5LVFRGHWD[DGHMXURV
$ &RPSDQKLD PRQLWRUD D IOXWXDomR QDV WD[DV GH MXURV GH PRGR D PLWLJDU R GLIHUHQFLDO HQWUH D
UHPXQHUDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVHFXVWRGRVSDVVLYRVILQDQFHLURV1RFDVRGHLQVWUXPHQWRVFRP
LQGH[DomRSyVIL[DGDRXSUpIL[DGDDDGPLQLVWUDomREXVFDPDQWrORVFRPSDWtYHLVDRORQJRGRWHPSR
HVHPHOKDQWHVDRSDWDPDUGHUHPXQHUDomRRXFXVWRHVWLSXODGRQR3ODQRGH1HJyFLRV$&RPSDQKLD
SRGHXWLOL]DULQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHSURWHomRFRQWUDDIOXWXDomRQDVWD[DVGHMXURV
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5LVFRGHLQIODomR
$ &RPSDQKLD PRQLWRUD R FXVWR GH PDWHULDLV H PmR GH REUD TXH LPSDFWDP D FRQVWUXomR GRV
HPSUHHQGLPHQWRV$DGPLQLVWUDomRDFRPSDQKDUHJXODUPHQWHRRUoDPHQWRGHFDGDHPSUHHQGLPHQWR
ODQoDGRRXHPFRQVWUXomRHQHJRFLDFRQWUDWRVFRPIRUQHFHGRUHVSDUDEXVFDURDWLQJLPHQWRGRFXVWR
DOYRHVWDEHOHFLGR$&RPSDQKLDGHWpPXPDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLVGHFOLHQWHVTXHpFRUULJLGDSHOR
tQGLFHQDFLRQDOGDFRQVWUXomRFLYLO ,1&& GXUDQWHRSHUtRGRGHREUDVHSHORtQGLFHJHUDOGHSUHoRV
GR PHUFDGR ,*30  DSyV D FRQFOXVmR GRV HPSUHHQGLPHQWRV GHVWD IRUPD RIHUHFHQGR SURWHomR
FRQWUDSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVGHLQVXPRVGDREUD
$ &RPSDQKLD PRQLWRUD RV ULVFRV GH PHUFDGR SRU PHLR GH FRPLWrV FRP D 'LUHWRULD ([HFXWLYD H
FRQWUROHVLQWHUQRVHPFDGDiUHDGHQHJyFLR$DGPLQLVWUDomRXWLOL]DDOWRQtYHOGHJRYHUQDQoDSDUDD
SURGXomRGHLQIRUPDo}HVHPUHODWyULRVHDFRPSDQKDPHQWRGHLQGLFDGRUHV$&RPSDQKLDUHYLVLWD
FRQVWDQWHPHQWHVHXVFRQWUROHVSDUDDYDOLDomRGHVXDHIHWLYLGDGHHDSULPRUDPHQWR
$&RPSDQKLDGLVS}HGHFRQWUROHVHPFRQIRUPLGDGHFRPDOHL6DUEDQHV2[OH\ 62; HFHUWLILFDGRV
WULPHVWUDOPHQWHSRUDXGLWRUH[WHUQR
$DGPLQLVWUDomRGLVSRQLELOL]DLQWHUQDPHQWHDVSROtWLFDVHQRUPDVDWRGRVRVIXQFLRQiULRVSDUDTXH
WRGDVDVVXDVDWLYLGDGHVHFRQWUROHVHVWHMDPHPFRQIRUPLGDGHFRPRSDGUmRHVWDEHOHFLGR
$&RPSDQKLDHVWUXWXURXVXDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOFRPRREMHWLYRGHUHGX]LUULVFRVGHPHUFDGRH
MXOJDDGHTXDGDVXDHVWUXWXUDSDUDYHULILFDomRGDVSROtWLFDVDGRWDGDV
$&RPSDQKLDWHPDQXDOPHQWHVHXVSURFHVVRVUHYLVLWDGRVSRUDXGLWRULDLQWHUQDHGHVHQYROYHSODQRV
GHDSULPRUDPHQWRGRVPHVPRV
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Data de Constituição do Emissor

15/02/2018

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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±%UHYHKLVWyULFR
$ &RPSDQKLD p XPD HPSUHVD GR VHWRU GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD UHVLGHQFLDO FRPHUFLDO H GH
GHVHQYROYLPHQWRXUEDQRFRPSULQFLSDOIRFRGHDWXDomRQRVHVWDGRVGH6mR3DXORH5LRGH-DQHLUR
$&RPSDQKLDIRLFRQVWLWXtGDHPGHIHYHUHLURGHVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGDFRPD
UD]mR VRFLDO GH 7*63 (PSUHHQGLPHQWRV ,PRELOLiULRV /WGD WHQGR VLGR SRVWHULRUPHQWH
WUDQVIRUPDGDHPVRFLHGDGHDQ{QLPDHPGHPDUoRGHHVXDGHQRPLQDomRVRFLDOIRLDOWHUDGD
SDUD7HJUD,QFRUSRUDGRUD6$HPGHVHWHPEURGH
(PERUDD&RPSDQKLDWHQKDDGRWDGRDPDUFD7HJUDDSHQDVHPDPHVPDSRUVXDYH]FRQWD
FRPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDQRPHUFDGRLPRELOLiULREUDVLOHLURFHUFDGHPLOK}HVGHPHWURV
TXDGUDGRV FRQVWUXtGRV HRX HP FRQVWUXomR PDLV GH  PLO LPyYHLV GHVHQYROYLGRV
DSUR[LPDGDPHQWHPLOFOLHQWHVHPDLVGHSUrPLRVGRPHUFDGR
'HQWUH DV HPSUHVDV H PDUFDV GHWLGDV SHOD &RPSDQKLD GHVWDFDPVH D L  7DPERUp 8UEDQLVPR
HPSUHVDOtGHUQRVHWRUGHGHVHQYROYLPHQWRXUEDQRFRPDQRVGHKLVWyULDPLOK}HVGHPHWURV
TXDGUDGRVGHVHQYROYLGRVHSUHVHQWHHPGLYHUVRVHVWDGRVGRWHUULWyULRQDFLRQDOH LL 7HJUD9HQGDV
HPSUHVD GH LQWHUPHGLDomR LPRELOLiULD GHGLFDGD H[FOXVLYDPHQWH D FRPHUFLDOL]DomR GH LPyYHLV GD
7HJUD
$&RPSDQKLDUHFHEHXHPGHVHWHPEURGHSDUWHGRDFHUYRFLQGLGRGD(5%(,QFRUSRUDGRUD
6$ DQWLJD7HJUD,QFRUSRUDGRUD6$ WHQGRDFLVmRSDUFLDOVLGRUHDOL]DGDVHPVROLGDULHGDGHQRV
WHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIR~QLFRGD/HLGDV6$ILFDQGRD&RPSDQKLDUHVSRQViYHO~QLFDH
H[FOXVLYDPHQWH SHORV GLUHLWRV REULJDo}HV H FRQWLQJrQFLDV GHFRUUHQWHV HRX UHODFLRQDGRV DRV
HOHPHQWRVDWLYRVHSDVVLYRVTXHOKHIRUDPWUDQVIHULGRVQRkPELWRGRDFHUYRFLQGLGR
$&RPSDQKLDpDWXDOPHQWHFRQWURODGDSHORJUXSRFDQDGHQVH%URRNILHOG$VVHW0DQDJHPHQWXPD
HPSUHVD FRP SUHVHQoD JOREDO H SDUWLFLSDomR QRV PDLV GLYHUVRV VHWRUHV GD HFRQRPLD WDLV TXDLV
LPRELOLiULR LQIUDHVWUXWXUD HQHUJLD UHQRYiYHO UHFXUVRV VXVWHQWiYHLV DJURSHFXiULD H IORUHVWDV  H
SULYDWHHTXLW\
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±,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH QmR KRXYH SHGLGR GH IDOrQFLD IXQGDGR HP YDORU UHOHYDQWH RX GH
UHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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7.1 – Descrição das atividades principais do emissor e suas controladas
Visão Geral
Somos uma das maiores incorporadoras e construtoras no setor imobiliário residencial,
especificamente no segmento de alta e média renda no Brasil, com base em dados de Valor Geral
de Vendas (“VGV”) divulgados pelas companhias abertas do setor em 01 de de fevereiro de 2021,
possuindo um landbank (estoque de terrenos), estimado, na data deste Formulário de Referência,
em R$ 11,5 bilhões de Valor Geral de Vendas (“VGV”). Com mais de 4 décadas de história, temos
larga experiência em todos os segmentos do setor imobiliário, tendo entregado mais de 100 mil
unidades. Nossos empreendimentos são minuciosamente planejados, tornando-se edificações
icônicas no panorama (skyline) de algumas das maiores cidades da América Latina: São Paulo, Rio
de Janeiro e Campinas. Com a experiência e a credibilidade conquistadas ao longo de 42 anos com
trabalho árduo e foco em nossos clientes, nossa marca “Tegra”, lançada em 2017, rapidamente
conquistou respeito de nossos clientes e admiração por parte de nossos parceiros de negócio.
Desde o início de nossas operações, nossa atuação preza pela qualidade e segurança de nossos
empreendimentos, bem como por alto padrão de governança de nossa gestão. Além disso, calcamos
nossa atuação sempre na premissa de satisfazer nossos clientes, atendendo suas necessidades e
superando suas expectativas, para que se tornem embaixadores de nossa empresa.
Iniciamos nossas atividades em 1978, ano em que o grupo Brookfield inicia suas operações no
mercado imobiliário brasileiro. Desde então, pautamos nossa atuação na criação de
empreendimentos únicos, pensados e construídos com atenção aos detalhes, comprometimento,
entrega e energia, garantindo uma experiência sob medida para cada cliente, adaptada aos seus
estilos de vida individuais. Esse comprometimento com excelência tem resultado em um
reconhecimento único no setor: mais de 64 prêmios recebidos, tendo recebido 17 vezes o prêmio
“Master Imobiliário”, um dos mais importantes reconhecimentos do nosso setor.
Além disso, nosso modelo de negócios nos permite escalar nosso formato de “boutique” para uma
operação de larga escala, apoiada em uma operação integrada de construção e vendas, forte
estratégia digital e disciplina financeira para preservação de margens e retornos atrativos. Assim,
nos consideramos uma “boutique em escala”, que reflete o carinho, dedicação e alma colocado em
cada empreendimento que lançamos, porém, reunidos em uma atividade que realiza vários projetos
ao longo do ano para atingir o tamanho adequado de nossa operação.
Nosso comprometimento com excelência, se reflete também em nossa estrutura interna e em nossa
equipe. Acreditamos que possuímos uma administração das mais experientes do setor, com a média
de, aproximadamente, 163 anos de experiência combinada de seus membros (considerando
exclusivamente anos de experiência no setor), seja na própria Tegra, seja em outras incorporadoras
no Brasil.
Para nós, cada cliente é único. Nosso propósito, portanto, é claro: construir empreendimentos com
alma, para que as pessoas possam viver melhor. Com o intuito de alinhar todos os colaboradores
com essa mensagem, desenvolvemos as Atitudes da Cultura Tegra que traduzem a nossa cultura
em comportamentos, indicando a forma como devemos agir. Além disso, para que o sistema funcione
adequadamente, possibilitando melhorias ou ainda superação de resultados e expectativas,
estabelecemos os Princípios de Negócios, que fundamentam uma maior probabilidade de êxito da
nossa estratégia pois oferecem eficiência no planejamento e execução, além de sinergia entre todos
os nossos colaboradores. São eles:
Princípio de Negócios:
1. Reputação: Construir negócios e relacionamentos com integridade. Fazemos o que dizemos.
2. Excelência: Sempre dá para fazer melhor e diferente.
3. Visão de longo prazo: Ganhar sempre sem colocar em risco o resultado de longo prazo.
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4. Meritocracia: Valorizar, respeitar e desenvolver as pessoas comprometidas e que geram
resultados.
5. Eficiência: Somos obstinados por pontualidade, redução de custo e segurança.
6. Aval do cliente: Queremos que cada cliente seja defensor de nossa marca.
7. Qualidade: Alta qualidade = qualidade adequada.
8. Orientação por venda: A venda é a razão de ser da nossa empresa.
Atitude Tegra:
1. Integridade: Ser ético, invulnerável e verdadeiro.
2. Visão de longo prazo com foco em resultado: Pensar à frente e fazer acontecer, mobilizar
pessoas na busca de resultados contínuos e sustentáveis no longo prazo. É zelar pelo futuro
da organização.
3. Paixão e Comprometimento pelo trabalho: Demonstrar atitude positiva e comprometimento,
agindo com alma e paixão, estimulando um ambiente de excelência, eficiência e orgulho de
pertencer.
4. Obstinados por eficiência: É ser incansável na busca de otimização de recursos. É ser ágil e
assertivo para comunicar e realizar, minimizando erros, custos e riscos, entregando sempre
no prazo e com a qualidade adequada.
5. Joga junto: Criar um ambiente único, de integração, transparência e colaboração genuína.
6. Busca Aprendizado: Buscar ativamente seu autodesenvolvimento, bem como a evolução
dos demais, criando um ambiente de aprendizagem e progresso contínuo.
7. Resiliência e Flexibilidade: Ser persistente e capaz de adaptar-se a diferentes situações.
8. Liderança: Entregar, fazer acontecer, engajar e desenvolver pessoas e equipes de alta
performance na busca dos resultados da Companhia.
Como parte integrante de nossa estratégia de longo prazo, estamos a todo momento reforçando
nosso landbank, que já possui VGV potencial estimado, em 01 de fevereiro de 2021, de R$11,5
bilhões de VGV, dos quais aproximadamente R$2,45 bilhões de VGV têm lançamento previsto para
o exercício de 2021. Nosso landbank está 89% localizado no estado de São Paulo e 1% no estado
do Rio de Janeiro, contando com terrenos espalhados por diferentes regiões, em qualquer caso,
estrategicamente localizados próximos a regiões onde já atuamos, com reconhecida demanda de
mercado e procura por nossos empreendimentos. Buscamos ainda maximizar o potencial de nossos
empreendimentos, construindo nosso landbank preferencialmente próximo a estações de metrô e
ônibus, em regiões de elevado potencial de valorização, destacada relevância e comprovado
crescimento, reforçando a nossa estratégia de expansão. Por fim, através da Tamboré Urbanismo,
atuamos no segmento de desenvolvimento urbano (loteamentos), com um landbank de R$1,1 bilhão,
que representa 10% do nosso landbank e acreditamos que representa um vetor de crescimento
fortemente atrativo e uma atividade complementar às atividades de incorporação imobiliária vertical.
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Detalhamento da localização do Landbank da Companhia

Figura 1: Visão geral do landbank

Nos últimos anos, nossa estratégia de crescimento vem gerando resultados significativos e
crescentes, e temos conseguido replicar o modelo de “boutique em escala” com forte sucesso. Em
2019, lançamos R$1,9 bilhão em VGV e apresentamos R$1,4 bilhão em vendas. Em razão da
pandemia da COVID-19, até 31 de dezembro de 2020, lançamos apenas R$964 milhões de VGV.
Não obstante, o resultado de vendas continuou robusto, totalizando R$1.625 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Além disso, contamos com uma esteira relevante de
lançamentos que estavam originalmente programados para serem lançados ao longo do ano, antes
do início da pandemia e que foram devidamente transferidos para os exercícios vindouros.
Informação relevantes sobre projetos das safras 2018 a 2020

Figura 2: Empreendimentos lançados nos últimos anos
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Resumo de informações operacionais e financeiras da Companhia
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(Em milhões de reais, exceto conforme indicado)
2020
2019
2018

Número de Terrenos em
Construção(unidades) ..................................
VGV Lançado ...............................................
Receita Operacional Líquida ........................
Lucro Bruto ...................................................
Margem Bruta (%) ........................................
Lucro (prejuízo) Líquido................................
Margem Líquida (%) .....................................

26
962
1.331
410
31%
86
6,5%

22
1.885
1.028
324
31%
48
4,6%

19
1.471
591
172
29%
(41)
-7,0%

Região e Perfil do Cliente
Ao longo de nossa história, temos concentrado nosso foco de atuação nos mercados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Campinas, sendo que 492 empreendimentos foram entregues somente nessas
regiões desde o ano de 2000.
Nosso enfoque é desenvolver produtos residenciais destinados ao público de média e alta renda,
procurando desenvolver empreendimentos únicos, customizados e planejados, de modo a
centralizar o foco no que acreditamos ser o mais importante, nosso cliente. Dessa forma integramos
nossa visão pioneira com o objetivo de levar conforto, tranquilidade, felicidade e principalmente
tragam identidade aos nossos clientes bem como aos bairros e comunidades onde atuamos.
Projetos marcantes da história da Companhia

Figura 3: Projetos Icônicos e Complexos Entregues
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Pontos Fortes e Vantagens Competitivas
Landbank de R$11,5 bilhões de VGV, um dos maiores entre empresas do setor listadas na
bolsa de valores
Nos últimos anos, construímos um landbank com VGV potencial de R$11,5 bilhões, nos
posicionando entre as maiores empresas do setor de alta e média renda no Brasil dentre as listadas,
segundo dados da B3. Acreditamos que esse montante nos permite executar com tranquilidade
nossa estratégia de lançamento para os próximos anos com terrenos adquiridos em condições
fortemente atrativas ao longo dos anos. Além disso, acreditamos que a localização dos nossos
terrenos – majoritariamente em bairros de média e alta renda em São Paulo – nos proporcionará
retornos atrativos e relevantes, sobretudo aliado a qualidade e perfil diferenciado dos
empreendimentos que construímos.
Caraterísticas do landbank da Companhia

Figura 4: Detalhamento do landbank da Companhia

Excelência operacional combinada com capacidade que acreditamos ser única de executar
projetos em larga escala
Nossa operação possui rígidos controles e metas internas para garantir excelência em larga escala.
Além de reuniões mensais onde CEO e CFO são informados do andamento de todos os projetos
com todas as especificidades, utilizamos consultorias especializadas para certificar a qualidade do
produto final, nos mais diferentes itens, além de BIM 4D. Esse processo é condizente com o que há
de mais avançado no mercado de construção civil no Brasil e no mundo. Desde 2016, já entregamos
mais de 430 mil m2 em empreendimentos em mais de 3.150 unidades autônomas, absolutamente
todas de acordo com o prazo estabelecido nos contratos como nossos clientes. Além disso,
possuímos programa de zero incidentes de alto risco e um time estruturado por áreas de construção,
fornecimento, técnico/planejamento e manutenção.
Além de um management altamente qualificado e experiente, possuímos aproximadamente 400
colaboradores diretos e mais de 3 mil indiretos, o que nos permite ter a estrutura necessária para
executar nossa operação.
Plataforma de vendas própria robusta e com forte estratégia digital
Desde 2017, parte majoritária das nossas vendas são feitas através da TEGRA Vendas, nossa
plataforma própria de vendas com forte apelo digital. Em 2020, foi responsável por R$ 1,6 bilhões
em vendas, aproximadamente 84% do total de vendas do ano.
A TEGRA Vendas possui uma estratégia digital proativa, tendo gerado mais de 63 mil leads online
(possíveis clientes interessados em empreendimentos como os que são vendidos pela Companhia) de
alta qualidade em 2019, atendidos por mais de 1.001 corretores de vendas. Acreditamos que a
qualificação do lead e seu tratamento inteligente e direcionado dentro dos canais de vendas da TEGRA
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Vendas permite o aumento da satisfação e melhora da experiência do cliente ao longo do funil de
vendas bem como, ultimamente, um aumento da conversão de interesse de compra em efetiva compra.
Como consequência, acreditamos que essas iniciativas tiveram um impacto positivo na velocidade
das nossas vendas (percentual de vendas realizadas sobre estoque), indicador que atingiu o
importante patamar de 50,8 % em 31 de dezembro de 2020, com base na data de 31 de dezembro
de 2020 (comparado a 37,3% e 36,9% em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente).
Forte comprometimento com iniciativas ESG enraizadas na operação da empresa
Desde a criação da nossa marca, um dos pilares fundamentais do nosso posicionamento é o forte
comprometimento com melhores práticas ambientais, de alto impacto social e de governança.
Mantemos rígidos controles internos para acompanharmos regularmente os impactos e resultados
de cada iniciativa, o que vem gerando impactos cada vez mais positivos. Além disso, em 2020
divulgamos um relatório de sustentabilidade anual seguindo os padrões GRI que foi auditado pela
E&Y. A companhia já contratou a E&Y para elaborar nova auditoria sobre o relatório a ser emitido no
ano de 2021.
Na construção de todos os nossos empreendimentos, temos metas ambiciosas e rígidos controles
para que (i) a emissão de CO2 seja 100% neutralizada; (ii) consumo de água seja mínimo; (iii) o uso
de energia seja otimizado; (iv) nossos produtos utilizados na obra sejam sustentáveis; (v) resíduos e
itens descartáveis sejam reduzidos ao mínimo possível; (vi) treinamento constante e repetitivo de
nossos colaboradores dos canteiros de obra visando a mitigação de riscos e diminuição da
ocorrência de acidentes/incidentes; (vii) o uso de equipamentos de segurança de última geração
para proteção da integridade física de nossos colaboradores.
Além disso, possuímos nos locais de construção dos nossos empreendimentos, expostos para
visualização de nossos clientes, toda comunidade vizinha e demais transeuntes, painéis com as
medições do impacto socioambiental de cada obra nossa. Tudo isso objetiva mostrar nosso real
compromisso com a sustentabilidade da nossa operação.
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Figura 7: Painel de Sustentabilidade

Desde 2018, recebemos 6 importantes reconhecimentos que atestam nosso comprometimento com
ESG: (1) Prêmio Gold Seconci, pelo empreendimento Satoria, relativo a “Meio Ambiente e
Comunidade”; (2) Prêmio Gold Seconci, pelo empreendimento La Vie, relativo a “Controle de Saúde
na Obra”; (3) Prêmio Gold Seconci, pelo empreendimento Gabell, relativo a “Controle de Riscos”; (4)
Prêmio Gold Seconci, pelo empreendimento Uniqueness, relativo a “Controle de Riscos”; (5) Prêmio
Gold Seconci, pelo empreendimento Grand Guanabara, relativo a “Controle de Riscos”; e (6) Prêmio
Silver Seconci, pelo empreendimento Fontano, relativo a “Meio Ambiente e Segurança no Trabalho”.
Buscando contribuir para o meio ambiente além das regiões das nossas obras, administramos, em
conjunto com a Prefeitura de Santana de Parnaíba, desde 2008, a Reserva Biológica Tamboré, um
espaço de 3.673.385,71 m2 , na cidade de Santana de Parnaíba/ SP. Para a boa manutenção de
toda unidade de conservação, realizamos a manutenção das trilhas ecológicas, todo o
monitoramento ambiental previsto no Plano de Manejo, análises da qualidade da água,
monitoramento do desenvolvimento da fauna e flora, ações contra incêndios e caçadores de animais,
além de convênios com Instituições de Ensino para estudos acadêmicos. Desde 2008, segundo
estimativas de especialistas contratados pela Companhia, já foram capturados aproximadamente
120 mil toneladas de CO2.

Figura 8: Reserva Biológica de Tamboré
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Além disso, temos um forte de senso de responsabilidade social nas comunidades em que estamos
presentes, através de melhorias físicas (bancos, praças, manutenção de parques e árvores, entre
outros) e diversas iniciativas sociais, de inclusão e de promoção da diversidade, dentre as quais
podemos citar os projetos: Liceu, Circo dos Sonhos, Mestres de Obra e Junior Achievement (com
impacto positivo em milhares de pessoas, estudantes e crianças) e a Casa TEGRA (iniciativa pioneira,
com espaços gratuitos especiais como um verdadeiro presente para da Tegra para a Cidade de São
Paulo e seus habitantes), um espaço que pode ser usado para eventos semanais, trabalho
compartilhado, passeio com pets, além de wi-fi gratuito com capacidade para recepcionar mais de
150 pessoas.
Desde a inauguração, já tivemos aproximadamente 16 mil visitantes, 72 palestrantes, 57 conversas
interativas (talks) e 2 exibições). Todas as nossas iniciativas têm sido reconhecidas pelo Governo do
Estado de São Paulo, através do Programa São Paulo Bonito, o qual a Tegra é uma empresa parceira.
Acreditamos que a magnitude das nossas iniciativas possui pouco paralelo na indústria imobiliária do
Brasil e planejamos continuar sendo uma referência no tema ESG dentro do setor e dentro da
comunidade de empresas brasileiras.
Management com extenso track-record no setor aliado a padrões elevados de governança
corporativa
Temos um experiente time de gestão e com singular expertise no setor imobiliário brasileiro, que
conta com uma média de experiência de, aproximadamente 163 anos de experiência combinada no
setor, tendo atuação prévia em outras empresas de referência no setor imobiliário brasileiro.
Acreditamos que ter um time experiente, competente, obstinado em atingir nosso sonho grande e
alinhado à cultura Tegra é um dos nossos principais diferenciais e tem sido fundamental para induzir
o crescimento da empresa com eficiência, rentabilidade, sustentabilidade e disciplina financeira.
Acreditamos que possuímos sólida estrutura de governança corporativa composta de 7 Comitês de
Assessoramento ao Conselho: Comitê de Auditoria Estatutário; de Assessoramento ao Conselho de
Administração; de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos; de Ética, Compliance e
Proteção de Dados; de Gente, Performance e Remuneração; e Financeiro e Investimentos. Ainda,
como parte dos nossos elevados padrões de governança, desde 2006 somos auditados por uma
empresa de auditoria Big 4, bem como possuímos e divulgamos em 2020 um Relatório Anual de
Sustentabilidade (Padrão GRI).
Diligência na Compra de Terrenos
Temos um rigoroso e planejado processo de diligência para aquisição de novos terrenos. Nosso
processo se inicia com a prospecção de novas áreas através de nossas equipes especializadas
internas, corretores e estruturadores de negócio. A área do terreno em questão passa então por uma
adequação de desenvolvimento de acordo com as regras de planejamento de uso da terra e por
devida diligência para validação da regularidade dos documentos que atestam sua propriedade,
pagamento de impostos, contaminação do solo, dentre outros itens de análise.
Na segunda fase, são envolvidas as equipes técnicas, responsáveis pela elaboração de estudo
técnico que analisam as potenciais plantas das unidades autônomas que serão desenvolvidas, a
área potencial vendável, análise de viabilidade financeira incluindo as projeções de vendas e custos
de obra, a idealização do conceito do produto combinando as especificações do terreno com as
diretrizes de inteligência de mercado. Todo esse processo é validado por equipes internas
multidisciplinares.
A terceira fase passa pelo Comitê Financeiro e de Investimentos, onde é aprovada a estratégia
comercial e o retorno alvo do projeto em questão. A partir da aprovação do negócio no Comitê de
Investimentos, as equipes técnicas prosseguem com a compra do terreno em questão.
Durante a quarta e última fase, o Comitê Financeiro e de Investimento é responsável primeiramente
pela aprovação do lançamento do projeto com as características finais do produto incluindo preço da
venda, custo e tipo da construção, estratégia de marketing, capital exigido para a execução do projeto
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e a tipologia das plantas (mix). O Comitê validará também a continuidade do projeto pela Companhia,
que pode ser renunciado por disposição legal dentro de um prazo de 6 meses de seu registro
imobiliário em cartório. Historicamente, este comitê estabeleceu que os projetos devem ser
continuados caso apresentem um desempenho de vendas superior a 30% do estoque em um período
de 6 meses contados do lançamento.
Plataforma de desenvolvimento urbano estabelecida e com forte potencial de crescimento
Através da Tamboré Urbanismo, podemos atuar no segmento de desenvolvimento urbano, que
acreditamos estar em forte crescimento e com potenciais de alto retorno para nossos projetos.
Fundada em 1980, a marca Tamboré tem capacidade para atuar em diversas cidades do Brasil,
sempre com preferência para municípios com mais de 250 mil habitantes, alto IDH, plano diretor
favorável e perspectivas econômicas positivas para a expansão da área urbana.
A atuação da Tamboré se dá principalmente através de permutas com os proprietários das terras e
mais recentemente temos lançados projetos com VGV potencial de R$40 milhões a R$70 milhões e
margens brutas de aproximadamente 35%.
Com relação ao projeto Tamboré Uberlândia, lançado em 17 de dezembro de 2019, tivemos um
enorme sucesso, trata-se de um empreendimento com 346 lotes e VGV de R$59 milhões, cujas
vendas foram de 100% até a presente data.

Figura 8: Fotos da obra de Tamboré Uberlândia

Forte reconhecimento dos clientes, funcionários e do mercado
Nosso DNA é 100% focado em oferecer empreendimentos com personalidade e alma, sempre
colocando o cliente e suas diferentes aspirações de vida no foco central dos nossos projetos. Esse
foco passa também por criar iniciativas inovadoras que melhoram a experiência de compra do nosso
cliente, sobretudo através do TEGRA ID – plataforma que permite personalização dos projetos, de
forma digital e user-friendly, para que o cliente possa adaptar o projeto para o seu perfil único.
Entre as métricas que utilizamos para acompanhar o nível de satisfação dos nossos clientes, o site
Reclame Aqui figura como uma das ferramentas importantes para aferição de nossa performance.
Apresentamos evolução recente nos índices compilados pelo referido site, nos posicionando entre as
3 principais empresas com as maiores notas do setor. Nossa nota no Reclame Aqui passou de 6,8 em
2018, para 7,4 em 2019 e, finalmente, 7,7 em 2020. Já nossa nota atribuída pelos consumidores no
Reclame Aqui passou de 5,3 em 2018, para 5,9 em 2019 e, finalmente, 6,6 em 2020.
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Além disso, desde 2017 também monitoramos o nível de satisfação dos nossos funcionários, através do
selo Great Place to Work, uma vez que acreditamos ser um pilar fundamental para entregar uma
experiência diferenciada aos nossos clientes. A figura abaixo mostra os principais resultados desde 2017.

Por fim, e como consequência também dos pontos acima, a Tegra tem recorrentemente sido
premiada por diversas entidades do setor, reforçando a forte percepção da nossa marca frente
clientes e stakeholders.

Pontos Fracos
Além dos fatores de riscos que apontam os riscos do nosso negócio em grande quantidade de detalhes,
vide item 4.1 do Formulário de Referência, a Companhia enxerga como potenciais pontos fracos do
nosso negócio o alto valor agregado de nosso produto, potencial diminuição do déficit habitacional ao
longo dos próximos anos, grande dependência de instrumentos de financiamento por parte dos nossos
clientes e grande dependência de mão de obra (qualificada ou não) em nossos canteiros.
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Estratégia
Crescer organicamente através da aquisição de novos terrenos em regiões atrativas,
principalmente na cidade de São Paulo
Temos um robusto estoque de terrenos (landbank) que nos coloca entre os maiores players do setor
listados em bolsa. Além disso, contamos com uma sólida esteira de lançamentos em regiões de
grande atratividade para os próximos anos o que nos coloca em uma posição de grande vantagem
competitiva.
Crescer organicamente é um forte pilar na nossa estratégia e para isso temos um rigoroso processo
desenvolvido internamente focado na compra de terrenos em regiões atrativas, de média e alta renda
no estado de São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro, que visam nos proporcionar
retornos relevantes e atrativos, aliado ao perfil dos nossos clientes e qualidade que acreditamos ser
única.
Aproximadamente 89% do nosso landbank está presente na cidade de São Paulo, sendo que nosso
foco principal recai sobre as regiões mais nobres e diferenciadas da cidade, de modo que
permanecemos estrategicamente posicionados com o que entendemos ser os produtos da melhor
qualidade para oferecer aos nossos clientes.
Continuar a desenvolver empreendimentos residenciais de referência
Acreditamos fortemente na nossa estratégia de “boutique em escala” para a construção e entrega
de empreendimentos únicos, verdadeiramente com alma, e que sejam referência nas cidades em
que atuamos. Nosso cliente é o foco central do desenvolvimento de todas as etapas dos projetos e
pretendemos continuar com essa mesma dedicação em todos os empreendimentos que lançarmos
no futuro.
Desenvolver constantemente novas tecnologias e iniciativas para melhorar a experiencia do
nosso cliente
Estamos em constante evolução e transformação, pois acreditamos que fazer diferente e melhor
agrega valor para nossos stakeholders de diversas formas, como na produtividade, experiência do
cliente, aumento do faturamento e das margens de projetos, redução de custos e sobretudo
fortalecimento da nossa marca. Temos um propósito claro de fazer diferente e evoluir, criando
vantagem competitiva, sustentabilidade e longevidade ao negócio. Essa obstinação por inovar e
fazer melhor é especialmente importante em um mercado com quase nenhuma barreira de entrada,
como é o caso do setor imobiliário residencial.
Desenvolvemos internamente uma plataforma de vendas, chamada TEGRA Vendas, que hoje
corresponde por 80% das nossas vendas e acreditamos ter gerado ainda diversos outros benefícios
em nossa estratégia, como: redução de custos, reconhecimento e fortalecimento da marca, geração
de leads de qualidade, aumento na velocidade de vendas, entre outros. A Tegra Vendas tem focado
desde 2019 na intensificação de sua estratégia digital, seja para aumentar e melhorar a qualidade
dos leads, seja para aumentar substancialmente a qualidade da experiência dos nossos clientes ao
longo do funil de vendas, o que em última análise acreditamos ser essencial para aumento da
conversão dos interesses de compra em compras efetivas.
Fortalecer ainda mais iniciativas digitais para melhorar a experiencia do nosso cliente
Nos últimos anos, temos buscado cada vez mais integrar nossa operação através de iniciativas
digitais, de forma a oferecer um serviço e um atendimento mais eficaz e mais agradável a nosso
cliente. Atualmente, nosso cliente pode ter uma experiencia digital completa, tanto antes como depois
de adquirir uma unidade. Buscamos construir uma plataforma online que permita ao cliente que
desejar replicar, o mais fidedignamente possível, a experiência física de visitar um stand de vendas.
Além disso, hoje somos capazes de realizar contratos de forma 100% digital, fato que foi acelerado,
inclusive, em função da pandemia. Por fim, temos ainda o TEGRA ID, ferramenta inovadora que
permite que o cliente customize e acompanhe seu projeto nos mínimos detalhes.
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Pretendemos seguir inovando e buscando soluções digitais que melhorem a experiencia do nosso
cliente, tanto antes como após adquirir unidades em nossos empreendimentos. Acreditamos que
essas iniciativas nos trazem um forte diferencial competitivo e agregam valor a nossa marca.
Crescer através da Tamboré Urbanismo com projetos atrativos e de alto retorno
Nos últimos anos, a Tamboré Urbanismo tem apresentado resultados positivos e promissores,
sempre guiada por uma estratégia clara de atuação: foco em cidades com mais de 250 mil habitantes,
alto IDH, poder aquisitivo elevado, foco em 1ª residência no segmento de média/alta renda e
demanda reprimida para a expansão urbana.
Acreditamos que esse formato possui forte potencial de crescimento e que, alavancando no knowhow, capacidade de execução e construção da TEGRA, além da nossa estrutura corporativa robusta
e eficiente, a Tamboré Urbanismo possui um diferencial competitivo muito forte em relação aos seus
concorrentes – o que se traduz em alta satisfação de clientes, empreendimentos de qualidade e
velocidade de vendas atrativa.
Além disso, entendemos que esse segmento é uma excelente alternativa para diversificar o nosso
negócio, com retornos atraentes, sinergias operacionais e potencial de capturar um efeito de
expansão do mercado a nível nacional.
Ameaças
A ameaça maior para a Companhia e que tem potencial de dificultar a execução da estratégia acima
descrita é um ambiente macroeconômico brasileiro que acabe por desincentivar a decisão de compra
de produtos de alto valor agregado (como loteamentos e apartamentos). Índice de Confiança do
Consumidor, Taxa de Desemprego e nível das taxas de juros praticadas no país influenciam a
capacidade da Companhia crescer e continuar lançando produtos para cumprir com seu
planejamento estratégico. Para maiores informações, vide o item 4.1 do Formulário de Referência.

482
PÁGINA: 108 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

D±,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
D 

LQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
E
DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
F

SURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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±,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D

SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDVmRH[HUFLGDVSRUPHLRGHGRLVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV LQFRUSRUDomR
LPRELOLiULDHORWHDPHQWR FRQIRUPHGLYXOJDGRVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVH
FRPELQDGDV FDUYHRXW (VVHV VHJPHQWRV VmR DGPLQLVWUDGRV GH PDQHLUD VHJUHJDGD SRLV H[LJHP
GLIHUHQWHVWUDWDWLYDVFRPHUFLDLVHGHPDUNHWLQJ
$ FRPSDQKLD FRPHUFLDOL]D GLYHUVRV WLSRV GH SURGXWRV H VHUYLoRV LPRELOLiULRV L  3URGXWRV 7HJUD
LPyYHLV UHVLGHQFLDLV GH DOWR SDGUmR LL  3URGXWRV 7(* LPyYHLV UHVLGHQFLDLV GH PpGLR SDGUmR LLL 
3URGXWRV 7DPERUp ORWHDPHQWRVUHVLGHQFLDLV GH PpGLR H DOWR SDGUmR SDUD SULPHLUD PRUDGLD H LY 
6HUYLoRVGHSHUVRQDOL]DomRVHUYLoRVGHDFDEDPHQWRHGHFRUDomRSHUVRQDOL]DGRVSDUDDVXQLGDGHV
DXW{QRPDV GHVHQYROYLGDV SHOD 7HJUD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH SURGXWRV H VHUYLoRV
FRPHUFLDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E

UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGRHPLVVRU
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±,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

D &DUDFWHUtVWLFDVGR3URFHVVRGH3URGXomR

2SURFHVVRSURGXWLYRGDFRPSDQKLDHQYROYHDVVHJXLQWHVHWDSDVSURVSHFomRGHWHUUHQRVDYDOLDomR
HDTXLVLomRGHQRYRVWHUUHQRVGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVDSURYDo}HVQHFHVViULDVODQoDPHQWRH
YHQGDVFRQVWUXomRHHQWUHJDGRLPyYHOFRQIRUPHFRQWUDWR

3URVSHFomRGH7HUUHQRV

2 SURFHVVR GH SURGXomR GD DWLYLGDGH GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD LQLFLDVH FRP D EXVFD SRU
RSRUWXQLGDGHV GH LQYHVWLPHQWR SRU SDUWH GD FRPSDQKLD $ HWDSD p GH H[WUHPD UHOHYkQFLD SDUD R
SURFHVVRSURGXWLYRFRPRXPWRGRYLVWRTXHXPDERDDTXLVLomRSRGHVHUDFKDYHSDUDRVXFHVVRH
UHQWDELOLGDGHGHXPHPSUHHQGLPHQWRWDQWRHPWHUPRVGHSUHoRGHDTXLVLomRTXDQWRHPWHUPRVGH
GHPDQGDIXWXUDSRUFRQWDGHDVSHFWRVFRPRDORFDOL]DomRGHOH$ORFDOL]DomRGRVWHUUHQRVpXPD
GDVFDUDFWHUtVWLFDVPDLVUHOHYDQWHVSDUDRVFRQVXPLGRUHVGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLD

1HVVDHWDSDRWLPHGD7HJUDPRQLWRUDDWLYDPHQWHRPHUFDGRDOpPGHEXVFDUIRUPDUQRYRVWHUUHQRV
TXHP SRVVDP VHU XWLOL]DGRV SDUD D DWLYLGDGH GH LQFRUSRUDomR $V LQIRUPDo}HV UHXQLGDV QR
PRQLWRUDPHQWRVmRXWLOL]DGDVSDUDGHILQLUDHVWUDWpJLDGHSRWHQFLDLVLQYHVWLPHQWRVTXHDFRPSDQKLD
SRGHUHDOL]DU

$YDOLDomRGRV7HUUHQRV

8PD YH] TXH R WHUUHQR Mi HVWi VHQGR FRQVLGHUDGR SDUD DTXLVLomR D &RPSDQKLD SRU PHLR GD
XWLOL]DomRGHVXDSUySULDWHFQRORJLDGHLQWHOLJrQFLDGHPHUFDGRPRQLWRUDDFRQFRUUrQFLDHUHDOL]D
XPDDYDOLDomRGRVSRVVtYHLVWHUUHQRVTXHVHUmRDGTXLULGRV$DYDOLDomRFRQWDFRPDSHUVSHFWLYD
ILQDQFHLUDGHXPHVWXGRGHYLDELOLGDGHHFRQ{PLFDEHPFRPRSDVVDSRUDPSODDQiOLVHGHGLOLJrQFLD
OHJDO H DPELHQWDO WXGR SDUD JDUDQWLU TXH R WHUUHQR DGTXLULGR HVWHMD OLYUH GH HQWUDYHV OHJDLV HRX
VXMHLWRDLPSHGLPHQWRVHRXFRPSOLFDo}HVSDUDDDSURYDomRGRVSURMHWRV

$ DYDOLDomR YLVD YHULILFDU VH R WHUUHQR FRQVHJXH FRPSRUWDU R SURMHWR D VHU GHVHQYROYLGR H VH RV
UHWRUQRVHVSHUDGRVVHUmRDWLQJLGRVFDVRRSWHVHSHODVXDDTXLVLomRHGHVHQYROYLPHQWR

$TXLVLomRGRV7HUUHQRV

)DWRUHVLPSUHVFLQGtYHLVSDUDDWRPDGDGHGHFLVmRGHFRPSUDGHXPWHUUHQRVmRDUHYLVmRGHGDGRV
WpFQLFRV FRPR WRSRJUDILD GRFXPHQWDomR LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV VREUH RV SURSULHWiULRV
HVSHFLILFDo}HVSDUDRWLSRGHSURMHWRDVHUUHDOL]DGRVLWXDomRDWXDOHSHUVSHFWLYDIXWXUDGRPHUFDGR
GHLPyYHLV$OpPGLVVRXPDDQiOLVHILQDQFHLUDFRPSOHWDpIHLWDLQFOXLQGRRRUoDPHQWRGRVFXVWRVGH
REUDHSUHYLVmRGRSUHoRGHYHQGDGRVLPyYHLV

$ FRPSUD GRV WHUUHQRV SRGH VHU UHDOL]DGD GH WUrV PDQHLUDV SRU PHLR GH UHFXUVRV SUySULRV
ILQDQFLDPHQWRVRXSHUPXWDItVLFDILQDQFHLUD1RSULPHLURWLSRGHDTXLVLomRDFRPSDQKLDXWLOL]DFDL[D
SUySULR SDUD D DTXLVLomR GR WHUUHQR SRU PHLR GH XP RX PDLV GHVHPEROVRV GHSHQGHQGR GDV
FRQGLo}HVGDQHJRFLDomRSDUDDTXLWDomRGRYDORUGRWHUUHQR$DTXLVLomRSRUPHLRGHILQDQFLDPHQWR
RFRUUHTXDQGRDFRPSDQKLDEXVFDMXQWRjXPDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXRXWUDIRQWHFRPFDSDFLGDGH
SDUDILQDQFLDPHQWRVRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDDFRPSUDGRWHUUHQRSDJDQGRRSURSULHWiULRH
SRVWHULRUPHQWH R FXVWR GH GtYLGD DR ORQJR GR SHUtRGR SUHHVWDEHOHFLGR H FRQIRUPH DV FRQGLo}HV
FRQWUDWDGDV 3RU ILP D SHUPXWD FRQVLVWH HP HVWDEHOHFHU XP DFRUGR GH WURFD HQWUH R SURSULHWiULR
RULJLQDOGRWHUUHQRHDFRPSDQKLDQRTXDORSURSULHWiULRRULJLQDOGRWHUUHQRSRGHILFDUFRPXQLGDGHV
GRSURMHWRXPDYH]TXHHOHHVWHMDFRQFOXtGRRXFRPXPDIUDomRGDUHFHLWDGRSURMHWRFKDPDGDVGH
SHUPXWDItVLFDHILQDQFHLUDUHVSHFWLYDPHQWH
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'HVHQYROYLPHQWRH$SURYDomRGR3URMHWR

$&RPSDQKLDDFUHGLWDHPFULDUSURMHWRVFRPDOPDSDUDTXHDVSHVVRDVSRVVDPYLYHUPHOKRU3DUD
TXHLVVRVHMDSRVVtYHOD&RPSDQKLDUHDOL]DGLYHUVDVSHVTXLVDVGHPHUFDGRWHQWDQGRLGHQWLILFDUDV
SUHIHUrQFLDVGRVSRWHQFLDLVFOLHQWHVDFDGDQRYRLQYHVWLPHQWR8PDYH]LGHQWLILFDGDVDVWHQGrQFLDV
TXHHQFDL[DPQDSUHIHUrQFLDGRVSRWHQFLDLVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLDLQYHVWHWHPSRH
UHFXUVRVQDHODERUDomRGRSURMHWRQDHVWUDWpJLDGHmarketingHQDGHWHUPLQDomRGHWDPDQKRIDL[D
GH SUHoR HVWLOR H ORFDOL]DomR GDV XQLGDGHV DXW{QRPDV GRV SURMHWRV 1HVWD HWDSD HTXLSHV GH
HQJHQKDULD marketing DUTXLWHWXUD H HVWUDWpJLD GD FRPSDQKLD DWXDP SDUD GHWHUPLQDU WRGRV RV
DVSHFWRV GR SURMHWR GH IRUPD D HQWUHJDU R PHOKRU SURGXWR ILQDO SDUD R S~EOLFR DOYR H WDPEpP
JDUDQWLQGRj&RPSDQKLDRVPHOKRUHVUHWRUQRV

3DUDOHODPHQWHDRGHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWRD7HJUDWUDEDOKDQDREWHQomRGHWRGDVDVOLFHQoDV
QHFHVViULDVSDUDDFRQVWUXomRHPXPSURFHVVRTXHQRUPDOPHQWHGXUDHQWUHHPHVHV

&RQVWUXomR

1RTXHVLWRGHFRQVWUXomRGHREUDVD&RPSDQKLDFRQWDFRPR know-howHFDSDFLWDomRTXHVmR
GLVWLQWRV GH RXWURV players GR PHUFDGR VH GHVWDFDQGR SHOD H[FHOrQFLD GDV REUDV HQWUHJXHV H R
FXPSULPHQWRGHSUD]RV

$ HTXLSH GD 7HJUD FRQWD FRP JHUHQFLDPHQWR LQWHUQR H FRQWUROH GH H[HFXomR GH REUDV DOpP GH
DGRWDU SUiWLFDV PRGHUQDV GHFRQVWUXomR GH XPVLVWHPD GHFRQWUROHGHFXVWRV HGH TXDOLGDGH GD
REUD&DGDXPDGDVHWDSDVGDVREUDVpPRQLWRUDGDDILPGHJDUDQWLUXPDREUDVHPGHIHLWRVHFRP
SODQHMDPHQWR GH PDWpULDSULPD H XWLOL]DomR GH UHFXUVRV TXH VHMD LPSHFiYHO $ SUHRFXSDomR FRP
VXVWHQWDELOLGDGHTXHpFDUDFWHUtVWLFDFXOWXUDOGD&RPSDQKLDVHPRVWUDHVSHFLDOPHQWHSUHVHQWHQD
FRQVWUXomR6HMDSHODVWpFQLFDVFRQVWUXWLYDVHMDSHORVPDWHULDLVHVFROKLGRVSDUDRVSURMHWRVDLGHLD
pTXHRLPSDFWRVRFLRDPELHQWDOGRVSURMHWRVGHYHVHUVHPSUHDPHQRUSRVVtYHO$SUHRFXSDomRGRV
QRVVRVJHVWRUHVFRPWRGRVFRODERUDGRUHVTXHDWXDPQRFDQWHLURGHREUDVWDPEpPpDOJRtPSDUQR
VHWRUWRGRDFLGHQWHHLQFLGHQWHpH[DXVWLYDPHQWHHVWXGDGRSDUDTXHVHHYLWHTXHRFRUUDQRYDPHQWH
2VHTXLSDPHQWRVGHVHJXUDQoDXWLOL]DGRVVmRGH~OWLPDJHUDomRHWUHLQDPHQWRVLQWHQVLYRVGDQRVVD
IRUoDGHWUDEDOKRYLVDQGRSUHVHUYDUDLQWHJULGDGHItVLFDGRVFRODERUDGRUHV

/RWHDPHQWR

$&RPSDQKLDGHVHQYROYHORWHDPHQWRVSDUDDOLQKDGHQHJyFLRVGH7DPERUp

$ DWLYLGDGH GH ORWHDPHQWR SRGH VHU UHVXPLGD SHOD LGHQWLILFDomR GH WHUUHQRV D FHOHEUDomR GH
FRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDRXPDLVWLSLFDPHQWHDSHUPXWDFRPRVSURSULHWiULRVGRVWHUUHQRVR
GHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVHDSURYDomRGLYLVmRGRVWHUUHQRVHPORWHVHREUDVGHXUEDQL]DomRTXH
YLVDP LPSOHPHQWDU D LQIUDHVWUXWXUD QHFHVViULD SDUD TXH VHMD SRVVtYHO D SRVWHULRU FRQVWUXomR GH
FDVDVQRVUHVSHFWLYRVORWHV

'XUDQWH R GHVHQYROYLPHQWR GH XP SURMHWR GH ORWHDPHQWR D &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOR
SDUFHODPHQWRGRVRORYHQGDGRVORWHVHLPSODQWDomRGDVREUDVGHLQIUDHVWUXWXUDTXHLQFOXLPDV
QmR HVWi OLPLWDGD D LQVWDODomR GH LQIUDHVWUXWXUD SDUD VXSRUWDU UHGHV HOpWULFDV HVJRWRV
WHOHFRPXQLFDo}HV H HQFDQDPHQWRV WXGR FRQIRUPH D OHJLVODomR H DXWRUL]Do}HV HPLWLGDV SHODV
DXWRULGDGHVORFDLV

(QWUHRVVHUYLoRVH[HFXWDGRVSHODFRPSDQKLDHPSURMHWRVGHORWHDPHQWRHVWmRUHGHGHHVJRWRV
HOHYDWyULR GH HVJRWR UHGH GH DEDVWHFLPHQWR GH iJXD UHVHUYDWyULR SRoR VDUMHWD H PHLR ILR
SDYLPHQWDomR
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E &DUDFWHUtVWLFDVGR3URFHVVRGH'LVWULEXLomR

$FRPSDQKLDUHDOL]DDGLVWULEXLomRGHVHXVHPSUHHQGLPHQWRVSRUPHLRGHXPDHTXLSHSUySULDGH
YHQGDVDWUDYpVGDFRUUHWRUD7HJUD9HQGDVRXSRUPHLRGHSDUFHLURVFRPHUFLDLVVHOHFLRQDGRV1D
PDLRUSDUWHGRVFDVRVERDSDUWHGDUHPXQHUDomRRFRUUHSRUPHLRGHFRPLVVLRQDPHQWRGDVYHQGDV
UHDOL]DGDVTXHXWLOL]DPRVUHFXUVRVGDVFRPSUDVIHLWDVSHORVFOLHQWHVSDUDSDJDURVFRUUHWRUHV

$SULPHLUDHWDSDQRVHVIRUoRVGHYHQGDLQLFLDVHQRODQoDPHQWRGHFDGDXPGRVSURMHWRVGD7HJUD
RQGHVmRPRQWDGRVHVWDQGHVGHYHQGDVWLSLFDPHQWHQRVORFDLVRQGHRVHPSUHHQGLPHQWRVVHUmR
FRQVWUXtGRV(TXLSHVGHFRUUHWRUHVVmRWUHLQDGDVSDUDDWHQGHURS~EOLFRTXHWHQKDLQWHUHVVHEHP
FRPR HQGHUHoDU SRVVtYHLV TXHVW}HV DFHUFD GH TXDOTXHUFDUDFWHUtVWLFD GR SURMHWR FURQRJUDPD GH
REUDV IRUPDV GH SDJDPHQWR HRX ILQDQFLDPHQWR GLVSRQtYHLV H FDUDFWHUtVWLFDV JHUDLV GR
HPSUHHQGLPHQWR

1RV HVWDQGHV GH YHQGDV p SRVVtYHO QRUPDOPHQWH HQFRQWUDU XPD PDTXHWH LOXVWUDWLYD GR
HPSUHHQGLPHQWRGHPRGRTXHRVSRVVtYHLVFOLHQWHVSRVVDPYLVOXPEUDURSURMHWRILQDOFRQFOXtGRH
GHVVDIRUPDDX[LOLDUQDGHFLVmRGHFRPSUD1mRREVWDQWHRXWURVPDWHULDLVSXEOLFLWiULRVVmRXWLOL]DGRV
SHODFRPSDQKLDSDUDDWUDLURPDLRUQ~PHURGHLQWHUHVVDGRVSRVVtYHOVmRHOHVIROKHWRVDQ~QFLRVHP
UHGHVVRFLDLVDQ~QFLRVHPMRUQDLVHUHYLVWDVGLUHFLRQDGRVDRS~EOLFRDOYRSODFDVGHFRPXQLFDomR
YLVXDOZHEVLWHGD&RPSDQKLDHQWUHRXWURV

$PDLRUSDUWHGDVYHQGDVGD&RPSDQKLDpIHLWDDWUDYpVGHVXDSUySULDIRUoDGHYHQGDVD7HJUD
9HQGDV(YHQWXDLVSDUFHULDVFRPFRUUHWRUDVUHOHYDQWHVQDVSUDoDVGHDWXDomRGD&RPSDQKLDSRGHP
VHUHVWUDWHJLFDPHQWHLQWHUHVVDQWHVYLVWRTXHDH[SRVLomRGRVLPyYHLVGD&RPSDQKLDQDVDJrQFLDV
GHFRUUHWRUDVDXPHQWDRIOX[RGHFOLHQWHVTXHID]HPFRPTXHPRSURMHWRYHQGDPDLVXQLGDGHVHP
XPPHQRUWHPSRDXPHQWDQGRSRUWDQWRVHXUHWRUQR

$OpPGRVHVIRUoRVGHYHQGDGXUDQWHRODQoDPHQWRHGXUDQWHHWDSDVSRVWHULRUHVDWUDYpVGRVYiULRV
PHLRVVXSUDFLWDGRVDFRPSDQKLDSRVVXLXPDSODWDIRUPDGLJLWDOUHSOHWDSDUDTXHVHXVFOLHQWHVVH
EHQHILFLHPGHXPDH[SHULrQFLDPDLVVLPSOHVHUiSLGDRIHUWDQGRSURGXWRVGLUHWDPHQWHQRDPELHQWH
RQOLQHRWLPL]DQGRDFRPXQLFDomRFRPVHXVSRWHQFLDLVFOLHQWHV$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRIRFR
QRV FDQDLV GLJLWDLV GH YHQGD WHQGH D DFHOHUDU R SURFHVVR GH DTXLVLomR H SRVVLYHOPHQWH
ILQDQFLDPHQWRGDVXQLGDGHVDXW{QRPDV

&RQIRUPHOHJLVODomRDSOLFiYHOD&RPSDQKLDSRGHFDQFHODURHPSUHHQGLPHQWRFDVRUHVSHLWHSUD]RV
HFRQGLo}HVGHWHUPLQDGRVQRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHVHDOHJLVODomRDSOLFiYHO

F &DUDFWHUtVWLFDVGR0HUFDGRGH$WXDomR

9LVmR*HUDOGR6HWRUQR%UDVLO
2FHQiULRPDFURHFRQ{PLFREUDVLOHLURVRIUHXGLYHUVDVDOWHUDo}HVDRORQJRGDV~OWLPDVGXDVGpFDGDV
FDUDFWHUL]DGRSRUXPSHUtRGRGHFUHVFLPHQWRH[SUHVVLYRQDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDGRSDtVHQWUHRV
DQRVGHHHSRVWHULRUPHQWHGHUHFHVVmRGXUDQWHRVDQRVGHH
$UHFHVVmRPHQFLRQDGDLQIOXHQFLRXQHJDWLYDPHQWHERDSDUWHGRVVHWRUHVGDHFRQRPLDORFDOHSRU
FRQVHTXrQFLD R VHWRU LPRELOLiULR QR TXDO D &RPSDQKLD HVWi LQVHULGD $SHVDU GLVVR GH  HP
GLDQWH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRPHoRX D GHPRQVWUDU VLQDLV GH UHWRPDGD FRP DOJXQV GH VHXV
SULQFLSDLVLQGLFDGRUHVUHFXSHUDQGRRVSDWDPDUHVSUpFULVH
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&UHVFLPHQWRGR3,%+LVWyULFR  





































)RQWH,SHD'DWD






,3&$+LVWyULFR±$FXPXODGRÒOWLPRV0HVHV  

































)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
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7D[D6HOLF0HWD$QXDOL]DGD±0pGLD0HQVDO(%)
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MDQ
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)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO

$SHVDUGRVVLQDLVGHUHWRPDGDGRV~OWLPRVDQRVRVLPSDFWRVUHODFLRQDGRVjSDQGHPLDGR&29,'
IL]HUDPFRPTXHDSURMHomRGR3,%GHFXUWRSUD]RVRIUHVVHXPDUHWUDomRSDUDRDQRGH$V
SURMHo}HVSDUDRVDQRVGHHPGLDQWHFRQWXGRDSRQWDPTXHDSHUVSHFWLYDSDUDDHFRQRPLDp
GHUHWRPDGDGHFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRRTXHGHYHIDYRUHFHUFRQVLGHUDYHOPHQWHRVHJPHQWRGH
DWXDomRGD&RPSDQKLD$GHPDLVDVWD[DVGHMXURVEiVLFRV6(/,&HPSDWDPDUHVKLVWRULFDPHQWH
EDL[RVHVHXVUHIOH[RVQDVGHPDLVOLQKDVGHFUpGLWRHILQDQFLDPHQWRLQFOXLQGRRVILQDQFLDPHQWRV
LPRELOLiULRVWHQGHDIDYRUHFHUSRVLWLYDPHQWHDVYHQGDVGD&RPSDQKLD


3URMHomR&UHVFLPHQWR3,%(%)


















)RQWH6LVWHPDGH([SHFWDWLYDV%DQFR&HQWUDO%UDVLOHLUR
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3URMHomRËQGLFH,3&$(%)





















)RQWH6LVWHPDGH([SHFWDWLYDVGR%DQFR&HQWUDO%UDVLOHLUR

$ H[SHFWDWLYD GH UHFXSHUDomR GR 3,% QRV SUy[LPRV DQRV VREUHWXGR SHOD WHQGrQFLD KLVWyULFD GH
UHFXSHUDomRHPFRQMXQWRFRPDVXSHUDomRGDFULVHUHODFLRQDGDDR&29,'DOLDGDjH[SHFWDWLYD
GHPDQXWHQomRGDLQIODomR PHGLGDSHORLQGLFDGRUGR,3&$ HjWD[D6HOLFHPVXDPtQLPDKLVWyULFD
VmRIDYRUiYHLVSDUDRFUHVFLPHQWRGDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRQRSDtVDRDXPHQWRGRQ~PHURGH
ILQDQFLDPHQWRV LPRELOLiULRV H j UHGXomR GRV MXURV KLSRWHFiULRV (VVH FHQiULR p H[WUHPDPHQWH
IDYRUiYHODRGHVHQYROYLPHQWRGDDWLYLGDGHLPRELOLiULDQRSDtVjPHGLGDHPTXHLQFHQWLYDDGHPDQGD
SRU DWLYRV LPRELOLiULRV 2 VHJPHQWR GHYH SRUWDQWR DSUHVHQWDU XP FUHVFLPHQWR VLJQLILFDWLYR GH
YHQGDVQRVSUy[LPRVDQRVHMXQWDPHQWHFRPHOHHPSUHVDVTXHWHPDWXDomRGLUHWDQRVHWRUFRPR
pRFDVRGD&RPSDQKLD

(YROXomRGDV&RQFHVV}HVGH&UpGLWRFRP5HFXUVRV/LYUHVQR%UDVLO 5EL 






)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
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1RV ~OWLPRV DQRV R ILQDQFLDPHQWR LPRELOLiULR QR %UDVLO DSUHVHQWRX XP FUHVFLPHQWR VLJQLILFDWLYR
VREUHWXGRQRLQtFLRGHFXMRSULPHLURVHPHVWUHWHYHFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDRPHVPR
SHUtRGRGRDQRDQWHULRU$LQDGLPSOrQFLDKLSRWHFiULDTXHDSUHVHQWDYDXPDFRQVWDQWHTXHGDGHVGH
WHYHXPV~ELWRDXPHQWRHPFRPDSDQGHPLDGR&29,'IDWRUTXHLQGLFDTXHHVVHVYDORUHV
GHYHPGLPLQXLUFRPRILPGDFULVHGR&29,'HFRQVHTXHQWHUHFXSHUDomRHFRQ{PLFDGR%UDVLO

,QDGLPSOrQFLDKLSRWHFiULD(% sobre o financiamento imobiliário total)
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)RQWH%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO

5HFHQWHPHQWHR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO ³&01´ HGLWRXPHGLGDVFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODUR
ILQDQFLDPHQWRLPRELOLiULRHFRQVHTXHQWHPHQWHRFUHVFLPHQWRGRVHWRU7DLVPHGLGDVFRPRDUHPRomR
GR OLPLWH VREUH R SHUFHQWXDO GH SRXSDQoD TXH SRGH VHU GLUHFLRQDGR SRU LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV SDUD
ILQDQFLDUXQLGDGHVSUHFLILFDGDVDFLPDGRWHWRGR6)+HDOWHUDomRQRYDORUGHVVHWHWRSRVVLELOLWDUDPXP
PDLRUXVRGRVUHFXUVRVGR)*76SDUDRILQDQFLDPHQWRGHLPyYHLV$VPHGLGDVGR&01SRVVLELOLWDUDP
TXHLPyYHLVGHPDLRUYDORUIRVVHPDOYRGHPDLRUGHPDQGDDPHGLGDHPTXHDVWD[DVGHILQDQFLDPHQWR
ILFDUDPPDLVDWUDWLYDVRTXHEHQHILFLRXRPHUFDGRHPTXHD7HJUDHVWiLQVHULGD

)LQDQFLDPHQWRVLPRELOLiULRVFRPUHFXUVRVGDVFDGHUQHWDVGR6LVWHPD%UDVLOHLURGH
3RXSDQoDH(PSUpVWLPR 6%3( (R$ bi)
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)RQWH$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGDV(QWLGDGHVGH&UpGLWR,PRELOLiULRH3RXSDQoD $%(&,3 
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$ UHVSHLWR GD GHPDQGD SRU LPyYHLV H KDELWDomR RV IDWRUHV GHWHUPLQDQWHV SDUD R
FUHVFLPHQWRUHGXomRGHVVDGHODVmRVREUHWXGRUHODFLRQDGRVDRFUHVFLPHQWRGDSRSXODomRGHQWUR
GRVPHUFDGRVGHDWXDomRDRDXPHQWRGDUHQGDIDPLOLDUjDOWHUDomRQDSLUkPLGHHWiULDGRSDtVH
WDPEpPQRVKiELWRVHFRPSRUWDPHQWRVSRSXODFLRQDLV

1R TXH GL] UHVSHLWR DR DXPHQWR GD SRSXODomR D GHPDQGD SRU LPyYHLV KDELWDFLRQDLV HVWi
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDDRFUHVFLPHQWRGHPRJUiILFRjPHGLGDTXHPDLVSHVVRDVVLJQLILFDPPDLV
PRUDGLDVQHFHVViULDVSDUDDWHQGHUjSRSXODomR2FUHVFLPHQWRPpGLRHVSHUDGRSDUDDSRSXODomR
QRSHUtRGRGHDQRVHQWUHHpGHSDUDRHVWDGRGH6mR3DXORHSDUDRHVWDGR
GR5LRGH-DQHLURSULQFLSDLVPHUFDGRVGHDWXDomRGDFRPSDQKLDTXHWHQGHPDFDXVDULPSDFWR
SRVLWLYRQRQ~PHURGHYHQGDVGD7HJUD

3URMHomRGH&UHVFLPHQWR3RSXODFLRQDO(milhões de habitantes)






























6mR3DXOR



































5LRGH-DQHLUR

























%UDVLO


)RQWH,%*(

2SRVLFLRQDPHQWRGDFRPSDQKLDQRVHWRUGHPpGLDHDOWDUHQGDpLPSDFWDGRSHORDXPHQWRGDUHQGD
GRPLFLOLDUSHUFDSLWDTXHFRQWULEXLSDUDRDXPHQWRGRQ~PHURGHFOLHQWHVHVSHFtILFRVQRPHUFDGR
GH DWXDomR GD &RPSDQKLD &RQIRUPH GDGRV GR ,%*( R UHQGLPHQWR GRPLFLOLDU per capita GDV
SRSXODo}HVGRVHVWDGRVGH6mR3DXOR5LRGH-DQHLURHGR%UDVLOWLYHUDPFUHVFLPHQWRGH
HHQWUHRVDQRVGHHDSHVDUGDUHFHVVmRTXHDFRPHWHXRSDtVGXUDQWHSDUWHGHVVH
SHUtRGR

(YROXomRGR5HQGLPHQWR'RPLFLOLDUPer Capita (R$)
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5LRGH-DQHLUR


)RQWH,%*(
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3RGHPRVWDPEpPDWULEXLUDRFUHVFLPHQWRGRVHWRULPRELOLiULRQRSDtVDPXGDQoDQDSLUkPLGHHWiULD
TXHWHPFRPRFRQVHTXrQFLDDPXGDQoDQRVSDGU}HVGHFRQVXPRGDVRFLHGDGHFRPRXPWRGRYLVWR
TXHDOJXQVVHJPHQWRVFRPRRVHWRULPRELOLiULRSRUH[HPSORWrPVXDGHPDQGDPDLVH[SUHVVLYD
HP IDL[DV HWiULDV GH PDLV LGDGH &RPR p SRVVtYHO REVHUYDU VHJXQGR DV HVWDWtVWLFDV GR ,QVWLWXWR
%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFDVR,%*(DSLUkPLGHHWiULDGR%UDVLOFRPSRVWDDWXDOPHQWHGH
IDL[DVHWiULDVHQWUHHDQRVGHYHVRIUHUXPDPXGDQoDQRVSUy[LPRVDQRVHSDVVDUSRUXP
DODUJDPHQWRGDVIDL[DVHQWUHHDQRVTXHVmRIDL[DVHWiULDVPDLVSURSHQVDVjDTXLVLomRGH
LPyYHLVIDYRUHFHQGRRVHWRU


3LUkPLGH(WiULD%UDVLOHLUD±HHVWLPDWLYD(%)

























































+RPHQV
0XOKHUHV

)RQWH,%*(
&DUDFWHUtVWLFDVQRV0HUFDGRVGH$WXDomR

+RPHQV

0XOKHUHV



,

5HQGD

$ &RPSDQKLD DWXD SULQFLSDOPHQWH QR VHJPHQWR GH PpGLD H DOWD UHQGD GR PHUFDGR LPRELOLiULR
EUDVLOHLUR DWUDYpV GH DWLYLGDGHV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD FRQVWUXomR H YHQGD GH XQLGDGHV
UHVLGHQFLDLVHFRPHUFLDLVDOpPGHGHVHQYROYLPHQWRGHORWHV$IDL[DPpGLDGHSUHoRSRUXQLGDGH
UHVLGHQFLDOODQoDGDVQRDQRGHpGH5DWp5SDUDRVHJPHQWRGH
PpGLDUHQGDHGH5DWp5SDUDRVHJPHQWRGHDOWDUHQGD

,,
3DUWLFLSDomRGD7HJUDQRV0HUFDGRVGH$WXDomR
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD PDQWpP SUHVHQoD IUHTXHQWH HP  PHUFDGRV 5HJLmR 0HWURSROLWDQD GH
6mR 3DXOR &DPSLQDV H 5HJLmR 0HWURSROLWDQD GR 5LR GH -DQHLUR VHQGR D PDLRU SDUWH GR VHX
landbankWRWDOSHUWHQFHQWHDHVVHVPHUFDGRVTXHUHSUHVHQWDRIRFRSULQFLSDOGDFRPSDQKLDQD
5HJLmR0HWURSROLWDQDGH6mR3DXORHFRPGHVHQYROYLPHQWRGHSURMHWRVHYHQWXDLVQDVRXWUDVGXDV
FLGDGHV1DDWLYLGDGHGHORWHDPHQWRVVREDPDUFD7DPERUpDFRPSDQKLDSRGHDWXDUHPRXWUDV
FDSLWDLVHVWDGXDLVHGHPDLVLPSRUWDQWHVFLGDGHVGRSDtVRSRUWXQDPHQWH
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 5HJLmR0HWURSROLWDQDGH6mR3DXOR
$5HJLmR0HWURSROLWDQDGH6mR3DXORIRFRGDRSHUDomRGD7HJUDpDUHJLmRPDLVSRSXORVDGRSDtV
FRP PDLV GH  PLOK}HV GH KDELWDQWHV H XP 3,% GH PDLV GH 5  ELOK}HV GH UHDLV HP 
VHJXQGR6HDGHDOpPGHXP3,%per capitaGH5PLOQRDQRGH WDPEpPVHJXQGRGDGRV
GR6HDGH &RPRFRQVHTXrQFLDGDIRUWHDWLYLGDGHHFRQ{PLFDGDFLGDGH6mR3DXORpFDUDFWHUL]DGD
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1HVVH FRQWH[WR D 7HJUD VH SRVLFLRQD QR PHUFDGR HP ]RQDV GH PpGLD H DOWD UHQGD GD UHJLmR
PHWURSROLWDQDRQGHGHVIUXWDGRVEHQHItFLRVGHRIHUHFHUXPSURGXWRGHTXDOLGDGHSDUDXPPHUFDGR
FRP DOWR SRGHU DTXLVLWLYR FDSWXUDQGR DVVLP R PHOKRU SUHoR SRVVtYHO QRV VHXV SURGXWRV H
FRQVHTXHQWHPHQWHPD[LPL]DQGRRYDORUSDUDD&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV

2VHJPHQWRGHFRQVWUXomRHLQFRUSRUDomRQDUHJLmRPHWURSROLWDQDGH6mR3DXORYHPDSUHVHQWDQGR
PHOKRULDVFRQVWDQWHVDRORQJRGRVDQRVQRVVHXVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVHQWUHHOHVRQ~PHURGH
XQLGDGHVYHQGLGDVQDFLGDGHHR962 9HQGDVREUH2IHUWD 
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 &DPSLQDV
&DPSLQDV pXPD PHWUySROH SDXOLVWDFRP  PLOK}HV GH KDELWDQWHV H 3,% GH 5 ELOK}HVHP
-XQWRFRP6mR3DXORDFLGDGHID]SDUWHGRFKDPDGR&RPSOH[R0HWURSROLWDQR([SDQGLGRTXH
XOWUDSDVVD  PLOK}HV GH KDELWDQWHV 3RU FRQWD GD SUR[LPLGDGH FRP 6mR 3DXOR H FDUDFWHUtVWLFDV
VHPHOKDQWHVHQWUHDVFLGDGHVRPHUFDGRGH&DPSLQDVVHFRPSRUWRXGHIRUPDSDUHFLGDFRPRGH
6mR3DXORQRV~OWLPRVDQRVFRPSURMHWRVRSRUWXQLVWLFDPHQWHGHVHQYROYLGRVQDUHJLmR*UDQGHSDUWH
GRVFRQWUROHVHLQIUDHVWUXWXUDFRUSRUDWLYDGRVSURMHWRVODQoDGRVHP&DPSLQDVpIHLWRGH6mR3DXOR
WHQGR D 7HJUD 9HQGDV SUHVHQoD ORFDO FRP HVFULWyULR HP &DPSLQDV SDUD DX[LOLDU QDV YHQGDV
MXQWDPHQWHjVFRUUHWRUDVORFDLV

 5LRGH-DQHLUR
&RPXPDSRSXODomRWRWDOGHPLOK}HVGHKDELWDQWHVHXP3,%GH5ELOK}HV ,%*( 
R5LRGH-DQHLURpDVHJXQGDPDLRUFLGDGHGR%UDVLOHPWHUPRVGHSRSXODomRHHPWHUPRVGHSURGXWR
LQWHUQREUXWR

,,,
&DUDFWHUtVWLFDVGD&RPSHWLomR
2VHWRULPRELOLiULREUDVLOHLURpDOWDPHQWHFRPSHWLWLYRHIUDJPHQWDGRHPSUDWLFDPHQWHWRGRVRVVHXV
VHJPHQWRVHQmRpFRQVLGHUDGRXPVHWRUFRPEDUUHLUDVGHHQWUDGDVLJQLILFDWLYDV6HQGRDVVLPR
LQJUHVVRGHQRYRVFRQFRUUHQWHVQRPHUFDGRpDOJREDVWDQWHFRPXPHDVFRPSDQKLDVGRVHWRUHVWmR
DFRVWXPDGDVFRPHVVDFDUDFWHUtVWLFDVHWRULDO(QWUHRVIDWRUHVTXHSRGHPGLIHUHQFLDUDFRPSHWLomR
QRUDPRGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDHVWmRDORFDOL]DomRGRVWHUUHQRVDTXDOLGDGHGRVSURMHWRVHGRV
SURGXWRVHQWUHJXHVDUHSXWDomRHTXDOLGDGHGDPDUFDRWLPHGHJHVWmRWLSRVGHILQDQFLDPHQWRTXH
D FRPSDQKLD SRGH RIHUHFHU H R SUHoR GDV XQLGDGHV FRPHUFLDOL]DGDV HVWH ~OWLPR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRFRPDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOGHFDGDXPDGDVFRPSDQKLDV

(QWUH RV SULQFLSDLV FRPSHWLGRUHV GD FRPSDQKLD HQFRQWUDPVH RV SULQFLSDLV SDUWLFLSDQWHV GR
PHUFDGRFRPR&\UHOD%UD]LO5HDOW\6$(=7HF(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$7ULVXO6$
H(YHQ&RQVWUXWRUDH,QFRUSRUDGRUD

G 6D]RQDOLGDGH

2 0HUFDGR LPRELOLiULR QmR p DIHWDGR SRU JUDQGH VD]RQDOLGDGH DSHQDV SRU XPD SHTXHQD
GHVDFHOHUDomRQRVPHVHVGHMDQHLURIHYHUHLURHMXOKRYLVWRTXHpQHVVDpSRFDHPTXHDVIDPtOLDV
QRUPDOPHQWH HVWmR GH IpULDV R TXH SRGH SRVWHUJDU GHFLV}HV GH FRQVXPRLQYHVWLPHQWR FRPR D
FRPSUDGHLPyYHLVUHVLGHQFLDLVSDUDRXWURVPRPHQWRV
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±&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D

PRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWHH

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQHQKXPFOLHQWHIRL
UHVSRQViYHOSRUPDLVGH GH]SRUFHQWR GDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
E

VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRKRXYHFOLHQWH
UHVSRQViYHOSRUPDLVGH GH]SRUFHQWR GDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD
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7.5 – Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
(a)
necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e
histórico de relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações;
Regulamentação Relativa à Atividade Imobiliária
A atual regulamentação imobiliária versa, especificamente, sobre a atividade de incorporação
imobiliária e formas de parcelamento, uso e ocupação do solo. O Código Civil e o Código do
Consumidor disciplinam, complementarmente, a atividade de incorporação imobiliária. O Código Civil
disciplina a posse e propriedade imobiliária e, via de regra, exige que a alienação de bens imóveis,
bem como a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis,
observem a forma de escritura pública, exceto nos casos de operação envolvendo o SFI e o SFH,
dentre outros previstos em lei. Cada uma destas transações deve, ainda, ser instrumentalizada e
registrada junto ao cartório do Registro de Imóveis competente.
Incorporação Imobiliária
A atividade de incorporação imobiliária é regulamentada pela Lei Federal nº 4.591, de 16 de
dezembro de 1964 (a “Lei de Incorporação”). A Lei de Incorporação define incorporação imobiliária
como a atividade exercida com a finalidade de promover e realizar a construção de edificações, para
venda total ou parcial de unidades autônomas que compõem cada construção.
A incorporação imobiliária tem como principal agente o incorporador, pessoa física ou jurídica,
construtor ou não, que compromissa e efetiva a venda de frações ideais de terreno, referentes às
futuras unidades autônomas do empreendimento a serem construídas ou em fase de construção, ou
que apenas aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a
incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e
determinadas condições, das obras concluídas. As principais obrigações do incorporador incluem:
(1) obter todas as aprovações e autorizações de construção das autoridades competentes; (2) obter
o registro do memorial de incorporação do empreendimento no Cartório de Registro de Imóveis
competente; (3) comercializar, ou fazer a gestão da venda das futuras unidades somente após o
efetivo registro do memorial de incorporação; (4) indicar prazo de carência para efetivação da
incorporação, dentro do qual lhe é lícito desistir do empreendimento; (5) indicar em todos os anúncios
e contratos de venda o número de registro da incorporação; (6) supervisionar a construção do projeto
de acordo com a aprovação concedida pelas autoridades; (7) entregar ao proprietário final as
unidades concluídas, de acordo com as especificações contratuais, e transferir ao proprietário final
a propriedade da unidade assinando a escritura de venda final quando da quitação do preço; e (8)
fornecer todos os documentos necessários para comprovar a regular conclusão da edificação, assim
como realizar a instituição, especificação e convenção de condomínio junto ao Cartório de Registro
de Imóveis competente.
A construção de um empreendimento pode ser contratada e paga pelo incorporador diretamente
(inclusive com a obtenção de financiamento bancário à produção) ou pelos proprietários finais das
Unidades. A legislação brasileira estabelece dois sistemas de construção em uma incorporação:
construção sob regime de empreitada e construção por administração. A construção por empreitada
pode ser realizada a preço fixo, determinado antes do início da construção, ou a preço reajustável
de acordo com índices determinados pelas partes contratantes. Na construção por administração
estima-se um preço no início da construção, mas o preço final é determinado posteriormente. Os
compradores das unidades em construção pagam os custos totais do empreendimento por meio de
pagamentos mensais dos custos incorridos pelo incorporador ou pelo empreiteiro.
Patrimônio de Afetação
De acordo com a Lei de Incorporação, os incorporadores podem optar por vincular um determinado
empreendimento ao regime de patrimônio de afetação, a fim de submetê-lo a uma segregação de
patrimônio e a um regime tributário mais favorável. De acordo com esse regime, o terreno e os
objetos construídos sobre ele, investimentos financeiros no terreno e qualquer outro bem e direito
relativo ao empreendimento são segregados para beneficiar a construção de tal empreendimento e
a entrega das Unidades aos proprietários finais, sendo separados, dessa forma, dos demais ativos
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do incorporador. Dessa forma, os ativos não têm nenhuma conexão com as outras propriedades,
direitos e obrigações do incorporador, incluindo outros ativos anteriormente apropriados, e somente
podem ser utilizados para garantir as dívidas e obrigações relacionadas à respectiva incorporação.
Os ativos segregados não se submetem à falência e não são afetados em caso de falência decretada
ou insolvência do incorporador. No caso de falência ou insolvência do incorporador, a propriedade
conjunta da construção pode ser instituída por meio de uma resolução dos compradores das
unidades ou por decisão judicial. Nesse caso, os proprietários em conjunto da construção decidirão
se o projeto irá continuar ou se o patrimônio de afetação será liquidado.
Desenvolvimento Urbano
A política de desenvolvimento urbano é de competência municipal, nos termos dos artigos 182 e 183
da Constituição Federal, os quais são regulamentados pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (o
“Estatuto da Cidade”). No âmbito Municipal a política de desenvolvimento e expansão urbana do
município é determinada pelo Plano Diretor, que é aprovado por lei municipal e revisto a cada período
de dez anos, e constitui instrumento orientador dos processos de transformação do espaço urbano
e de sua estrutura territorial, servindo de referência para a ação de todos os agentes públicos e
privados que atuam no município. Desta forma, estabelece os objetivos estratégicos e diretrizes
gerais da estrutura urbana, os objetivos e diretrizes por áreas diferenciadas de planejamento e os
instrumentos para a sua implantação.
O desenvolvimento de projetos de loteamentos consiste no parcelamento de determinada gleba em
lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou
prolongamento, modificação ou ampliação de vias já existentes, observados os demais requisitos
previstos na Lei nº 6.766/79.
A subdivisão das glebas e a criação ou modificação de vias de circulação dependem da obtenção
prévia de aprovações, autorizações, licenças e alvarás emitidos pelas Prefeituras dos locais onde se
localizam os loteamentos, bem como aprovações, bem como por órgãos estaduais e federais,
conforme aplicável. Além disso, uma vez aprovado o projeto de desenvolvimento urbano, será
necessário também o registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.
Sistema Financeiro Imobiliário
O Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) foi criado pela Lei nº 9.514/97, para estabelecer a concessão,
aquisição e securitização dos créditos imobiliários. O sistema busca fomentar os mercados primário
(concessão de crédito) e secundário (negociação de títulos lastreados por recebíveis) para o
financiamento imobiliário por meio da criação de condições de remuneração vantajosas e
instrumentos especiais para a proteção dos direitos dos credores. O sistema SFI inclui transações
de financiamento imobiliário realizadas por caixas econômicas, bancos comerciais, bancos de
investimento, bancos com carteira de crédito imobiliário, sociedades de crédito imobiliário,
associações de poupança e empréstimo, companhias hipotecárias e outras entidades que vierem a
ser habilitadas pelo CMN.
As operações de comercialização de imóveis, de arrendamento mercantil de imóveis e de
financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas com instituições não-financeiras nas
mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI. Nesse caso, as
entidades não-financeiras ficam autorizadas a aplicar juros capitalizados e superiores a 12% ao ano.
Os tipos de garantias a seguir são aplicáveis aos empréstimos concedidos pelo SFI: (1) hipoteca; (2)
cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação e/ou aluguel de
imóveis; (3) alienação fiduciária de bem imóvel; e (4) caução de direitos creditórios ou aquisitivos
decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis.
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A Lei nº 9.514/97 também modificou as securitizações de ativos imobiliários, tornando a estrutura
mais acessível e atraente. A securitização de créditos no contexto do SFI é feita por meio de
empresas de securitização imobiliária, instituições não-financeiras cujo objetivo é adquirir e
securitizar os créditos imobiliários. Os recursos levantados pelas empresas de securitização são
realizados por meio da emissão de títulos de dívida, incluindo os Certificados de Recebíveis
Imobiliários, ou CRIs. De acordo com a legislação aplicável, os CRIs são valores mobiliários emitidos
exclusivamente por companhias de securitização e lastreados por créditos imobiliários.
Regulamentação do Crédito Imobiliário
O setor imobiliário é altamente dependente da disponibilidade de crédito no mercado e a política de
crédito do Governo Federal afeta significativamente a disponibilidade de recursos para o
financiamento imobiliário, influenciando o fornecimento e a demanda por aquisições de imóveis.
O mercado de crédito imobiliário no Brasil é fortemente regulado e os recursos para financiamento
do setor são oriundos, principalmente: (1) do FGTS; e (2) dos depósitos em caderneta de poupança.
Os financiamentos podem ser realizados por meio do: (1) SFH, o qual é regulado pelo Governo
Federal; e (2) sistema de carteira hipotecária, onde as instituições financeiras são livres para pactuar
as condições do financiamento.
Sistema Financeiro Habitacional
A Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, conforme alterada, criou o Sistema Financeiro Habitacional
(SFH) para promover a construção e a aquisição de casas próprias, especialmente para a população
de baixa renda. Os recursos para financiamento no âmbito do SFH são oriundos, principalmente, (1)
do FGTS; e (2) dos depósitos em caderneta de poupança.
As principais fontes de recursos para financiamento habitacional são regidas pelas regras do SFH.
O FGTS é uma contribuição obrigatória de 8,5% sobre a folha de pagamento dos empregados
sujeitos ao regime empregatício previsto na Consolidação das Leis Trabalhistas.
A Caixa Econômica Federal é o órgão responsável pela administração dos recursos existentes no
FGTS e, para que se possa utilizar tais recursos para o financiamento de imóveis, certas condições
devem ser observadas, dentre as quais:
(i) o empréstimo, que compreende principal e despesas correlatas, fica limitado a 90% do valor de
avaliação do imóvel; e
(ii) o limite máximo do valor de avaliação dos imóveis financiados é de R$1.500.000,00 (um milhão
e quinhentos mil reais), válido para o ano de 2019.
Para ambas as situações, o cliente deve ser: (1) residente ou trabalhar na cidade onde é localizado
o imóvel; e (2) não ter nenhum outro bem imóvel na cidade onde o mesmo será financiado.
Os financiamentos realizados através do SFH oferecem taxas de juros fixas mais baixas que as
oferecidas no mercado, limitadas a 12% ao ano. O prazo dos contratos de financiamento realizados
pelo SFH pode chegar a 30 anos.
Os financiamentos realizados sob o SFH devem apresentar uma ou mais das seguintes garantias,
nos termos do art. 7º da Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, do Banco Central do Brasil: (i)
alienação fiduciária do imóvel objeto da operação; (ii) alienação fiduciária de outro imóvel do mutuário
ou de imóvel de terceiros; (iii) hipoteca, em primeiro grau, do imóvel objeto da operação; (iv) hipoteca,
em primeiro grau, de outro imóvel do mutuário ou de imóvel de terceiros; (v) cessão fiduciária de
direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis; ou (vi) caução de direitos
creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis. A
liberação dos recursos relativos ao financiamento somente poderá ser efetuada após a formalização
das garantias.
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Resolução 4.676 do Banco Central
A Resolução nº 4.676, emitida no dia 31 de julho de 2018 e em vigor desde o princípio de 2019,
suplanta as Resoluções nº 3.932 e nº 4.271 em determinar a alocação dos recursos depositados em
contas de poupança relativas às entidades que compõem o SBPE. Segundo esta Resolução, no
mínimo 65% dos depósitos em caderneta de poupança devem ser destinados a operações de
financiamento imobiliário. As Resoluções anteriores à Resolução nº 4.676 estabeleciam que, dos
65% segregado para o financiamento imobiliário, 80%, no mínimo, deveria ser destinado ao
financiamento habitacional no âmbito do SFH. Por sua vez, a Resolução nº 4.676 flexibiliza o artigo
15, revogando a exigência mínima de alocação no âmbito do SFH, contanto que esta mesma parcela
de 80% se destine a operações de financiamento habitacional de bens residenciais. A Resolução nº
4.676 ainda traz no artigo 20 um adendo metodológico em que estabelece que, para fins do cálculo
do financiamento obrigatoriamente destinado a bens residenciais, os saldos referentes a unidades
de preço que não ultrapasse R$500 mil são sujeitos a um fator de multiplicação de 1,2x.
A Resolução nº 4.676 determina as seguintes condições em caso do financiamento pelo SFH: (1)
empréstimos, incluindo o principal e despesas correlatas, são limitados a 90% do valor de avaliação
do imóvel; (2) o preço máximo de venda das unidades financiadas é de R$1.500.000; e (3) o custo
máximo real para o mutuário, incluindo encargos como juros, taxas e outros custos financeiros,
exceto seguro, não deve ultrapassar 12% ao ano.
Sistema de Carteira Hipotecária
Os recursos captados por meio dos depósitos em caderneta de poupança, além de terem parcela
direcionada ao SFH, são também alocados para as carteiras próprias dos bancos.
No sistema de carteira hipotecária, as operações são efetuadas pelos bancos, através de carteiras
próprias que utilizam para conceder financiamentos habitacionais. Nele, as taxas de juros praticadas
e os valores financiados podem ser mais elevados do que aqueles praticados pelo SFH.
Com isso, a competição por clientes se intensificou e as condições dos financiamentos bancários
concedidos a empresas do setor melhoraram, com redução das taxas e extensão dos prazos para
pagamento. Como consequência, desde o segundo semestre de 2005 até 2011, o setor imobiliário
apresentou crescimento acima da média histórica.
Lei dos Distratos
Em 28 de dezembro de 2018, entrou em vigor a Lei nº 13.786, de 27 de dezembro de 2018, que
disciplina a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em
regime de incorporação e em parcelamento de solo urbano. Referida Lei regulamenta os valores a
serem devolvidos aos adquirentes que derem ensejo ao distrato ou à resolução do contrato, de modo
a desestimular o desfazimento dos negócios de compra e venda no âmbito das incorporações
imobiliárias e loteamentos.
A Lei estabelece que o incorporador, ao restituir ao adquirente as quantias pagas, poderá delas
deduzir a comissão de corretagem e uma penalidade de até 50% (cinquenta por cento) sobre a
quantia paga, nos casos em que o empreendimento esteja submetido ao patrimônio de afetação, ou
de até 25% (vinte e cinco por cento) para os empreendimentos não afetados. Ainda, caso a unidade
imobiliária tenha sido disponibilizada ao adquirente, este também terá deduzidas, do valor a lhe ser
restituído, os impostos incidentes sobre o imóvel, as cotas de condomínio e contribuições
associativas, a taxa de fruição do imóvel equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor
do contrato e demais encargos e despesas contratuais.
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Trata-se de regulamentação há muito tempo demandada pelo setor imobiliário, pois a ausência de
legislação sobre o assunto e o elevado número de ações judiciais, com decisões não parametrizadas,
gerava insegurança jurídica e preocupações com a preservação dos recursos destinados às
atividades de desenvolvimento imobiliário.
Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades da Companhia
As atividades de incorporação e construção de empreendimentos imobiliários demandam a obtenção
de determinadas autorizações, licenças e registros de órgãos públicos para o regular exercício de
tais atividades.
A Companhia se relaciona com os órgãos responsáveis pelas autorizações, licenças e registros nos
níveis municipal, estadual e federal, e procura adaptar seus negócios às exigências dos referidos
órgãos, sem prejuízo ao desempenho de suas atividades.
As principais autorizações necessárias para o exercício das atividades da Companhia são as
seguintes: (i) Projeto Aprovado; (ii) Alvará de Construção; (iii) Certificado de Conclusão de Obra; e
(iv) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Além disso, são exigidas licenças ambientais
para a construção de empreendimentos em alguns dos municípios em que a Companhia atua, como
Rio de Janeiro, Niterói e Campinas.
Para o início das obras e comercialização das futuras unidades imobiliárias, é necessária, além do
licenciamento ambiental, nos municípios em que é exigido, a aprovação prévia do projeto de
construção de cada empreendimento pela Prefeitura Municipal competente e a respectiva emissão
do alvará de construção, autorizando a construção do empreendimento nos termos do projeto
aprovado e das leis municipais aplicáveis.
Concluída a edificação, o empreendimento imobiliário deverá ser objeto de certificado de conclusão
de obras (“habite-se”) emitido pela Prefeitura Municipal competente. Em regra, após a conclusão das
obras, também será necessária aprovação do Corpo de Bombeiros, atestando que a edificação foi
construída de acordo com as normas de proteção e segurança contra incêndio, o que é feito por
meio da emissão de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).
(b)
política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões
internacionais de proteção ambiental;
Devido à natureza das atividades da Companhia, esta está sujeita a leis e regulamentos relativos à
proteção do meio ambiente, sendo esta atividade constantemente fiscalizada por órgãos e agências
que podem, ao sinal de descumprimento de diretrizes previamente impostas, impor sanções
administrativas visando zelar pelo cuidado ambiental.
Tais sanções administrativas podem acarretar diversas consequências, tanto aos gestores da
Companhia, quanto à própria pessoa jurídica, pela aplicação, por exemplo, de multas de valores
milionários, ou até mesmo suspensão (temporária ou definitiva, a depender de fatores como o
impacto da atividade irregular em si, ou eventual reincidência) de suas atividades empresariais.
A inobservância da legislação que trata de matéria ambiental pode acarretar questões tanto cíveis
quanto criminais, atingindo pessoas físicas (funcionários e sócios da empresa, principalmente
quando administradores), ou jurídicas (a empresa em si), conforme detalhado abaixo no item de
responsabilidade ambiental.
A Companhia necessita de determinadas autorizações junto a órgãos de meio ambiente, e adotar
alguns procedimentos previstos na legislação para aquisição de terrenos, tais como replantio de
árvores e descontaminação de terreno (quando aplicável). A Companhia não tem custos relevantes
para obtenção das autorizações ambientais para o exercício de seus negócios junto à administração
pública competente. A seguir, legislações ambientais relevantes que incidem sobre as atividades da
Companhia serão detalhadas.
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Licenciamento Ambiental
De acordo com a legislação federal brasileira, a construção, instalação, expansão, modificação e
operação de atividades potencialmente poluidoras, que utilizem recursos naturais e que possam vir
a causar danos ambientais, incluindo as atividades de construção de empreendimentos imobiliários,
estão sujeitas ao licenciamento ambiental, que pode vir a ocorrer em âmbito federal, estadual ou
municipal. O processo de licenciamento, por sua vez, poderá englobar três diferentes etapas, como
a obtenção de Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e, por fim, a Licença de Operação
(LO). Referidas licenças possuem prazo de validade, de modo que devem ser periódica e
tempestivamente renovadas perante os respectivos órgãos ambientais licenciadores, sob pena de
perda de sua validade.
Determinadas licenças ambientais podem estabelecer condicionantes técnicas para o
desenvolvimento de atividades, que podem, eventualmente, impactar e condicionar a operação de
atividades da Companhia.
A ausência de licença ambiental ou a operação em desacordo com as licenças ambientais emitidas,
independentemente de a atividade estar causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a
prática de crime ambiental, e sujeita o infrator a sanções criminais e administrativas, além da
obrigação de recuperar eventuais danos causados ao meio ambiente. No âmbito administrativo, além
das sanções descritas no item acima, as multas, no âmbito federal, podem chegar a R$10 milhões
(aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência), podendo gerar efeito adverso
relevante sobre os resultados da Companhia.
Outras autorizações ambientais
Adicionalmente às licenças, cumpre indicar que algumas autorizações e regulamentações emitidas
por órgãos ambientais podem ser necessárias, como aquelas relativas à supressão de vegetação,
tratamento de efluentes, gerenciamento de resíduos etc.
No que se refere à intervenção e supressão de vegetação, pode ser necessária a emissão de
autorização prévia por parte do órgão ambiental competente, principalmente em casos em que se
trate de vegetação nativa ou, também, refira-se à instalação e consequente operação das atividades
de determinado empreendimento cuja hipótese esteja contemplada na(s) licença(s) ambiental(is).
Poderá ser exigido, ademais, algum tipo de compensação como consequência da autorização,
conforme legislação específica. Nesse sentido, a Companhia possui Termos de Compromisso
Ambiental (“TCAs”) firmados junto a órgãos ambientais municipais nos quais se compromete a
promover a reposição florestal e compensação em contrapartida aos manejos arbóreos realizados
para a implantação de diversos empreendimentos. A Companhia estima que para o cumprimento
integral dos TCAs em aberto firmados com os órgãos ambientais se aproxima de R$ 345.000,00.
Caso a alteração e a supressão de vegetação estejam previstas na licença ambiental, a competência
tanto para expedir a respectiva autorização, quanto para eventualmente emitir autos de inspeção ou
infração acerca da regularidade ambiental do ato, será do órgão ambiental competente por todo o
processo de licenciamento do empreendimento, nos moldes do que dispõe a Lei Complementar n.º
140/2011 acerca da aprovação da supressão e do manejo de vegetação, de florestas e formações
sucessoras.
Resíduos Sólidos
O controle e gestão de resíduos sólidos gerados em suas atividades e empreendimentos deve
obedecer às previsões da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010).
Entende-se por resíduo da construção civil os gerados nas construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de
terrenos para obras civis.
Por meio da responsabilidade compartilhada, instituída pela Política Nacional de Resíduos Sólidos,
as tarefas e custos envolvidos nas diferentes etapas de gerenciamento de resíduos sólidos são
pulverizados por toda a cadeia, na medida de responsabilização de cada uma das partes envolvidas,
onde o responsável pela geração de resíduos sólidos é também responsável pela sua segregação,
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armazenamento, transporte e destinação final ambientalmente adequada, podendo ser obrigado a
reparar os danos ambientais decorrentes da má gestão dos resíduos sólidos.
Nesse sentido, a contratação de terceiros para consecução de qualquer das fases do gerenciamento
de resíduos sólidos não exime a responsabilidade da Companhia por eventuais danos ambientais
causados pelos terceiros contratados.
Áreas Contaminadas
São consideradas áreas contaminadas aquelas que contenham quantidades ou concentrações de
quaisquer substâncias ou resíduos em condições que causem ou possam causar danos à saúde
humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger, que nela tenham sido depositados,
acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo
natural.
Vale destacar que a responsabilidade civil ambiental relacionada à remediação da contaminação do
solo e das águas subterrâneas é objetiva e solidária, além de ser considerada como uma obrigação
propter rem (ônus que acompanha o imóvel).
Nesse sentido, e acordo com a legislação ambiental brasileira, o proprietário e/ou possuidor de bem
imóvel que se encontre em área com contaminação ambiental poderá, independentemente de ter
sido ou não o efetivo causador do dano, ser responsabilizado e compelido a realizar a remediação e
recuperação dos danos ambientais tanto por órgãos ambientais, quanto pelo Ministério Público.
Responsabilidade Ambiental
O cumprimento da legislação ambiental é fiscalizado por órgãos e agências governamentais e, no
caso de eventual inobservância ou violação, a Companhia fica sujeita a responsabilidade ambiental
nas esferas administrativa, criminal e civil. Caso a Companhia ou alguma de suas subsidiárias
causem ou, de outra forma, sejam consideradas responsáveis por algum dano ambiental, poderão
ser verificados efeitos adversos em nossos resultados e negócios, inclusive sob o ponto de vista
reputacional.
A caracterização da responsabilidade civil ambiental é objetiva, o que significa dizer que sua
imputação ao agente econômico depende tão somente da constatação de que uma ação ou omissão
gerou dano ao meio ambiente, independentemente da verificação de culpa (negligência, imperícia
ou imprudência) do agente. Desta maneira, a responsabilidade civil ambiental é atribuída, em
princípio, ao responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora de degradação
ambiental (artigo. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81). Além disso, caso a atividade seja realizada por mais de
um agente e não seja possível identificar a contribuição de cada agente para o dano ambiental
constatado, os órgãos públicos e o Judiciário têm aplicado a teoria da responsabilidade solidária, na
qual qualquer dos agentes poderá responder pelo dano ambiental total, cabendo-lhe ação de
regresso contra os demais causadores.
Dessa forma, tanto as atividades desenvolvidas pela Companhia que possam ser caracterizadas
como potencialmente poluidoras do meio ambiente, quanto a contratação de terceiros para prestar
qualquer serviço, são devidas e rigorosamente fiscalizadas, evitando-se, assim, qualquer passivo
ambiental. Por essa razão, considerando que poderão ser responsabilizados civilmente aqueles que
concorrerem indiretamente para a ocorrência de eventual dano ambiental, é fundamental que haja
uma gestão conjunta dos riscos inerentes a todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto
específico, bem como exijam e fiscalizem o cumprimento de uma política ambiental adequada de
seus clientes, de modo a minimizar os riscos que possam surgir em virtude de uma eventual
responsabilização solidária.
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Com relação aos administradores, na esfera civil, eles somente poderão ser solidariamente
responsáveis se agirem em desacordo com a legislação ambiental ou com o Estatuto Social, uma
vez que não podem ser responsabilizados por atos regulares de gestão. Caso não tenha havido
conduta em desacordo com a legislação ambiental ou Estatuto Social, a responsabilidade civil
ambiental somente poderá alcançar o administrador se ele também acumular a condição pessoal de
sócio. No que se refere à responsabilização de administradores em âmbito penal, estes podem vir a
responder somente de forma subjetiva, isto é, sendo necessário analisar a conduta do agente
envolvido na infração ambiental.
Por fim, cabe mencionar que, apesar de não haver referência expressa na lei, segundo entendimento
da doutrina e jurisprudência a pretensão reparatória do dano ambiental não está sujeita à prescrição.
No que se refere à responsabilidade administrativa, a Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes
Ambientais), regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/2008, dispõe, em seu artigo 70, que toda
ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do
meio ambiente é considerada infração administrativa ambiental. A responsabilidade administrativa
decorre de uma ação ou omissão do agente que importe na violação de qualquer norma de
preservação, proteção ou regulamentação do meio ambiente, independentemente da verificação de
efetiva ocorrência de dano ambiental. As sanções a serem impostas contra eventual infração
administrativa podem incluir advertência, multa, inutilização do produto, suspensão de venda e
fabricação do produto, embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão de benefícios
fiscais e cancelamento ou interrupção de participação em linhas de crédito concedidas por bancos
estatais, além de proibição de ser contratado por entes públicos.
Na esfera criminal, Lei de Crimes Ambientais sujeita aos seus efeitos qualquer pessoa, física ou
jurídica, que concorrer para a prática de certas condutas consideradas lesivas ao meio ambiente,
sendo necessária a comprovação de dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou
imperícia). De tal sorte, para que seja configurada a responsabilidade criminal da Companhia, fazse necessária a comprovação de uma ação ou omissão por parte da mesma, ou suas subsidiárias,
devendo a conduta praticada ser enquadrada em um dos tipos penais previstos na Lei nº 9.605/1998.
Adicionalmente, a Lei nº 9.605/1998 prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade
jurídica, relativamente à pessoa jurídica causadora da infração ambiental, sempre que essa for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. As penas
restritivas de direitos da pessoa jurídica, por sua vez, podem ser (i) suspensão parcial ou total da
atividade; (ii) interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade; e (iii) proibição de
contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações.
(c)
dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de
royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades.
No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se somente por meio do registro validamente
expedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), órgão responsável pelo registro
de marcas e patentes e outros direitos de propriedade intelectual sendo assegurado ao titular de
registro de marca seu uso exclusivo em todo território nacional por um prazo determinado de 10
anos, passível de sucessivas renovações.
Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma expectativa de direito para utilização
das marcas depositadas aplicadas para identificação de seus produtos ou serviços. Essa expectativa
pode vir a não se concretizar em direito nas hipóteses de: (i) falta de pagamento das taxas
retribuições cabíveis dentro dos prazos legais; (ii) indeferimento pelo órgão responsável pelo registro;
(iii) não contestação ou não cumprimento de exigência formulada pelo órgão responsável pelo
registro.
Na data deste Formulário de Referência, somos titulares de 94 registros e pedidos de registros junto
ao INPI, em diferentes classes de serviços e produtos relacionados à nossas atividades, nas formas
nominativas e mistas, incluindo as marcas “TAMBORÉ”, “TEGRA” e “TEG by TEGRA”.
Um nome de domínio é uma identificação de autonomia, autoridade ou controle dentro da internet.
Os nomes de domínio seguem as regras e procedimentos do Domain Name System (“DNS”), de
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modo que qualquer nome registrado no DNS é um nome de domínio. No Brasil, o responsável pelo
registro de nomes de domínio, bem como pela administração e publicação do DNS para o domínio
“.br”, a distribuição de endereços de sites e pelos serviços de manutenção é o Registro.br. Na data
deste Formulário de Referência, a Companhia possui 245 nomes de domínio associados a suas
marcas, dentre os quais se destacam “casategra.com.br”, “casategracampinas.com.br”,
“incorporadorategra.com.br”, “inctegra.com.br”, “tambore.com.br”, “tegraconstrutora.com.br”,
“tegrainc.com.br”, “tegraincorporacao.com.br”, “tegraincorporadora.com.br”, “tegravendas.com.br”,
“tegravestesp.com.br” e “blogdategra.com.br”.
No mais, a Companhia possui software próprio para a execução de suas atividades e detém os
direitos de propriedade intelectual referentes ao software em questão. Além disso, a Companhia
utiliza softwares de titularidade de terceiros devidamente licenciados e utilizados dentro do escopo
de suas licenças, para exercer suas atividades.
Para mais informações sobre os ativos de propriedade intelectual de titularidade da Companhia, vide
o item 9.1.b deste Formulário de Referência.
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±5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGRHPLVVRUHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU
1mRVHDSOLFDXPDYH]TXHQmRH[LVWHPUHFHLWDVQD&RPSDQKLDSURYHQLHQWHVGHRXWURVSDtVHVTXH
QmRR%UDVLO
E
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRUH
1mRVHDSOLFDXPDYH]TXHQmRH[LVWHPUHFHLWDVQD&RPSDQKLDSURYHQLHQWHVGHRXWURVSDtVHVTXH
QmRR%UDVLO
F
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGRHPLVVRU
1mRVHDSOLFDXPDYH]TXHQmRH[LVWHPUHFHLWDVQD&RPSDQKLDSURYHQLHQWHVGHRXWURVSDtVHVTXH
QmRR%UDVLO
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±(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
1mRVHDSOLFDSRLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLDWLYLGDGHVQRH[WHULRU
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±3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
D

'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

$FRPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH6XVWHQWDELOLGDGHIRUPDOL]DGDHSXEOLFDGDQR5HODWyULR$QXDOGH
6XVWHQWDELOLGDGH
6XVWHQWDELOLGDGHSDUD7HJUDpXPWHPDGHJUDQGHUHOHYkQFLDHHVWUDWpJLDGHSHUHQLGDGHGRQRVVR
QHJyFLR$3ROtWLFDGH6XVWHQWDELOLGDGHGD7HJUDHRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGDHPSUHVDQRUWHLDP
QRVVR3URJUDPDTXHGHILQHVHXVFRPSURPLVVRVHPTXDWUROLQKDVGHDWXDomR3UHVHUYDomRGR0HLR
$PELHQWH9DORUL]DomR3URILVVLRQDO5HVSHLWRDRVVWDNHKROGHUVH3URPRomRGD&XOWXUD
2 5HODWyULR DERUGD LQIRUPDo}HV UHIHUHQWHV DR DQR GH  H D SDUWLU GHVWH SULPHLUR UHODWR D
&RPSDQKLDVHFRPSURPHWHDSXEOLFDUUHJXODUPHQWHDVLQIRUPDo}HV
E

0HWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV

25HODWyULRVHJXHDVGLUHWUL]HVGD*/2%$/5(3257,1*,1,7,$7,9( *5, QDRSomR(VVHQFLDO
F

,QGLFDUVHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWHH

2UHODWyULRIRLDXGLWDGRSHOD(<(UQVW<RXQJ
G
,QGLFDUSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVHVVDV
LQIRUPDo}HV
KWWSVZZZWHJUDLQFRUSRUDGRUDFRPEUVXVWHQWDELOLGDGH
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV


510
PÁGINA: 136 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

8.1 - Negócios Extraordinários

±1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mR VH DSOLFD XPD YH] TXH QmR IRL DGTXLULGR RX DOLHQDGR TXDOTXHU DWLYR UHOHYDQWH TXH QmR VH
HQTXDGUHFRPRRSHUDomRQRUPDOQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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±$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mRVHDSOLFDXPDYH]TXHQmRKRXYHQHQKXPDDOWHUDomRVLJQLILFDWLYDQDIRUPDGHFRQGXomRGRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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 ± &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
1mR H[LVWHP TXDLVTXHU FRQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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±2XWUDVLQI5HOHY±1HJyFLRVH[WUDRUG
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVQHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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±%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHV
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Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Os terrenos adquiridos pela Companhia para a realização de seus empreendimentos futuros são considerados como
estoque. Os terrenos não integram o ativo imobilizado da Companhia. Na data deste Formulário de Referência a
Companhia não possuía ativos não-circulantes relevantes.
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tegrainc.com.br

tegraincorporacao.com. 05/06/2022
br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

tegraincorporadora.co
m.br

tegravendas.com.br

tegravestesp.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

05/03/2021

04/05/2024

20/03/2029

20/03/2021

tegraconstrutora.com.b 20/03/2021
r

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 912316659, 05/02/2029
para a marca “TEGRA”,
marca nominativa, na
Classe NCL (11) 37

Registro nº 912316624, 05/02/2029
para a marca “TEGRA”,
marca nominativa, na
Classe NCL (11) 36

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 912945346, 16/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 43

Registro nº 912945320, 09/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 37

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 912945397, 19/02/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 37

Registro nº 912945370, 16/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 36

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 912945427, 16/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 36

Registro nº 912945419, 16/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 43

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 912945460, 16/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 43

Registro nº 912945435, 16/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 37

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Pedido nº 918946026, N/A
para a marca “TEG by
TEGRA”, marca mista,
na Classe NCL (11) 36

Marcas

Pedido nº 906935490,
para a marca
“BOULEVARD BT
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(10) 35

Pedido nº 906935520,
para a marca
“BOULEVARD BT
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(10) 36

Marcas

Marcas
N/A

N/A

N/A

Pedido nº 918751098,
para a marca “TEG by
TEGRA”, marca
nominativa, na Classe
NCL (11) 36

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Não aplicável, trata-se de pedido de registro. De acordo com a Não aplicável, trata-se de pedido de registro, a
legislação brasileira, o uso exclusivo de uma marca para
Companhia tem mera expectativa de direito.
distinguir produtos ou serviços em todo o território nacional, com
a prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a
LPI, a Companhia tem direito de precedência de registro sobre
outras marcas idênticas ou semelhantes e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes de concedido o registro pelo
INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Versão : 1

Marcas

Registro nº 906935610, 14/02/2028
para a marca
“BOULEVARD BT
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(10) 39

Registro nº 906935520, 16/08/2026
para a marca
“BOULEVARD BT
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(10) 36

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 900941030, 14/09/2030
para a marca
“PREMIUM
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 36

Registro nº 906935652, 16/08/2026
para a marca
“BOULEVARD BT
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(10) 41

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 900686243, 28/01/2024
para a marca
“RESERVA
BIOLÓGICA
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 41

Registro nº 900686227, 17/08/2030
para a marca
“RESERVA
BIOLÓGICA
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 42

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 820048046, 16/11/2029
para a marca
“SHOPPING
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe 38/10

Registro nº 824776950, 24/04/2027
para a marca
“RESIDENCIAL
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(8) 36

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 780054326, 27/10/2021
para a marca
“TAMBORE”, marca
nominativa, na Classe
NCL (8) 36

Registro nº 820048054, 05/10/2029
para a marca
“SHOPPING
TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe 40/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 820492957, 06/03/2031
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(7) 35

Registro nº 815396244, 10/12/2021
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(8) 35

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 900534311, 17/08/2030
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 35

Registro nº 820492965, 06/03/2031
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(8) 35

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 900534389, 17/08/2030
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 39

Registro nº 900534354, 17/08/2030
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 36

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 900534389, 17/08/2030
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 39

Registro nº 900813270, 17/08/2030
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 35

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 910601402, 27/03/2028
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(10) 35

Registro nº 900813318, 07/08/2022
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe NCL
(9) 41

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 910601496, 27/03/2028
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
nominativa, na Classe
35/10

Registro nº 910601461, 27/03/2028
para a marca
“TAMBORÉ”, marca
mista, na Classe 36/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 903656566, 12/08/2024
para a marca
“TAMBORÉ 11
TERRAS DE
PROVENCE”, marca
mista, na Classe 36/10

Registro nº 903749769, 19/08/2024
para a marca
“TAMBORÉ 10
TERRAS ALTAS”,
marca mista, na Classe
36/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 910601313, 27/03/2028
para a marca
“TAMBORÉ BAURU”,
marca mista, na Classe
36/10

Registro nº 903656566, 12/08/2024
para a marca
“TAMBORÉ 11
TERRAS DE
PROVENCE”, marca
mista, na Classe 36/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

536

PÁGINA: 162 de 602

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 907838561, 10/01/2027
para a marca
“TAMBORÉ
DESENVOLVIMENTO
URBANO”, marca
mista, na Classe 36/10

Registro nº 907838430, 10/01/2027
para a marca
“TAMBORÉ
DESENVOLVIMENTO
URBANO”, marca
mista, na Classe 35/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 907838634, 10/01/2027
para a marca
“TAMBORÉ
DESENVOLVIMENTO
URBANO”, marca
mista, na Classe 41/10

Registro nº 907838634, 10/01/2027
para a marca
“TAMBORÉ
DESENVOLVIMENTO
URBANO”, marca
mista, na Classe 39/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Reg. nº 905308450,
04/08/2025
para a marca
“TAMBORÉ
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES”,
marca mista, na C.
35/10

Reg. nº 905308395,
04/08/2025
para a marca
“TAMBORÉ
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES”,
marca mista, na C.
41/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Reg. nº 905308549,
04/08/2025
para a marca
“TAMBORÉ
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES”,
marca mista, na C.
39/10

Reg. nº 905308492,
04/08/2025
para a marca
“TAMBORÉ
EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES”,
marca mista, na C.
36/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Reg. nº 900009233,
21/07/2029
para a marca
“TAMBORÉ S/A
DESENVOLVIMENTO
URBANO”, marca
mista, na Classe 36/08

Registro nº 910601208, 27/03/2028
para a marca
“TAMBORÉ
JAGUARIÚNA”, marca
mista, na Classe 36/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Reg. nº 910602344,
27/03/2028
para a marca “TRIX
TAMBORÉ HOUSING,
OFFICES & SHOPS”,
marca mista, na C.
37/10

Reg. nº 910601658,
27/03/2028
para a marca “TRIX
TAMBORÉ HOUSING,
OFFICES & SHOPS”,
marca mista, na C.
35/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Reg. nº 910602450,
27/03/2028
para a marca “TRIX
TAMBORÉ HOUSING,
OFFICES & SHOPS”,
marca mista, na C.
39/10

Reg. nº 910602395,
27/03/2028
para a marca “TRIX
TAMBORÉ HOUSING,
OFFICES & SHOPS”,
marca mista, na C.
41/10

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 912945214, 09/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 36

Registro nº 912316705, 05/02/2029
para a marca “TEGRA”,
marca nominativa, na
Classe NCL (11) 43

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Marcas

Registro nº 912945281, 09/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 36

Registro nº 912945230, 09/04/2029
para a marca “TEGRA”,
marca mista, na Classe
NCL (11) 37

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, pela renúncia do
titular, pela caducidade parcial ou total, na hipótese da marca
não estar sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro, pelo período de, no mínimo, 5 anos após a concessão
do registro ou caso o uso da marca tenha sido interrompido por
mais de 5 anos consecutivos; através de processos de nulidade
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 a
anulação do registro (prazo para essa demanda é de 5 anos
contados da concessão)

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

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, podendo
resultar na impossibilidade de utilizar as marcas
na condução de suas atividades. Além disso, não
há como quantificar outras possíveis
consequências da perda de tais direitos para a
Companhia.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

casategra.com.br

casategracampinas.co
m.br

incorporadorategra.co
m.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

inctegra.com.br

tambore.com.br

blogdategra.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

23/07/2021

18/01/2025

20/03/2021

20/03/2021

08/02/2021

31/07/2021

Duração

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

casategracampinas.co
m.br

Incorporadorategra.co
m.br

Inctegra.com.br

Tambore.com.br

Tegraconstrutora.com.
br

Tegrainc.com.br

Tegraincorporação.com 05/06/2022
.br

Tegraincorporadora.co 20/03/2029
m.br

Tegravendas.com.br

Tegravestesp.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

05/03/2021

04/05/2024

20/03/2021

20/03/2021

18/01/2025

20/03/2021

20/03/2021

08/02/2022

31/07/2021

casategra.com.br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

No âmbito administrativo (junto ao Registro.br), a manutenção
dos registros de nome de domínio no Brasil é realizada através
do pagamento periódico de retribuições ao órgão competente.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

CAMINHOS DA LAPA
1 PARTICIPAÇÕES
LTDA.

12,050945

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

-

1,384452

0,000000

31/12/2018

-

SIQUEM SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.

14.119.406/0001-00

Desenvolvimento de atividades da Companhia
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-2,420225

31/12/2020

28.209.640/0001-25

31/12/2019

CAMINHOS DA LAPA
II PARTICIPAÇÕES
LTDA.

Desenvolvimento de atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-12,764767

31/12/2020

21.600.526/0001-82

Desenvolvimento de atividades da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

-10,529905

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

13.805.272/0001-00

Almirante Tamandaré
empreendimentos
Imobiliários Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

SP

SP

Valor mercado

Brasil

SP

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2019

Valor mercado

Brasil

País sede

São Paulo

68.743.000,00

São Paulo

48.352.000,00

São Paulo

9.185.000,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 174 de 602

70,000000

50,000000

50,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

5,342499

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

-3,060641

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Tamboré Camanducaia 13.977.290/0001-70
I Emp. Imob. Ltda.

Desenvolvimento de atividades da Companhia.

0,208696

0,000000

31/12/2018

-

88,140122

-0,192593

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

25.424.017/0001-05

31/12/2020

TGSP-36
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Desenvolvimento de atividades da Companhia
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2019

13.661.492/0001-08

31/12/2020

TGSP-101
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Desenvolvimento de atividades da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

8,573337

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.000,00

0,00

0,00

0,000000

Controlada

0,00

205.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
Data

UF sede

SP

SP

SP

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2019

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2019

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2020

País sede

25.351.000,00

São Paulo

2.881.000,00

São Paulo

3.389.000,00

São Paulo

35.585.000,00

Valor (Reais)

Município sede
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Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 175 de 602

41,540000

100,000000

92,190000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

0,000000

0,000000

31/12/2018

-

TGSP-42
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

-

0,000000

0,000000

31/12/2018

-

Desenvolvimento de atividades da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2019

33.149.359/0001-84

31/12/2020

TGSP-64
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Desenvolvimento de atividades da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

2393,572496

31/12/2020

27.153.534/0001-04

Desenvolvimento de atividades da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2019

27.183.161/0001-14

31/12/2020

TGSP-40
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

Desenvolvimento de atividades da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

543.000,00

10.696.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

10.673.000,00

São Paulo

16.682.000,00

São Paulo

17.122.000,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 176 de 602

70,000000

65,000000

24,600000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

-3,060641

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

Desenvolvimento de atividades da Companhia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-100,000000

31/12/2020

0,000000

0,000000

0,000000

13.977.290/0001-70

TGSP Cotoxó
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

0,00

0,00

43.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

3.389.000,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Incorporação, execução, vendas, adm. de
imóveis próprios e participação em outras
atividades com o mesmo objetivo

Descrição das atividades
desenvolvidas
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92,190000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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10.1 – Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras incluídas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência, devem
ser lidas em conjunto com nossas demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out
auditadas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como com
nossas demonstrações financeiras combinadas carve-out auditadas referentes aos exercícios
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as quais foram elaboradas de acordo com práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), aplicáveis às entidades de
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e estão
em conformidade com a NBC TG 44 - Demonstrações Combinadas, exclusivamente para atender às
necessidades específicas do Grupo, uma vez que não são requeridas pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil.
As referidas demonstrações financeiras combinadas carve-out foram preparadas utilizando o custo
histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos instrumentos financeiros, os quais
foram mensurados pelo valor justo.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas previstas na legislação societária
brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pela CVM.
A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores
das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos
dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. A
Administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no
passado venham a se reproduzir no futuro.
Neste item são apresentadas, pelo corpo diretivo da Companhia, informações que se destinam à
auxiliar investidores e partes interessadas no entendimento e análise das condições financeiras e
patrimoniais da Companhia.
Certas tabelas do item 10 deste Formulário de Referência contém os termos “AH” e “AV” que
significam “Análise Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara
índices ou itens da mesma rubrica entre um período e o outro. A Análise Vertical representa (i) o
percentual ou item de uma linha em relação às receitas líquidas para os períodos aplicáveis para os
resultados das nossas operações, ou (ii) em relação do ativo total/passivo e patrimônio líquido, nas
datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.
Os valores constantes deste item 10.1 foram extraídos das informações contábeis consolidadas e
combinadas da Companhia, contidas nas demonstrações financeiras consolidadas e combinadas
carve-out auditadas da Companhia, contidas no Formulário de Demonstrações Financeiras
Padronizadas – DFP, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, que estão
disponíveis no site da Companhia (http://www.tegraincorporadora.com.br/ri) e no site da CVM
(www.cvm.gov.br).
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores entendem que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas
para implementar o seu plano de negócios e cumprir as suas obrigações de curto e longo prazo.
Ademais, a Administração acredita que a geração de caixa da Companhia é suficiente para atender
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o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do seu
plano de negócios.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o VGV (Valor Geral de Vendas) dos
lançamentos imobiliários totalizou R$ 962.290 mil, representando uma redução de 48,9% ou R$
922.660 mil se comparado com o mesmo período de 2019, quando totalizaram R$ 1.884.950 mil.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, os lançamentos imobiliários aumentaram
28,2% ou R$ 414.521 mil se comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, passando de R$ 1.470.429 mil em 2018 para R$ 1.884.950 mil em 2019.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a receita operacional líquida da
Companhia totalizou R$ 1.330.519 mil, representando um acréscimo de 29,4% ou R$ 302.507 mil
em relação ao total de R$ 1.028.012 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Tal variação é atribuída, principalmente, ao incremento na receita de incorporação e vendas
imobiliárias relacionadas ao lançamento do projeto Square Garden no mês de outubro de 2020 que
gerou receita de R$ 69.130 mil. Adicionalmente a este lançamento, tivemos um grande volume de
receita de projetos que foram lançados em anos anteriores como Stories, Olhar Augusta, Ilha do
Verde, Chez Vouz e Gabell Jardins, que geraram conjuntamente receita de R$ 237.339 mil.
A receita operacional líquida da Companhia durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 totalizou R$ 1.028.012 mil, representando um acréscimo de 74,1% ou R$ 437.381 mil em
relação ao total de R$ 590.631 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Tal
variação é atribuída, principalmente, a ao incremento na receita de incorporação e vendas
imobiliárias, justificada pelo aumento percebido nas vendas da Companhia relacionadas a 15 novos
empreendimentos que foram lançados ao longo do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 e apresentaram boa performance de vendas, além do impacto na receita oriundo dos
lançamentos de 2018.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou um lucro bruto
total de R$ 409.683 mil, representando um acréscimo de 26,6% ou R$ 86.142 mil em relação ao total
de R$ 323.541 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Tal variação é
atribuída, principalmente, ao aumento nas vendas, com consequente aumento da receita operacional
líquida.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 a Companhia apresentou um lucro bruto
no total de R$ 323.541 mil, representando um acréscimo de 87,8% ou R$ 151.153 mil em relação ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando apresentou um lucro bruto de R$
172.388 mil. Tal variação é atribuída, principalmente, ao aumento nas operações da Companhia
durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o volume
de operações no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. A margem bruta do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 foi de 29,2% enquanto a margem apurada
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de 31,5%, apresentando uma pequena
melhora entre os exercícios. O aumento da margem é decorrente do aumento na receita operacional
líquida ter sido de 74,1% e o aumento nos custos operacionais ter sido de 68,4% entre tais períodos.
A Companhia obteve uma redução em seus indicadores de liquidez ao comparamos os exercícios
de 2020 e 2019. O índice de liquidez geral da Companhia (razão entre ativo total e o passivo total),
foi de 2,51 e de 2,74, em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, respectivamente.
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Em 31 de dezembro de 2020, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante
acrescido do passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido) era de 0,66, enquanto em 31
de dezembro de 2019, era de 0,57.
A posição de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras da Companhia em 31 de
dezembro de 2020 era de R$ 613.176 mil, representando um aumento de 210,3% ou R$ 415.581 mil
em comparação com 31 de dezembro de 2019, quando era de R$ 197.595 mil. Tal variação é
atribuída, principalmente, a captação de novos empréstimos no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020 e de um maior lucro líquido auferido neste exercício, quando comparado com o
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
A Dívida Líquida (representada pela soma dos empréstimos e financiamentos a pagar do passivo
circulante e não circulante e dos instrumentos financeiros derivativos e passivos de arrendamentos
do circulante e não circulante, deduzido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras) em 31 de dezembro de 2020 totalizava R$ 47.813 mil, representando uma diminuição
de 83,6% ou R$ 243.238 mil em comparação com 31 de dezembro de 2019, quando era de R$
291.051 mil. Tal variação é atribuída, principalmente, ao aumento no saldo de caixa e equivalentes
de caixa, parcialmente compensado pelo aumento no saldo de empréstimos e financiamentos de 31
de dezembro de 2020, quando comparado com 31 de dezembro de 2019.
A Companhia obteve uma pequena redução em seus indicadores de liquidez ao comparamos os
exercícios de 2019 e 2018. O índice de liquidez geral da Companhia (razão entre ativo total e o
passivo total), foi de 2,74 e de 2,80, em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018,
respectivamente.
Em 31 de dezembro de 2019, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante
acrescido do passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido/acervo líquido) era de 0,57. O
aumento do índice de endividamento total, que saiu de 0,56 em 31 de dezembro de 2018 deveu-se,
principalmente: (i) à adoção do IFRS 16; e (ii) aumento nos saldos de empréstimos e financiamentos.
Em 31 de dezembro de 2019, a posição de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
da Companhia era de R$ 197.595 mil, representando um aumento de 126,2% ou R$ 110.241 mil em
comparação com 31 de dezembro de 2018, quando era de R$ 87.354 mil. Tal variação é atribuída,
principalmente, a uma maior geração de caixa decorrente, basicamente, de captação de
financiamentos para as atividades operacionais da Companhia. .
Em 31 de dezembro de 2019, a Dívida Líquida (representada pela soma dos empréstimos e
financiamentos a pagar do passivo circulante e não circulante, e dos passivos de arrendamentos do
circulante e não circulante, deduzido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras) totalizava R$ 291.051 mil, representando um aumento de 28,8% ou R$ 65.096 mil em
comparação com 31 de dezembro de 2018, quando era de R$ 225.955 mil. Tal variação é atribuída,
principalmente, a um aumento da dívida bruta em 56,0%, parcialmente compensada pelo aumento
no saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras entre os exercícios de 2019 e
2018 de 126,2%.
Percebe-se um crescimento significativo das operações da Companhia ao longo dos últimos anos.
O EBITDA apurado pela Companhia, em termos consolidados ou combinados, demonstra um
aumento relevante nos três últimos exercícios sociais Quando comparamos o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, verifica-se um aumento no EBITDA da Companhia em termos consolidados ou combinados
de 115,8% ou R$ 93.393 mil, passando de um EBITDA de R$ 80.674 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 para em EBITDA de R$ 174.067 mil no exercício social
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encerrado em 31 de dezembro de 2020. Quando comparamos o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019 com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, verifica-se um
aumento no EBITDA da Companhia em termos combinados de 22.324,2% ou R$ 81.037 mil,
passando de um EBITDA negativo de R$ 363 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018 para em EBITDA positivo de R$ 80.674 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019. Tal variação é atribuída, principalmente, aos melhores resultados que a Companhia vem
alcançando nos últimos anos, principalmente decorrente do aumento das vendas.
Ressalta-se que o EBITDA e a Dívida Líquida, assim como outros indicadores apresentados neste
Formulário de Referência, não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil nem pelo IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas
com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para maiores informações acerca do
EBITDA consolidado da Companhia e de sua Dívida Líquida nos três últimos exercícios sociais,
assim como a conciliação para as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out
da Companhia, vide item 3.2. deste Formulário de Referência.
As estimativas de custos da Companhia são regularmente revisadas, conforme a evolução das
obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia de acordo
com o método contábil utilizado.
Os Diretores da Companhia entendem que os fundamentos do setor imobiliário brasileiro
permanecem sólidos. A demanda habitacional continua robusta, sustentada por uma oferta de crédito
imobiliário com prazos mais longos e taxas competitivas.
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

A Administração acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender às
demandas e necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento, seja
por meio de expansão orgânica ou da realização de novas aquisições.
Os Diretores da Companhia entendem que a atual estrutura de capital, mensurada principalmente
pela relação Dívida Líquida sobre patrimônio líquido, apresenta hoje níveis de alavancagem em linha
com a prática de mercado, conforme detalhado abaixo.
Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido totalizava R$ 2.200.225 mil, a dívida bruta
(somatório de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante e de instrumentos
financeiros derivativos e passivos de arrendamento circulante e não circulante) totalizava R$ 660.989
mil, e os saldos de caixa e equivalentes de caixa e de aplicações financeiras (circulante) era de R$
613.176 mil, resultando em uma Dívida Líquida de R$ 47.813 mil. Em 31 de dezembro de 2019, o
acervo líquido da Companhia, somado à participação de acionistas não controladores totalizava R$
1.869.899 mil, a dívida bruta (somatório de empréstimos e financiamentos circulante e não circulante
e de passivos de arrendamento circulante e não circulante) totalizava R$ 488.646 mil e o saldo de
caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras (circulante) eram de R$ 197.595 mil,
resultando em uma Dívida Líquida de R$ 291.051 mil.
Em 31 de dezembro de 2018, o acervo líquido da Companhia, somado à participação de acionistas
não controladores totalizava R$ 1.636.861 mil, a dívida bruta (somatório de empréstimos e
financiamentos circulante e não circulante e de passivos de arrendamento circulante e não circulante)
totalizava R$ 313.309 mil e o saldo de caixa e equivalentes de caixa era de R$ 87.354 mil, resultando
em uma Dívida Líquida de R$ 225.955 mil.
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A Companhia utiliza capital próprio e de terceiros para o financiamento de suas atividades, sendo
que a utilização de capital de terceiros tem como objetivo otimizar sua estrutura de capital. A
Companhia monitora sua estrutura de capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições
econômicas. A Companhia apresentava a seguinte estrutura de capital em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018.
Em 31 de dezembro de
(em milhares de Reais)

2020

2019

2018

(consolidado)

(Combinado)

(Combinado)

Capital de terceiros (passivo circulante + passivo não
circulante)

1.455.308

1.073.197

909.433

Capital Próprio (patrimônio líquido / acervo líquido)

2.200.225

1.869.899

1.636.861

2.943.096

2.546.294

Capital Total (terceiros + próprio)

3.655.533

Ressalta-se que o EBITDA e a Dívida Líquida, assim como outros indicadores apresentados neste
Formulário de Referência, não são medidas reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil nem pelo IFRS, não possuem um significado padrão e podem não ser comparáveis a medidas
com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Para maiores informações acerca do
EBITDA consolidado da Companhia e de sua Dívida Líquida nos três últimos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, assim como a conciliação para as
demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out da Companhia, vide item 3.2. deste
Formulário de Referência.
(c)
comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Tendo em vista o seu nível de geração de caixa operacional e a capacidade da Companhia de captar
novos recursos provenientes de investimentos, empréstimos e financiamentos, além do próprio
acesso ao mercado de capitais, a Administração acredita ter plenas condições de honrar os
compromissos financeiros assumidos até a data deste Formulário de Referência, sendo possível
ainda a captação de recursos adicionais, caso haja necessidade.
A maior necessidade de recursos da Companhia deve-se a: (i) incorporação imobiliária das unidades
vendidas; e (ii) custos relativos à prestação de serviços de construção a terceiros.
As principais fontes de liquidez da Companhia derivam do caixa gerado por suas operações e,
quando necessário, da contratação de financiamentos imobiliários e empréstimos, que podem ser
garantidos por terrenos ou pelas contas a receber dos respectivos projetos financiados. O
financiamento e o gerenciamento do fluxo de caixa são cruciais em uma atividade de longo prazo
como a desempenhada pela Companhia. A Companhia busca reduzir a exposição de caixa para
cada empreendimento imobiliário com o uso das seguintes estratégias: (i) financiamento da
totalidade ou de parte do preço de compra de terrenos, mediante outorga, ao vendedor do terreno,
de certo número de unidades a serem construídas no terreno (“permuta física”) ou de um percentual
do produto da venda das unidades no empreendimento imobiliário (“permuta financeira”); e (ii)
financiamento da construção com recursos do Sistema Financeiro da Habitação (“SFH”).
Nos últimos exercícios sociais, as necessidades de recursos da Companhia foram financiadas pela
sua capacidade de geração de caixa operacional e por meio de recursos de terceiros. Assim,
considerando o endividamento e o seu fluxo de caixa, a Companhia acredita que terá liquidez e
recursos de capital suficientes para cobrir os seus custos, despesas operacionais e financeiras,
dívidas e investimentos pelos próximos 12 meses, embora a Companhia não possa garantir que tal
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situação permanecerá inalterada, especialmente considerando a incerteza oriunda dos impactos do
COVID-19 na economia brasileira, nas operações e nos fluxos de caixa futuros da Companhia. Caso
entenda necessário contrair empréstimos adicionais para financiar as suas atividades e
investimentos, a Companhia acredita ter capacidade para contratá-los. Os Diretores da Companhia
acreditam que as linhas de crédito bancárias existentes, outras fontes de recursos, a geração de
caixa de vendas e serviços são alternativas factíveis para cumprir os objetivos financeiros de curto
prazo e cobrir as necessidades de capital.
As tabelas a seguir apresentam, respectivamente, o cronograma de amortização do endividamento
da Companhia e a composição de contas a receber em aberto em 31 de dezembro de 2020, 2019 e
2018:
(Em milhares de Reais)

2021

2022

2023

2024

2025

Total

Planos Empresários (SFH)

17.813

136.404

202.045

24.841

0

381.103

FINAME (BNDES)

1.539

4.594

0

0

0

6.133

Capital Giro ABC R$40M

40.377

0

0

0

0

40.377

Debênture 8ª Emissão

(1.800)*

23.233

0

0

0

21.434

Capital Giro- ABC R$80M

24.092

0

0

0

0

24.092

Capital Giro- Itaú R$70M

71.030

0

0

0

0

71.030

Capital Giro- ABC R$65M

22.647

43.334

(787)**

0

0

65.195

Capital Giro-Itaú R$30M

30.082

0

0

0

0

30.082

Total empréstimos e financiamentos

205.781

207.565

201.258

24.841

0

639.445

(*) Valor referente ao custo de captação embutido no total da debênture que será apropriado ao longo do período de
amortização.
(**) Valor referente à reversão da marcação a mercado do instrumento financeiro derivativo

Em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

(Consolidado)

(Combinado)

(Combinado)

Contas a receber de clientes - ativo circulante

566.688

461.744

349.798

Contas a receber de clientes - ativo não circulante

257.895

174.443

105.752

Total contas a receber de clientes

824.583

636.187

455.550

(em milhares de Reais)

(a)

fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas

No curso de suas atividades, a Companhia aplica recursos tomados junto a instituições financeiras
públicas e privadas, principalmente nas modalidades de capital de giro e financiamento à construção.
As operações de crédito da Companhia são geralmente garantidas por aval, hipoteca ou penhor de
recebíveis. Além disso, a Companhia contou com o aporte dos acionistas para financiamento de suas
atividades.
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Segue abaixo os saldos passivos da Companhia decorrente de tais instrumentos em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018:
Em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

(Consolidado)

(Combinado)

(Combinado)

Empréstimos e financiamentos circulantes

205.781

87.435

76.342

Empréstimos e financiamentos não circulantes

433.664

377.700

236.967

Total de empréstimos e financiamentos

639.445

465.135

313.309

(em milhares de Reais)

Para maiores informações acerca dos empréstimos e financiamentos em aberto, vide item 10.1.f e
10.1.i deste Formulário de Referência.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Os Diretores da Companhia acreditam que a geração futura de caixa oriunda da venda de unidades
imobiliárias e serviços em adição às linhas de crédito bancárias existentes, inclusive empréstimos de
terceiros, são suficientes para atender o financiamento das atividades da Companhia e cobrem sua
necessidade de recursos de curto e médio prazo.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

As principais características da Dívida Líquida da Companhia, com base nas demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out da Companhia, estão indicadas na tabela abaixo:
(Em milhares de Reais)

Moeda

Taxa de Juros

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

361.901

168.505

234.084

Planos Empresários

R$

TR+6,10% a 10,20%

Planos Empresários

R$

CDI + 2,00%

19.201

23.876

30.931

FINAME (BNDES)

R$

CDI + 4,33%

6.133

-

-

Capital Giro ABC R$40M

R$

CDI + 1,85%

40.377

41.363

-

Debênture 8ª Emissão

R$

CDI + 1,10%

21.434

183.149

-

Capital Giro ABC R$80M

R$

CDI + 1,85%

24.092

48.242

48.294

Capital Giro Itaú R$70M

R$

CDI + 3,95%

71.030

-

-

Capital Giro ABC R$65M

R$

CDI + 3,95%

65.195

-

-

Capital Giro Itaú R$30M

R$

CDI + 3,95%

30.082

-

-

639.445

465.135

313.309

Total empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento

20.758

23.511

-

Dívida Bruta

660.203

488.646

313.309

(-) Caixa e equivalentes de caixa

576.761

455.051

138.891

(-) Aplicações financeiras

36.415

51.221

58.704

Dívida Líquida

47.027

291.051

225.955

A dívida líquida não é uma medida reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem
pelo IFRS, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos
semelhantes fornecidos por outras companhias. Para maiores informações acerca da Dívida Líquida
da Companhia nos três últimos exercícios sociais de 2020, 2019 e 2018, assim como a conciliação
para as demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out da Companhia, vide item
3.2. deste Formulário de Referência.
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A Diretoria entende que esse indicador apresenta de forma objetiva o nível de alavancagem da
Companhia. Quanto menor for o percentual, menor o nível de alavancagem da Companhia, ou seja,
menor a participação do capital de terceiros em relação ao capital próprio.
(i)

contratos de empréstimo e financiamento relevantes

No quadro abaixo demonstramos a composição dos saldos dos empréstimos e financiamentos com
terceiros:
Em 31 de dezembro de
2020

2019

2018

(Consolidado)

(Combinado)

(Combinado)

Empréstimos de construção

381.103

192.382

265.016

Demais empréstimos (giro, debêntures e outros)

258.342

272.753

48.293

Total de empréstimos e financiamentos com terceiros

639.445

465.135

313.309

(em milhares de Reais)

Contratos Financeiros Relevantes
A Companhia possui diversos contratos relacionados ao seu endividamento, para os quais as
principais condições se encontram descritas abaixo:
1) Capital de giro
Em alguns empreendimentos, a Companhia celebra contratos de capital de giro, diretamente ou por
meio de uma subsidiária, junto a instituições financeiras. A taxa média nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foi de 3,11% a.a. e 1,85% a.a. respectivamente,
ambas acrescidas da Taxa de Certificados de Depósito Interbancário (“CDI”).
Com relação a essa modalidade de financiamento, seguem abaixo informações adicionais acerca
das contratações que a Companhia realizou durante os exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2020 e 2019:
Banco ABC Brasil S.A.
Em 18 de dezembro de 2014, a Companhia contratou um empréstimo de capital de giro junto ao
Banco ABC Brasil S.A. no valor de R$ 80.000 mil, garantido por hipoteca de imóveis, conforme
aditado, com vencimento em 24 de maio de 2021 e taxas anuais de CDI + 1,85% a.a. Em 31 de
dezembro de 2020, o saldo devedor era de R$ 24.092 mil.
Em 15 de julho de 2019, a Companhia contratou um empréstimo de capital de giro junto ao Banco
ABC Brasil S.A. no valor de R$ 40.000 mil, garantido por hipoteca de imóveis, com vencimento em
1º de julho de 2021 e taxas anuais de CDI + 1,85% a.a. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor
era de R$ 40.377 mil.
Em 24 de abril de 2020, a Companhia contratou um empréstimo de capital de giro junto ao Banco
ABC Brasil S.A. no valor de R$ 65.000 mil, garantido por hipoteca de imóvel, com vencimento em 14
de abril de 2022 e taxas anuais de CDI + 3,95% a.a. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor
era de R$ 65.195 mil.
Têm-se atrelado, a este último contrato, um instrumento de swap de taxas juros, onde o fluxo ativo
é remunerado à taxa anual de CDI + 3,95% a.a. e o fluxo passivo é remunerado à taxa fixa de 7,20%
a.a.
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Itaú Unibanco S.A.
Em 17 de abril de 2020, a Companhia contratou um empréstimo de capital de giro junto ao Itaú
Unibanco S.A. no valor de R$ 70.000 mil, sem garantia aplicável, com vencimento em 18 de outubro
de 2021 e taxas anuais de CDI + 3,95% a.a. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor era de
R$ 71.030 mil.
Em 12 de junho de 2020, a Companhia contratou um empréstimo de capital de giro junto ao Itaú
Unibanco S.A. no valor de R$ 30.000 mil, sem garantia aplicável, com vencimento em 14 de junho
de 2021 e taxas anuais de CDI + 3,95% a.a. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor era de
R$ 30.082 mil.
2) Debêntures
Em 15 de outubro de 2019, Companhia aprovou a 8ª emissão de 195.000 debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada em garantia real, em série única,
perfazendo o montante total de R$ 195.000 mil. As debêntures foram emitidas com as seguintes
condições: debêntures amortizáveis no modelo cash sweep com realização do pagamento mediante
a venda do estoque; amortização de principal em cinco parcelas semestrais consecutivas, sendo o
primeiro pagamento em 23 de outubro de 2020, juros remuneratórios equivalentes à taxa CDI +
1,10% a.a., e custo de captação de R$ 3.342 mil. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor era
de R$ 21.434 mil.
3) Desenvolvimento imobiliário
Em alguns empreendimentos, para o respectivo desenvolvimento, a Companhia tomou
financiamentos, por meio de uma subsidiária, junto a instituições financeiras a taxas acrescidas da
Taxa Referencial (“TR”) de 6,10 % a.a. a 10,20 % a.a. no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 (7,8% a.a. a 10,2% a.a. no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019) e pelo CDI mais taxa de 2% a.a., com taxa efetiva média de 7,50 % + TR no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 (CDI mais taxa de 1,99% a.a., com taxa efetiva média de
8,7% + TR no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019). Esses financiamentos
possuem vencimento até 2024 e são garantidos por terrenos, recebíveis e benfeitorias daqueles
projetos especificamente financiados. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor era de R$
381.103 mil.
4) Instrumentos financeiros derivativos
Os instrumentos financeiros derivativos são utilizados pela Companhia como forma de
gerenciamento dos riscos de mercado relacionados à taxa de juros, principalmente para os
empréstimos de modalidade CCB. A Companhia se utilizou de um instrumento financeiro derivativo,
relacionado a swap de taxa de juros pré-fixada para proteção sobre a variação do CDI incidente
sobre contrato de um empréstimo contratado no valor de R$ 65.000 mil. A provisão financeira para
as obrigações derivadas da operação de swap calculada a fair value totalizou R$ 786 mil em 31 de
dezembro de 2020.
(ii) outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía qualquer outra operação de longo prazo
com instituições financeiras, além daquelas mencionadas no item anterior.
A Diretoria da Companhia esclarece que as atuais relações de longo prazo com instituições
financeiras estabelecidas têm suprido adequadamente as necessidades de financiamento na
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expansão do negócio da Companhia. Para o futuro, possíveis relações com instituições financeiras
poderão ser desenvolvidas em linha com as estratégias da Companhia.
(iii)

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Os empréstimos de capital de giro são garantidos por aval, cessão fiduciária e hipoteca de terrenos
e dos imóveis performados.
Os empréstimos de construção referem-se a financiamentos obtidos para projetos imobiliários
específicos e são garantidos por terrenos, recebíveis e benfeitorias daqueles projetos
especificamente financiados.
No caso de liquidação da Companhia, os empréstimos de construção (“SFH”) têm prioridade de
pagamento por terem os ativos oriundos do projeto financiado (recebíveis, unidades em estoque e o
terreno) dados como garantia deles. Em seguida todos os outros empréstimos com terceiros
entrariam na mesma ordem de prioridade, sendo liquidados em conjunto. Para maiores informações
sobre o grau de subordinação do passivo circulante e não circulante, da Companhia vide item 3.8
deste Formulário de Referência.
Em caso de eventual concurso de credores, o grau de subordinação entre as dívidas da Companhia
e suas subsidiárias deverá seguir a ordem de preferência prevista no art. 83 da Lei nº 11.101, de 9
de fevereiro de 2005, qual seja, créditos trabalhistas, créditos com garantia real, créditos tributários
e créditos quirografários, respectivamente.
(iv)
restrições impostas à Companhia, em especial, em relação 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, bem como se o emissor
vem cumprindo essas restrições.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia cumpre com todas as obrigações constantes
nos contratos de empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia junto às instituições
financeiras. Tais contratos não possuem cláusulas restritivas em relação à manutenção de índices
financeiros (covenants).
Essas obrigações referem-se a determinadas restrições, incluindo alienação de ativos, alienação
e/ou alteração de controle societário e reorganização societária, dentre outras cláusulas usuais de
mercado.
A Companhia está exposta ao risco das variações do certificado de depósito interfinanceiro (“CDI”),
na medida em que alguns de seus contratos de financiamento são remunerados em função do CDI,
e da taxa referencial (“TR”), uma vez que os financiamentos das obras da Companhia estão sujeitos
às variações da TR, que, indiretamente, estão relacionadas às variações do CDI. A taxa SELIC anual
(base para o cálculo do CDI) encerrou os anos de 2018, 2019 e 2020 em 6,4%, 4,40% e 1,90%,
respectivamente. Atualmente, a taxa SELIC anual está em 1,90%.
g) limites de utilização dos financiamentos já contratados;
Os Diretores da Companhia esclarecem que os empréstimos de construção contratados no âmbito
do SFH somente podem ser utilizados para construção de empreendimentos específicos, sendo que
os recursos provenientes destes financiamentos são liberados de acordo com a efetiva execução
das obras.
Para os empréstimos de SFH, nas datas de 31 de dezembro de 2020 e de 31 de dezembro de 2019,
considerando os limites contratados a Companhia tem já utilizado 40% e 79% dos mesmos,
respectivamente. Os empréstimos captados através de instrumentos de debêntures ou capital de
giro são utilizados para capital de giro, sendo que os recursos provenientes dos mesmos são
liberados imediatamente após a contratação.
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Os empréstimos captados tanto através de instrumentos de debêntures ou capital de giro, quanto
com garantia de recebíveis são utilizados para capital de giro, sendo que os recursos provenientes
dos mesmos são liberados imediatamente após a contratação.
h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras;
As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas das demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out da Companhia relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, elaboradas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com o IFRS, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no
Brasil, registradas na CVM.
As informações a seguir devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações
financeiras consolidadas e combinadas carve-out auditadas da Companhia, referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, que estão disponíveis no
site da Companhia (https://www.tegraincorporadora.com.br/ri) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
Apresentamos a seguir as explicações para as principais variações ocorridas e para o resultado da
Companhia, entre os períodos de comparação, a partir das suas demonstrações financeiras
consolidadas e combinadas carve-out.
COMPARAÇÃO ENTRE AS PRINCIPAIS VARIAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES DE
RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
(em R$ mil)

Exercício social
encerrado em
31 de dezembro
de 2020
(consolidado)

Receita operacional líquida

AV%

1.330.519

100,0%

Exercício social
encerrado em
31 de dezembro
de 2019
(combinado)

AV%

AH%

1.028.012

100,0%

29,4%

Custos operacionais
Custos de incorporação e vendas imobiliárias

-

882.799

-66,3%

-

671.838

-65,4%

31,4%

Outros custos

-

38.037

-2,9%

-

32.633

-3,2%

16,6%

-

920.836

-69,2%

-

704.471

-68,5%

30,7%

409.683

30,8%

323.541

31,5%

26,6%

Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas com vendas

-

138.796

-10,4%

-

119.293

-11,6%

16,3%

Despesas gerais e administrativas

-

137.205

-10,3%

-

114.941

-11,2%

19,7%
-26,0%

Outras despesas líquidas

-

29.911

-2,2%

-

40.428

-3,9%

-

305.912

-23,0%

-

274.662

-26,7%

11,4%

35.397

2,7%

15.638

1,5%

126,4%

139.168

10,5%

64.517

6,3%

115,7%

45,8%

Resultado de equivalência patrimonial
Lucro antes do resultado financeiro e do imposto de
renda e contribuição social
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

13.838

1,0%

9.490

0,9%

-

20.639

-1,5%

-

19.193

-1,9%

7,5%

-

6.801

-0,5%

-

9.703

-1,0%

-29,9%

132.367

9,9%

54.814

5,3%

141,5%

Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social
Imposto de renda e contribuição social correntes

-

33.246

-2,5%

17.447

-1,7%

90,6%

Imposto de renda e contribuição social diferidos

-

13.494

-1,0%

10.304

1,0%

-231,0%

85.627

6,4%

47.671

4,6%

79,6%

Lucro líquido do exercício

-
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Receita operacional líquida
A receita operacional líquida totalizou R$ 1.330.519 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 302.507 mil, ou 29,4%, quando comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$ 1.028.012 mil. Esta
variação é atribuída, sobretudo, (i) ao incremento na receita de incorporação e vendas imobiliárias
relacionadas ao lançamento do projeto Square Garden no mês de outubro de 2020 que gerou uma
receita operacional líquida de R$ 69.130 mil, e (ii) ao grande volume de receita gerada no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 decorrente dos projetos Stories, Olhar Augusta, Ilha
do Verde, Chez Vouz e Gabell Jardins, que foram lançados em anos anteriores e, em conjunto,
responsáveis por uma receita operacional líquida de R$ 237.339 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020.
Custos operacionais
Custos de incorporação e vendas imobiliárias
Os custos de incorporação e vendas imobiliárias totalizaram R$ 882.799 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 210.961 mil, ou 31,4 %,
quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou
R$ 671.838 mil. Esta variação é atribuída, principalmente, (i) aos custos de incorporação do
lançamento em 2020 do novo empreendimento Square Garden, que impactou os custos de
incorporação e vendas imobiliárias do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 em
R$ 43.634 mil e (ii) os custos decorrentes dos empreendimentos Ilha do Verde, Chez Vouz, Gabell
Jardins e Gio & Alle, lançados em anos anteriores e que, em conjunto, foram responsáveis por um
impacto nos custos de incorporação e vendas imobiliárias no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 de R$ 146.790 mil.
Outros custos
Os outros custos totalizaram R$ 38.037 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, representando um aumento de R$ 5.404 mil, ou 16,6%, quando comparado o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$ 32.633 mil. Esta variação é atribuída,
sobretudo, ao aumento dos custos com mão de obra.
Lucro bruto
O lucro bruto totalizou R$ 409.683 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 86.142 mil ou 26,6%, quando comparado o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou um lucro bruto de R$ 323.541 mil. Esta
variação é atribuída, sobretudo, a um incremento nas vendas que gerou uma melhora na receita
operacional líquida de 29,4%, enquanto os custos operacionais cresceram 31,4%, gerando uma
redução na margem de 0,7% quando comparados os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019.
Despesas operacionais
Despesas com vendas
As despesas com vendas totalizaram R$ 138.796 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 19.503 mil, ou 16,3%, quando comparado o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizaram R$ 119.293 mil. Esta
variação é atribuída, principalmente, ao (i) aumento de R$ 9.021 mil nas despesas comerciais do
período do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 quando comparado com as
despesas dessa natureza incorridas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 ,
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devido aos gastos nos projetos Square Garden R$ 4.824 mil e TEG Corazza R$ 4.525 mil lançados
em 2020 e DSG Itaim R$ 4.059 mil e Gio & Alle R$ 3.518 mil lançados em 2019, e (ii) aumento de
R$ 15.542 mil nas despesas com comissão de vendas, que passaram de R$ 17.306 mil no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 32.848 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, que se deve principalmente aos gastos nos projetos lançados a partir do
último trimestre de 2019: Gio & Alle R$ 1.710 mil, DSG Itaim R$ 1.333 mil, D´oru Vila Nova Conceição
R$ 1.029 e Zahle Jardins R$ 950 mil. Esse aumento foi parcialmente compensado pela redução de
R$ 4.413 mil nas despesas com promoção e propaganda incorridas, que passaram de R$ 56.385 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 para R$ 51.972 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 137.205 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 22.264 mil ou 19,4%, quando
comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizaram R$
114.941 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento nas despesas com pessoal no
montante de R$ 10.957 mil devido a ao critério de rateio utilizado para construção dos números
combinados de 2019 versus a despesa efetiva com pessoal em 2020 e no aumento de despesas
com impostos e taxas (ITBI e Laudêmio) relacionados à cisão parcial, que aumentaram R$ 5.428 mil,
confirme evidenciado no item 15.6 deste Formulário de Referência.
Outras despesas, líquidas
As outras despesas líquidas totalizaram uma despesa líquida de R$ 29.911 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando uma redução de R$ 10.517 mil ou 26,0%,
quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando
totalizaram uma despesa líquida de R$ 40.428 mil. Esta variação é atribuída, a redução de algumas
despesas como a provisão para garantia que diminuiu R$ 11.022 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019. As provisões para garantia referem-se à estimativa de gastos a serem incorridos
com as garantias existentes relativas ao período posterior à entrega das chaves das unidades
imobiliárias por 5 anos, calculadas com base em uma média de gastos realizados nos últimos 5 anos.
Por sua vez tivemos aumento em outras despesas como por exemplo a depreciação e perdas de
créditos esperadas.
Resultado de equivalência patrimonial
O resultado de equivalência patrimonial totalizou R$ 35.397 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 19.759 mil, ou 126,4%, quando comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou R$ 15.638 mil. Esta
variação é atribuída, sobretudo, ao aumento do resultado de equivalência patrimonial auferido nas
investidas Caminhos da Lapa II Participações Ltda. e Caminhos da Lapa I Participações Ltda. em R$
9.701 mil e R$ 8.634 mil, respectivamente.
Lucro antes do resultado financeiro e do imposto de renda e contribuição social
O lucro antes do resultado financeiro e do imposto de renda e contribuição social totalizou um
montante de R$ 139.168 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
representando um aumento de R$ 74.651 mil ou 115,7%, quando comparado ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou uma despesa de R$ 64.517 mil. Esta
variação é atribuída aos fatores acima descritos, sobretudo, ao aumento nas operações da
Companhia que geraram um maior volume nas receitas auferidas no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020 quando comparado com o volume de receita de vendas e incorporação
imobiliária do período do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
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Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
As receitas financeiras totalizaram R$ 13.838 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, representando um aumento de R$ 4.348 mil ou 45,8%, quando comparado ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizaram R$ 9.490 mil. Esta variação é
atribuída, sobretudo, ao aumento de receitas financeiras de multas e juros sobre contas a receber
de R$ 3.836 mil, e dos rendimentos sobre aplicações financeiras oriundos do reforço de caixa através
de linhas de empréstimos com os bancos parceiros quando comparados os exercícios encerrados
em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019
Despesas financeiras
As despesas financeiras totalizaram R$ 20.639 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, representando um aumento de R$ 1.446 mil ou 7,5%, quando comparado ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizaram R$ 19.193 mil. Esta variação é
atribuída, ao aumento dos empréstimos bancários obtidos para reforço de caixa em 2020 que
geraram um aumento nos juros, despesas bancárias e outras despesas financeiras quando
comparado o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e o exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019.
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
O lucro antes dos impostos totalizou um lucro de R$ 132.367 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 77.553 mil, ou 141,5%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou um lucro de
R$ 54.814 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao incremento nas vendas percebido pela
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, sem um correspondente aumento nas
despesas operacionais e ainda uma melhora no resultado financeiro entre esses períodos.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social totalizou uma despesa de R$ 46.740 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, representando uma variação de R$ 39.597 mil, ou 554,3%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou
uma despesa de R$ 7.143 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, (i) à baixa de imposto diferido
de R$ 11.076 mil em decorrência da análise que constatou a não realização do diferido na entidade
SPE TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários 2 S.A. (ii) à reversão de imposto diferido na
empresa TGSP-44 Empreendimentos Imobiliários Ltda., no valor de R$ 6.870 mil, devido à adoção
do Regime Especial de Tributação (RET), e (iii) ao aumento do volume de recebimentos em caixa no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, o que ensejou em um imposto corrente
maior de R$ 15.799 mil, quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019.
Lucro líquido do exercício
O lucro líquido do exercício totalizou R$ 85.627 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, representando um aumento de R$ 37.956 mil ou 79,6%, quando comparado ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou um lucro líquido de R$ 47.671 mil.
Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento das operações de vendas da Companhia no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando comparamos com o período do
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exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, além de uma redução proporcional nas
despesas operacionais e financeiras incorridas, o que acarretou uma melhora de margem.
COMPARAÇÃO ENTRE AS PRINCIPAIS VARIAÇÕES NAS DEMONSTRAÇÕES DE
RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
(em R$ mil)

Receita operacional líquida

Exercício
social
encerrado em
2019

AV%

Exercício
social
encerrado em
2018

AV%

AH%

1.028.012

100,0%

590.631

100,0%

74,1%

(671.838)

-65,4%

(385.687)

-65,3%

74,2%

(32.633)

-3,2%

(32.556)

-5,5%

0,2%

(704.471)

-68,5%

(418.243)

-70,8%

68,4%

323.541

31,5%

172.388

29,2%

87,7%

Despesas com vendas

(119.293)

-11,6%

(83.549)

-14,1%

42,8%

Despesas gerais e administrativas

(114.941)

-11,2%

(101.361)

-17,2%

13,4%

(40.428)

-3,9%

(17.700)

-3,0%

128,4%

(274.662)

-26,7%

(202.610)

Custos operacionais
Custos de incorporação e vendas imobiliárias
Outros custos

Lucro bruto
Despesas operacionais

Outras despesas líquidas

Resultado de equivalência patrimonial
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
e do imposto de renda e contribuição social
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
correntes
Imposto de renda e contribuição social
diferidos

Lucro (prejuízo) do exercício

-34,3%

35,6%

15.638

1,5%

13.035

2,2%

20,0%

64.517

6,3%

(17.187)

-2,9%

-475,4%

9.490

0,9%

7.965

1,3%

19,1%

(19.193)

-1,9%

(20.054)

-3,4%

-4,3%

(9.703)

-1,0%

(12.089)

-2,1%

-19,7%

54.814

5,3%

(29.276)

-5,0%

-287,2%

(17.447)

-1,7%

(1.821)

0,3%

858,1%

10.304

1,0%

(10.362)

-1,8%

-199,4%

47.671

4,6%

(41.459)

-7,0%

-215,0%

Receita operacional líquida
A receita operacional líquida totalizou R$ 1.028.012 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 437.381 mil, ou 74,0%, quando comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$ 590.631 mil. Esta
variação é atribuída, sobretudo, ao incremento na receita de incorporação e vendas imobiliárias,
justificada pelo aumento percebido nas vendas da Companhia relacionadas a 15 novos
empreendimentos, Ayla Moema, Brooklin Bricks, Universo Tatuapé – Astro, Universo Tatuapé –
Estrela, Lume - Barra Bonita, Campo dos Afonsos Residencial Club, GIO, D'Oru Vila Nova
Conceição, TEG Sacomã, TEG Vila Guilherme, Zahle Jardins, DSG Itaim, Barretos - F1 e Uberlândia,
que foram lançados ao longo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e
apresentaram boa performance de vendas, gerando conjuntamente receita de R$ 237.990 mil.
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Adicionalmente, a receita de 2019 foi impactada pelos lançamentos de 2018 Stories, La Vie, Sartoria,
Gabell Jardins, East Side Méier, Key Moema, Il Bosco, Il Faro, Viso Moema e Presidente Prudente,
que geraram conjuntamente receita de R$ 254.931 mil.
Custos operacionais
Custos de incorporação e vendas imobiliárias
Os custos de incorporação e vendas imobiliárias totalizaram R$ 671.838 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 286.151 mil, ou 74,2%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$
385.687 mil. Esta variação é atribuída, principalmente, aos custos de incorporação de lançamentos
em 2019 dos novos empreendimentos Ayla Moema, Brooklin Bricks, Universo Tatuapé – Astro,
Universo Tatuapé – Estrela, Lume - Barra Bonita, Campo dos Afonsos Residencial Club, GIO, D'Oru
Vila Nova Conceição, TEG Sacomã, TEG Vila Guilherme, Zahle Jardins, DSG Itaim, Barretos - F1 e
Uberlândia, que em conjunto impactaram os custos do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 no montante de R$ 164.247 mil. Adicionalmente os empreendimentos lançados em 2018
Stories, La Vie, Sartoria, Gabell Jardins, East Side Méier, Key Moema, Il Bosco, Il Faro, Viso Moema
e Presidente Prudente, geraram conjuntamente um impacto no custo do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019 de R$ 181.334 mil.
Outros custos
Os outros custos totalizaram R$ 32.633 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, representando um aumento de apenas R$ 77 mil ou quando comparado ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$ 32.556 mil.
Lucro bruto
O lucro bruto totalizou R$ 323.541 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
representando um aumento de R$ 151.153 mil, ou 87,7%, quando comparado ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$ 172.388 mil. O aumento do lucro bruto
é decorrente do aumento nas operações da Companhia durante o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, quando comparado com o volume de operações no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018. A margem bruta do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018 foi de 29,2% enquanto a margem apurada no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 foi de 31,5%, apresentando uma melhora entre os exercícios O aumento da margem é
decorrente do aumento na receita operacional líquida ter sido de 74,1% e o aumento nos custos
operacionais ter sido de 68,4%.
Despesas operacionais
Despesas com vendas
As despesas com vendas totalizaram R$ 119.293 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 35.744 mil, ou 42,8%, quando comparado ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R$ 83.549 mil. Esta
variação é atribuída, principalmente, (i) ao aumento das despesas com estandes de vendas, que
passou de R$12.295 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 29.220
mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, gerando um aumento nas despesas
com vendas de R$ 16.925 mil, (ii) aumento de R$ 11.920 mil nas despesas com promoção e
propaganda incorridas, que passaram de R$ 44.465 no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 56.385 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, e
(iii) aumento de R$ 5.064 mil nas despesas comerciais do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 quando comparado com as despesas dessa natureza incorridas no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O aumento das despesas com vendas é justificado
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pelo aumento na receita de vendas e incorporação imobiliária percebida pela Companhia quando
comparados os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 114.941 mil no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 13.580 mil, ou 13,4%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R$
101.361 mil. Este aumento se deve, principalmente, (i) pagamento de despesas com pessoal,
participação nos lucros, honorários e gratificações a maior no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019 quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, em R$ 6.729 mil, e (ii) aumento nas despesas incorridas com assessoria e consultoria em R$
5.548 mil quando comparados os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, devido
à execução de projetos para melhorar e modernizar as soluções digitais de vendas.
Outras despesas, líquidas
As outras (despesas) receitas totalizaram uma despesa líquida de R$ 40.428 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 22.728 mil, ou 128,4%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram
uma despesa líquida de R$ 17.700 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, a um aumento percebido
nas provisões para garantias de R$ 8.849 mil, aumento de despesas com demandas judiciais de R$
4.860 mil, e dos gastos com IPTU, condomínio e manutenções sobre as unidades construídas de R$
5.201 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Resultado de equivalência patrimonial
O resultado de equivalência patrimonial totalizou R$ 15.638 mil no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 2.603 mil, ou 20,0%, quando comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$ 13.035 mil. Esta
variação é atribuída, sobretudo, ao incremento do lucro líquido em 31 de dezembro de 2019, de R$
26.291 mil nas sociedades investidas nas quais a Companhia detém o controle compartilhado:
Tamboré Camanducaia 1 Emp. Imob. Ltda., TGSP-36 Emp. Imob. Ltda., TGSP-42 Emp. Imob. Ltda.,
Caminhos da Lapa I Participações Ltda., TGSP-101 Emp. Imob. Ltda., Caminhos da Lapa II
Participações Ltda., TGSP-64 Emp. Imob. Ltda., SIQUEM SPE Emp. Imob. S.A., e Almirante
Tamandaré Emp. Imob. Ltda.
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e do imposto de renda e contribuição social
O lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e do imposto de renda e contribuição social totalizou
um lucro de R$ 64.517 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando
um aumento de R$ 81.704 mil, ou 475,4%, quando comparado ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, quando totalizou um prejuízo de R$ 17.187 mil. Esta variação é atribuída,
sobretudo, ao aumento nas operações da Companhia que geraram um maior volume nas receitas
auferidas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 quando comparado com o
volume de receita de vendas e incorporação imobiliária do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
As receitas financeiras totalizaram R$ 9.490 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, representando um aumento de R$ 1.525 mil, ou 19,1%, quando comparado ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R$ 7.965 mil. Esta variação é
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atribuída, sobretudo, ao aumento nas receitas de rendimentos de aplicações financeiras da
Companhia de R$ 1.606 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, sendo este
aumento decorrente, principalmente, do maior saldo médio das aplicações financeiras mantidas
durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando comparamos com o saldo
médio das aplicações financeiras mantidas durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018.
Despesas financeiras
As despesas financeiras totalizaram R$ 19.193 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, representando uma redução de R$ 861 mil, ou 4,3%, quando comparado ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizaram R$ 20.054 mil. Esta variação é atribuída,
sobretudo, a uma redução nos juros de financiamentos e variação monetária, líquido do
reconhecimento de despesa de juros sobre arrendamentos.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
O lucro antes dos impostos totalizou um montante de R$ 54.814 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 84.090 mil, ou 287,2%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou um prejuízo
antes dos impostos de R$ 29.276 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao incremento nas
vendas percebido pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019,
quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, sem um
correspondente aumento nas despesas operacionais e ainda uma melhora no resultado financeiro
entre esses exercícios sociais.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social totalizou uma despesa de R$ 7.143 mil no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma variação de R$ 5.040 mil, ou 41,4%,
quando comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou
uma despesa de R$ 12.183 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, à (i) parcela tributável por
critério distinto do lucro real, onde determinadas investidas adotam regime de apuração com base
no lucro presumido e RET e, devido ao aumento de repasse (receita caixa) que ocasionou um
aumento, pois a receita da Companhia, em sua maioria, está alocada no regime RET, (ii) créditos
fiscais não constituídos decorrentes de Prejuízo Fiscal e Base Negativa por não ter expectativa de
realização, e (iii) outras diferenças permanentes, compostas principalmente por diferenças
temporárias que não são constituídos impostos diferidos nas empresas que não têm expectativa de
lucros futuros, bem como diferenças de impostos diferidos desreconhecidos por mudança de regime
de apuração de determinadas investidas.
Lucro (prejuízo) do exercício
O lucro líquido do exercício totalizou um montante de R$ 47.671 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 89.130 mil, ou 215,0%, quando
comparado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou um prejuízo
de R$ 41.459 mil. Esta variação é atribuída, sobretudo, ao aumento das operações da Companhia
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 quando comparamos com o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, além de uma redução proporcional nas despesas
operacionais incorridas, o que acarretou uma melhora de margem.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre o
balanço patrimonial da Companhia, a partir de suas demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out ou demonstrações financeiras consolidadas e combinadas carve-out.
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COMPARAÇÃO ENTRE AS POSIÇÕES NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2020 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Em
31/12/2020

AV%

Em
31/12/2019

576.761

15,8%

36.415

1,0%

Contas a receber de clientes

566.688

Estoques de imóveis a comercializar

BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ mil)

AV%

AH%

138.891

4,7%

315,3%

58.704

2,0%

-38,0%

15,5%

461.744

15,7%

22,7%

864.410

23,6%

715.575

24,3%

14,7%

19.520

0,5%

11.835

0,4%

64,9%
-60,1%

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras

Tributos a compensar
Dividendos a receber

12.223

0,3%

30.648

1,0%

Despesas antecipadas

36.115

1,0%

26.917

0,9%

34,2%

Outros ativos

44.622

1,2%

20.582

0,7%

117,0%

2.156.754

59,0%

1.464.896

49,8%

44,2%

Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de clientes

257.895

7,1%

174.443

5,9%

47,8%

Estoques de imóveis a comercializar

660.468

18,1%

766.122

26,0%

-8,1%

Tributos diferidos
Contas a receber de partes relacionadas
Adiantamento para futuro aumento de capital

16.424

0,4%

22.774

0,8%

-27,9%

7.003

0,2%

15.083

0,5%

-53,6%

71.701

2,0%

38.317

1,3%

87,1%

Outros ativos

7.463

0,2%

3.621

0,1%

106,1%

Investimentos

222.507

6,1%

194.395

6,6%

14,5%

Imobilizado

42.039

1,2%

46.938

1,6%

-10,4%

213.239

5,8%

216.507

7,4%

-1,5%

Total do ativo não circulante

1.498.739

41,0%

1.478.200

50,2%

-4,3%

TOTAL DO ATIVO

3.655.533

100%

2.943.096

100%

24,2%

Intangível

Ativo circulante
O ativo circulante da Companhia aumentou 44,2% ou R$ 648.149mil, passando para R$ 2.156.754
mil em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o saldo de R$ 1.464.896 mil em 31 de
dezembro de 2019. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:
•

Caixa e equivalentes de caixa: O saldo de caixa e equivalentes de caixa apresentou um
aumento de 315,3% ou R$ 437.870 mil, passando de R$ 138.891 mil em 31 de dezembro
de 2019 para R$ 576.761 mil em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento é devido,
principalmente, (i) ao fluxo de caixa das atividades de financiamento gerado no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 no montante de R$ 426.441mil, onde merece
destaque as novas captações de empréstimos e contribuições de capital de acionista, e (ii)
ao curso normal das operações da Companhia, onde em 2019 pode se desenvolver as obras
dos empreendimentos Ayla Moema, Brooklin Bricks, Universo Tatuapé – Astro, Universo
Tatuapé – Estrela, Lume - Barra Bonita, Campo dos Afonsos Residencial Club, GIO, D'Oru
Vila Nova Conceição, TEG Sacomã, TEG Vila Guilherme, Zahle Jardins, DSG Itaim, Barretos
- F1 e Uberlândia, que apresentaram boa performance de vendas e tal fato impactou
positivamente o saldo de caixa e equivalentes de caixa. Em relação ao total do ativo o saldo
de caixa e equivalentes de caixa classificado no ativo circulante representava 15,8% em 31
de dezembro de 2020 e 4,7% em 31 de dezembro de 2019; e
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•

Contas a receber de clientes: O saldo de contas a receber de clientes classificados no ativo
circulante apresentou um aumento de 22,7% ou R$ 104.944 mil entre 31 de dezembro de
2019 e 31 de dezembro de 2020, passando de R$ 461.744 mil em 31 de dezembro de 2019
para R$ 566.688 mil em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento é devido, principalmente,
ao maior volume de lançamentos ocorridos em 2020 e boa performance de vendas que
geraram um aumento do saldo a receber de clientes em 31 de dezembro de 2020. Em
relação ao total do ativo o saldo de contas a receber classificado no ativo circulante
representava 15,5% em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019.

Ativo não circulante
O ativo não circulante da Companhia aumentou 1,4% ou R$ 20.539 mil, passando para R$ 1.498.739
mil em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o saldo de R$ 1.478.200 mil em 31 de
dezembro de 2019. Essa redução é devida, principalmente, pelos seguintes motivos:
•

Estoques de imóveis a comercializar: O saldo de imóveis a comercializar classificado no não
circulante apresentou uma diminuição de 13,8% ou R$ 105.654 mil, passando de R$ 766.122
mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 660.468 mil em 31 de dezembro de 2020. Essa
variação é devida, principalmente a um maior volume de empreendimentos em construção,
com expectativa de lançamento em 2022 e anos posteriores. Em relação ao total do ativo, a
rubrica de imóveis a comercializar (não circulante) representava 19,3% em 31 de dezembro
de 2020 e 26,0% em 31 de dezembro de 2019; e

•

Contas a receber de clientes: O saldo de contas a receber de clientes classificados no ativo
não circulante apresentou um aumento de 47,8% ou R$ 83.452 mil entre 31 de dezembro de
2019 e 31 de dezembro de 2020, passando de R$ 174.443 mil em 31 de dezembro de 2019
para R$ 257.895 mil em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento é devido, principalmente,
ao maior volume de lançamentos ocorridos em 2020 e boa performance de vendas das
construções em andamento que geraram um aumento do saldo a receber de clientes em 31
de dezembro de 2020. A Companhia tem a expectativa ter o efetivo recebimento em 2020
de 93% do saldo de contas a receber de clientes classificado no não circulante sem
considerar o ajuste a valor presente. Em relação ao total do ativo o saldo de contas a receber
classificado no ativo não circulante representava 7,1% em 31 de dezembro de 2020 e 5,9%
em 31 de dezembro de 2019;

•

Adiantamento para futuro aumento de capital: O saldo de adiantamento para futuro aumento
de capital no não circulante apresentou um aumento de 87,1% ou R$ 33.384 mil, passando
de R$ 38.317 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 71.701 mil em 31 de dezembro de
2020. Essa variação é devida, principalmente a pelos adiantamentos realizados no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 nas investidas Tgsp-36 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. no valor de R$19.405 mil e Tgsp-64 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
no valor de R$ 26.295 mil. Em relação ao total do ativo, a rubrica de adiantamento para futuro
aumento de capital (não circulante) representava 2,0% em 31 de dezembro de 2020 e 1,3%
em 31 de dezembro de 2019.
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BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ mil)

Em
31/12/2020

AV%

Em
31/12/2019

AV%

AH%

205.781

5,6%

87.435

3,0%

135,4%

64.668

1,8%

65.061

2,2%

-0,6%

3.756

0,1%

3.603

0,1%

4,2%

134.433

3,7%

104.144

3,5%

29,1%

1,1%

154,1%

0,2%

365,4%

PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Arrendamento mercantil
Adiantamentos de clientes
Contas a pagar por aquisição de
terrenos
Salários e encargos a pagar
Tributos correntes e parcelamentos a
pagar

78.553

2,1%

28.818

0,8%

18.194

0,5%

4.544

0,1%

46.933

1,3%

Tributos Diferidos
Provisões
Partes relacionadas
Dividendos a pagar
Outros passivos
Total do passivo circulante

10.797
17.540
33.383
647.400

0,3%

30.916
6.192
11.594
3.588
67.250
-

0,5%

4.508

0,4%

56,9%

0,1%

26,6%

2,3%

-30,2%

0,0%

0,0%

0,2%

289,1%

0,9%

23.993

0,8%

39,1%

17,7%

408.284

38,0%

58,6%

11,9%

377.700

12,8%

14,8%

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Adiantamentos de clientes

433.664
786

-

0,0%

234.665

0,0%
6,4%

184.113

6,3%

27,5%

Arrendamento mercantil
Contas a pagar por aquisição de
terrenos
Adiantamentos para futuro aumento de
capital

17.002

0,5%

19.908

0,7%

-14,6%

41.869

1,1%

15.126

0,5%

176,8%

7.030

0,2%

5.201

0,2%

35,2%

Tributos diferidos

49.188

1,3%

34.877

1,2%

41,0%

Provisões
Total do passivo não circulante
ACERVO LÍQUIDO COMBINADO /
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACIONISTAS
CONTROLADORES
PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO
CONTROLADORES
TOTAL DO PASSIVO E ACERVO
LÍQUIDO COMBINADO

23.704

0,6%

27.988

1,0%

-15,3%

807.908

22,1%

664.913

22,6%

21,5%

2.181.732

59,7%

1.843.235

62,6%

18,4%

0,9%

-30,6%

100,0%

24,2%

18.493

3.655.533

0,5%

100,0%

26.664

2.943.096

Passivo circulante
O passivo circulante da Companhia aumentou 58,6% ou R$ 239.116 mil, passando para R$ 647.400
mil em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o saldo de R$ 408.284 mil em 31 de
dezembro de 2019. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:
•

Empréstimos e financiamentos: O saldo de empréstimos e financiamentos classificado no
passivo circulante apresentou um aumento de 135,4% ou R$118.346 mil, passando de
R$ 87.435 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 205.781 mil em 31 de dezembro de
2020. Tal aumento foi devido, principalmente, à contratação de financiamentos destinados à
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construção e capital de giro, com o objetivo de reforçar o caixa da Companhia, para fins
liquidez, para fazer frente à pandemia do COVID. No exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 houve aumento dos desembolsos dos financiamentos para o
desenvolvimento dos empreendimentos em curso, conforme evolução dos mesmos,
expansão e aquisição de terrenos. Adicionalmente, foram contratadas, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, debêntures lastreadas em estoque pronto. Em
relação ao total do passivo e patrimônio líquido, a rubrica de empréstimos e financiamentos
classificada no passivo circulante representava 5,6% em 31 de dezembro de 2020 e 3,0%
em 31 de dezembro de 2019.
•

Adiantamento de clientes: A rubrica de adiantamento de clientes classificada no passivo
circulante apresentou um aumento de 29,1% ou R$ 30.289 mil, passando de R$ 104.144 mil
em 31 de dezembro de 2019 para R$ 134.433 mil em 31 de dezembro de 2020. Tal aumento
foi devido, principalmente ao regime de reconhecimento das receitas no setor de
incorporação imobiliária pelo estágio de conclusão da obra, no qual a apropriação da receita
se dá pelo percentual obtido com base no custo incorrido em relação ao custo planejado do
projeto. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 a Companhia teve um
incremento de vendas, impactando em um aumento dessa rubrica, pois parte do saldo dessa
receita está reconhecida como título de adiantamentos de clientes e terá sua correspondente
apropriação ao resultado conforme o avanço da obra. Em relação ao total do passivo e
patrimônio líquido, a rubrica de adiantamentos de ciente classificada no passivo circulante
representava 3,7% em 31 de dezembro de 2020 e 3,5% em 31 de dezembro de 2019;

•

Contas a pagar por aquisição de terrenos: A rubrica de contas a pagar por aquisição de
terrenos classificada no passivo circulante apresentou um aumento de 154,1% ou R$ 47.637
mil, passando de R$ 30.916 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 78.553 mil em 31 de
dezembro de 2020. Esse aumento decorreu principalmente da aquisição de novos terrenos
tendo em vista os novos empreendimentos. Em relação ao total do passivo e patrimônio
líquido, a rubrica de obrigações de compra de imóveis classificada no passivo circulante
representava 2,1% em 31 de dezembro de 2020 e 1,1% em 31 de dezembro de 2019

•

Salários e encargos a pagar: A rubrica de salários e encargos a pagar classificada no passivo
circulante apresentou um aumento de 365,4% ou R$ 22.626 mil, passando de R$ 6.192 mil
em 31 de dezembro de 2019 para R$ 28.818 mil em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento
decorreu principalmente devido a provisão de PLR a pagar em 31 de dezembro de 2020. Em
relação ao total do passivo e patrimônio líquido, a rubrica de salários e encargos a pagar
representava 0,8% em 31 de dezembro de 2020.

Passivo não circulante
O passivo não circulante da Companhia aumentou 21,5% ou R$ 142.995 mil, passando para R$
807.908 mil em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o saldo de R$ 664.913 mil em 31
de dezembro de 2019. Essa redução é devida, principalmente, pelos seguintes motivos:
•

Empréstimos e financiamentos: O saldo de empréstimos e financiamentos classificado no
passivo não circulante apresentou um aumento de 14,8% ou R$ 55.964 mil, passando de
R$377.700 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 433.664 mil em 31 de dezembro de
2020. Tal aumento foi devido, principalmente à contratação de financiamentos destinados à
construção e capital de giro, com o objetivo de reforçar o caixa da Companhia, para fins
liquidez, para fazer frente à pandemia do COVID. Em 2020 a Companhia aumentou os
desembolsos dos financiamentos ao desenvolvimento dos empreendimentos em curso,
conforme evolução das mesmos, expansão e aquisição de terrenos. Adicionalmente, foram
contratadas, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, debêntures
lastreadas em estoque pronto. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o saldo
de empréstimos e financiamentos classificado no passivo não circulante representava 11,9%
em 31 de dezembro de 2020 e 12,8% em 31 de dezembro de 2019;

•

Adiantamento de clientes: O saldo de adiantamento de clientes classificado no passivo não
circulante apresentou um aumento de 29,1% ou R$ 50.552 mil, passando de R$ 184.113 mil
em 31 de dezembro de 2019 para R$ 234.665 mil em 31 de dezembro de 2020. Tal aumento
foi devido, principalmente ao regime de reconhecimento das receitas no setor de
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incorporação imobiliária pelo percentual de completude da obra, no qual a apropriação da
receita se dá pelo percentual obtido com base no custo incorrido em relação ao custo
planejado do projeto. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 a
Companhia teve um incremento de vendas, impactando em um aumento dessa rubrica, pois
parte do saldo dessa receita está registrado a título de adiantamentos de clientes e terá sua
correspondente apropriação ao resultado conforme o avanço da obra. Em relação ao total
do passivo e patrimônio líquido, o saldo de adiantamentos de ciente classificado no passivo
não circulante representava 6,4% em 31 de dezembro de 2020 e 6,3% em 31 de dezembro
de 2019; e
•

Contas a pagar por aquisição de terrenos: O saldo de contas a pagar por aquisição de
terrenos, classificado no passivo não circulante, apresentou um aumento de 176,8% ou
R$ 26.743 mil, passando de R$ 15.126 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 41.869 mil
em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento decorreu da aquisição de novos terrenos tendo
em vista os novos empreendimentos. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
saldo de contas a pagar por aquisição de terrenos classificado no passivo não circulante
representava 1,1% em 31 de dezembro de 2020, e 0,5% em 31 de dezembro de 2019.

Acervo líquido combinado/ Patrimônio líquido acionistas controladores
O acervo líquido combinado ou patrimônio líquido da Companhia aumentou 17,7% ou R$ 330.326
mil, passando para R$ 2.200.225 mil em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o saldo
de R$ 1.869.899 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento é atribuído, majoritariamente, ao
aumento de capital, resultado da contribuição de capital efetuada pela ERBE Incorporadora S.A. no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Participação de acionistas não controladores
A participação de acionistas não controladores da Companhia reduziu 30,6% ou R$ 8.171 mil,
passando para R$ 18.493 mil em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o saldo de R$
26.664 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa redução é atribuída, majoritariamente, em razão da
distribuição de dividendos a acionistas não controladores.
COMPARAÇÃO ENTRE AS POSIÇÕES NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ mil)

Em
31/12/2019

AV%

Em
31/12/2018

AV%

AH%

3,4%

59,0%

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa

138.891

4,7%

87.354

58.704

2,0%

-

Contas a receber de clientes

461.744

15,7%

Estoques de imóveis a comercializar

715.575
11.835

Aplicações financeiras

Tributos a compensar

0%

n/a

349.798

13,7%

32,0%

24,3%

740.194

29,1%

-3,3%

0,4%

8.254

0,3%

43,4%

Dividendos a receber

30.648

1,0%

19.747

0,8%

55,2%

Despesas antecipadas

26.917

0,9%

9.665

0,4%

178,5%

Outros ativos

20.582

0,7%

21.017

0,8%

-2,1%

49,8%

1.236.029

48,5%

18,5%

Total do ativo circulante

1.464.896
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NÃO CIRCULANTE
Contas a receber de clientes

174.443

5,9%

105.752

4,2%

65%

Estoques de imóveis a comercializar

7%

766.122

26,0%

714.399

28,1%

Tributos diferidos

22.774

0,8%

21.039

0,8%

8%

Contas a receber de partes relacionadas

15.083

0,5%

10.461

0,4%

44%

Adiantamento para futuro aumento de capital

38.317

1,3%

27.981

1,1%

36,9%

Outros ativos

3.621

0,1%

7.766

0,3%

-53,4%

Investimentos

194.395

6,6%

186.706

7,3%

4,1%

46.938

1,6%

15.872

0,6%

195,7%

216.507

7,4%

220.289

8,7%

-1,7%

Total do ativo não circulante

1.478.200

50,2%

1.310.265

51,5%

12,8%

TOTAL DO ATIVO

2.943.096

100%

2.546.294

100%

15,6%

Imobilizado
Intangível

Ativo circulante
O ativo circulante da Companhia aumentou 18,5% ou R$ 228.867 mil, passando para R$ 1.464.896
mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R$ 1.236.029 mil em 31 de
dezembro de 2018. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:
•

Caixa e equivalentes de caixa: O saldo de caixa e equivalentes de caixa apresentou um
aumento de 59,0% ou R$ 51.537 mil, passando de R$ 87.354 mil em 31 de dezembro de
2018 para R$ 138.891 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento é devido,
principalmente, a uma maior geração de caixa decorrente, basicamente, de captação de
financiamentos para as atividades operacionais da Companhia. Em relação ao total do ativo
a rubrica de caixa e equivalentes de caixa classificado no ativo circulante representava 4,7%
em 31 de dezembro de 2019 e 3,4% em 31 de dezembro de 2018;

•

Aplicações financeiras: O saldo de aplicações financeiras apresentou um aumento de
R$ 58.704 mil, não apresentando saldo em 31 de dezembro de 2018 e passou a apresentar
saldo de R$ 58.704 mil em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo a rubrica
de aplicações financeiras classificado no ativo circulante representava 2,0% em 31 de
dezembro de 2019;

•

Contas a receber de clientes: O saldo de contas a receber de clientes classificados no ativo
circulante apresentou um aumento de 32,0% ou R$ 111.946 mil entre 31 de dezembro de
2018 e 31 de dezembro de 2019, passando de R$ 349.798 mil em 31 de dezembro de 2018
para R$ 461.744 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento é devido, principalmente,
ao maior volume de lançamentos ocorridos no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019 que geraram um aumento do saldo a receber de clientes, merecendo destaque os
lançamentos que geraram maiores impactos no saldo de contas a receber de clientes
(considerando saldo de ativo circulante e não circulante): (i) AYLA Moema que gerou impacto
de R$30.120 mil, (ii) DSG Itaim que gerou impacto de R$24.731 mil, (iii) GIO & ALLE que
gerou impacto de R$ 20.135 mil, (iv) Brooklin Bricks que gerou impacto de R$ 14.384 mil e
(v) D'oru que gerou impacto de R$ 11.574 mil. Em relação ao total do ativo a rubrica de
contas a receber classificado no ativo circulante representava 15,7% em 31 de dezembro de
2019 e 13,7% em 31 de dezembro de 2018; e

•

Estoques de imóveis a comercializar: O saldo de estoques de imóveis a comercializar
classificados no ativo circulante apresentou uma redução de 3,3% ou R$ 24.619 mil entre 31
de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, passando de R$ 740.194 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 715.575 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse decréscimo do
estoque ocorreu em função do incremento das vendas, razão pela qual impactou
positivamente o saldo de contas a receber e receita de vendas e, em contrapartida, foi
percebido um acréscimo dos custos apropriados ao resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo a rubrica de estoques de imóveis
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a comercializar classificado no ativo circulante representava 24,3% em 31 de dezembro de
2019 e 29,1% em 31 de dezembro de 2018.
Ativo não circulante
O ativo não circulante da Companhia aumentou 12,8% ou R$ 167.935 mil, passando para R$
1.478.200 mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R$ 1.310.265 mil em
31 de dezembro de 2018. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:
•

Contas a receber de clientes: O saldo de contas a receber de clientes classificados no ativo
não circulante apresentou um aumento de 65,0% ou R$ 68.691 mil entre 31 de dezembro de
2018 e 31 de dezembro de 2019, passando de R$ 105.752 mil em 31 de dezembro de 2018
para R$ 174.443 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento é devido, principalmente,
a boa performance de vendas das construções em andamento e ao volume de lançamentos
ocorridos em 2019, que geraram um aumento do saldo a receber de clientes em 31 de
dezembro de 2019. A Companhia tem a expectativa ter o efetivo recebimento em 2019 de
72,6% do saldo de contas a receber de clientes classificado no não circulante sem considerar
o ajuste a valor presente. Em relação ao total do ativo o saldo de contas a receber
classificado no ativo não circulante representava 5,9% em 31 de dezembro de 2019 e 4,2%
em 31 de dezembro de 2018;

•

Estoques de imóveis a comercializar: O saldo de estoques de imóveis a comercializar
classificado no ativo não circulante apresentou um aumento de 7,2% ou R$ 51.723 mil entre
31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, passando de R$ 714.399 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$ 766.122 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento do
estoque ocorreu em função da expectativa de lançamentos de novos empreendimentos a
ocorrerem nos próximos exercícios, o que impactou diretamente no aumento do saldo de
estoques de imóveis a comercializar classificados no não circulante em 31 de dezembro de
2019. Em relação ao total do ativo a rubrica de estoques de imóveis a comercializar
classificado no ativo não circulante representava 26,0% em 31 de dezembro de 2019 e
28,1% em 31 de dezembro de 2018;

•

Adiantamento para futuro aumento de capital: O saldo de adiantamento para futuro aumento
de capital classificado no ativo não circulante apresentou um aumento de 36,9% ou
R$ 10.336 mil entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, passando de
R$ 27.981 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$ 38.317 mil em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento ocorreu em função de uma maior necessidade de caixa operacional para a
aplicação em novos empreendimentos, onde a Companhia realizou adiantamento para futuro
aumento de capital em suas controladas em conjunto, principalmente as relacionadas aos
projetos Jaguariauna, Gran Guanabara e Projeto Jerivas. Em relação ao total do ativo a
rubrica de adiantamento para futuro aumento de capital, classificado no ativo não circulante
representava 1,3% em 31 de dezembro de 2019, e 1,1% em 31 de dezembro de 2018; e

•

Imobilizado: O saldo de imobilizado apresentou um aumento de 195,7% ou R$ 31.066 mil
entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019, passando de R$ 15.872 mil em
31 de dezembro de 2018 para R$ 46.938 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento
decorreu, principalmente, da adoção do novo pronunciamento CPC 06 (R2), equivalente ao
IFRS 16 – Arrendamentos em 1° de janeiro de 2019, onde os bens que a são arrendados
pela Companhia passaram a ser reconhecidos no ativo das arrendatárias como um direito
de uso e amortizado pelo prazo do contrato de arrendamento, sendo que a adoção do
referido pronunciamento impactou o saldo do imobilizado em R$ 22.467 mil em 31 de
dezembro de 2019, quando comparado com o saldo em 31 de dezembro de 2018. Em
relação ao total do ativo a rubrica de imobilizado representava 1,6% em 31 de dezembro de
2019 e 0,6% em 31 de dezembro de 2018.
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Em
31/12/2019

AV%

Em
31/12/2018

AV%

AH%

Empréstimos e financiamentos

87.435

3,0%

76.342

3,0%

14,5%

Fornecedores

65.061

2,2%

54.791

2,2%

18,7%

3.603

0,1%

104.144

3,5%

65.240

30.916

1,1%

21.488

0,8%

43,4%

6.192

0,2%

7.127

0,3%

-13,1%

BALANÇO PATRIMONIAL (em R$ mil)
PASSIVO
CIRCULANTE

Arrendamento mercantil
Adiantamentos de clientes
Contas a pagar por aquisição de terrenos
Salários e encargos a pagar
Tributos correntes e parcelamentos a pagar
Tributos diferidos
Provisões
Dividendos a pagar

11.594
3.588

0,4%
0,1%

67.250

2,3%

-

5.003
1.044
95.656

0,0%

n/a

2,6%

59,6%

0,2%

131,7%

0,0%

243,7%

3,8%

-29,7%

4.508

0,2%

2.030

0,1%

122%

23.993

0,8%

20.583

0,8%

16,6%

408.284

13,9%

349.304

13,7%

16,9%

Empréstimos e financiamentos

377.700

12,8%

236.967

9,3%

59,4%

Adiantamentos de clientes

184.113

6,3%

236.567

9,3%

-22,2%

Arrendamento mercantil

19.908

0,7%

0,0%

n/a

Contas a pagar por aquisição de terrenos
Adiantamentos para futuro aumento de
capital
Tributos diferidos

15.126

0,5%

0,6%

4,3%

5.201

0,2%

4.347

0,2%

19,6%

34.877

1,2%

44.459

2,7%

-21,6%

Provisões

27.988

1,0%

23.292

0,9%

20,2%

664.913

22,6%

560.129

22,0%

18,7%

1.843.235

62,6%

1.619.476

63,6%

13,8%

26.664

0,9%

17.385

0,7%

53,4%

2.943.096

100%

2.546.294

100%

15,6%

Outros passivos
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE

Total do passivo não circulante
ACERVO LÍQUIDO COMBINADO
ACIONISTAS CONTROLADORES
PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO
CONTROLADORES
TOTAL DO PASSIVO E ACERVO LÍQUIDO
COMBINADO

14.497

Passivo circulante
O passivo circulante da Companhia aumentou 16,9% ou R$ 58.980 mil, passando para R$ 408.284
mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R$ 349.304 mil em 31 de
dezembro de 2018. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:
•

Empréstimos e financiamentos: O saldo de empréstimos e financiamentos classificado no
passivo circulante apresentou um aumento de R$ 11.093 mil ou 14,5% em 31 de dezembro
de 2019 e 31 de dezembro de 2018, passando de um saldo de R$76.342 mil em 31 de
dezembro de 2018 para um saldo de R$ 87.435 mil em 31 de dezembro de 2019. O saldo
de empréstimos e financiamentos em aberto em 31 de dezembro de 2019 e classificado no
passivo circulante é composto pelas parcelas de principal e juros a serem amortizadas nos
próximos 12 meses, oriundas de financiamentos à obra, capitais de giro e debêntures a
pagar. Foram captadas novas dívidas referentes a capital de giro e debentures lastreadas
em estoque de imóveis disponíveis para venda, ao longo do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019. O empréstimo para fins de capital de giro foi captado junto ao
Banco ABC Brasil no valor de R$ 40.000 mil, a uma taxa de CDI + 2%. Durante o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, o Grupo aprovou a 8ª emissão de 195.000
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, a ser convolada
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em garantia real, em série única, perfazendo o montante total de R$ 195.000 mil. As
debêntures foram emitidas com as seguintes condições: debêntures amortizáveis no modelo
cash sweep com realização do pagamento mediante a venda do estoque; amortização de
principal em cinco parcelas semestrais consecutivas, sendo o primeiro pagamento em 23 de
outubro de 2020, juros remuneratórios equivalentes à taxa CDI + 1,10% a.a., e custo de
captação de R$ 3.187 mil. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o saldo de
empréstimos e financiamentos classificado no passivo não circulante representava 3,0% em
31 de dezembro de 2019, e 3,0% em 31 de dezembro de 2018;
•

Fornecedores: O saldo de fornecedores classificado no passivo circulante apresentou um
aumento de 18,7% ou R$ 10.270 mil, passando de R$ 54.791 mil em 31 de dezembro de
2018 para R$ 65.061 mil em 31 de dezembro de 2019. Este incremento decorreu sobretudo
ao maior volume de compras de materiais e serviços para fazer frente às obras dos
empreendimentos em andamento, bem como novas construções. Em relação ao total do
passivo e patrimônio líquido, o saldo de fornecedores classificado no passivo circulante
representava 2,2% em 31 de dezembro de 2019, e 2,2% em 31 de dezembro de 2018;

•

Adiantamento de clientes: O saldo de adiantamentos de clientes classificado no passivo
circulante apresentou um aumento de 59,6% ou R$ 38.904 mil, passando de R$ 65.240 mil
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 104.144 mil em 31 de dezembro de 2019. O aumento
no saldo de adiantamentos de clientes classificado no ativo circulante é decorrente da
apropriação de parcela anteriormente reconhecida no ativo não circulante da Companhia,
que foi transferida considerando o regime de reconhecimento das receitas no setor de
incorporação imobiliária pelo estágio de conclusão da obra, no qual a apropriação da receita
se dá pelo percentual obtido com base no custo incorrido em relação ao custo planejado do
projeto. Ao analisar o saldo de adiantamento de clientes circulante e não circulante, de forma
conjunta, observamos uma redução de R$13.550 mil ou 3,5%, passando o saldo de
adiantamento de clientes de R$ 301.807 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$ 288.257
mil em 31 de dezembro de 2019, sendo essa redução decorrente do regime de
reconhecimento das receitas no setor de incorporação imobiliária pelo estágio de conclusão
da obra, no qual a apropriação da receita se dá pelo percentual obtido com base no custo
incorrido em relação ao custo planejado do projeto e que, no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, a Companhia percebeu um incremento de vendas com um maior
volume de receitas apropriadas ao resultado, parte do saldo dessa receita que estava
anteriormente reconhecida como adiantamentos de clientes, teve sua correspondente
apropriação ao resultado conforme o avanço da obra, impactando em uma redução no desse
saldo quando observado o total classificado no circulante e não circulante. Em relação ao
total do passivo e patrimônio líquido, o saldo de adiantamento de clientes classificado no
passivo circulante representava 3,5% em 31 de dezembro de 2019 e 2,6% em 31 de
dezembro de 2018;

•

Tributos correntes e parcelamentos a pagar: O saldo de tributos correntes e parcelamentos
a pagar, classificado no passivo circulante, apresentou um aumento de 131,7% ou R$ 6.591
mil, passando de R$ 5.003 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$ 11.594 mil em 31 de
dezembro de 2019. O aumento é decorrente, principalmente dos valores recebidos dos
empreendimentos TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários 2 S.A. (Olhar Augusta), e
TGSP Cotoxo E. I. Ltda. (Autoral), que juntos representaram R$ 5.877 mil do aumento
percebido em 31 de dezembro de 2019 quando comparado com 31 de dezembro de 2018;
e

•

Provisões: O saldo de provisões classificado no passivo circulante apresentou uma redução
de 29,7% ou R$ 28.406 mil, passando de R$ 95.656 mil em 31 de dezembro de 2018 para
R$ 67.250 mil em 31 de dezembro de 2019. O decréscimo é decorrente, principalmente do
saldo da provisão de garantias, onde o prazo de garantia oferecido por 5 anos a contar da
data da entrega das chaves, teve sua estimativa realizada com base em informações
históricas de garantias, que considera uma média de gastos realizados nos últimos 5 anos
e este pode sofrer variação em consequência do uso de novos materiais, processos de
construções alterados e outros eventos que afetem a qualidade das unidades construídas.
Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o saldo de provisões classificado no
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passivo circulante representava 2,3% em 31 de dezembro de 2019 e 3,8% em 31 de
dezembro de 2018.
Passivo não circulante
O passivo não circulante da Companhia aumentou 18,7% ou R$ 104.784 mil, passando para R$
664.913 mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R$ 560.129 mil em 31
de dezembro de 2018. Esse aumento é devido, principalmente, pelos seguintes motivos:
•

Empréstimos e financiamentos: O saldo de empréstimos e financiamentos classificado no
passivo não circulante apresentou um aumento de R$ 140.733 mil ou 59,4% em 31 de
dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, passando de um saldo de R$236.967 mil em
31 de dezembro de 2018 para um saldo de R$ 377.700 mil em 31 de dezembro de 2019. O
saldo de empréstimos e financiamentos em aberto em 31 de dezembro de 2019 e
classificado no passivo não circulante é composto pelas parcelas de principal e juros a serem
amortizadas a partir de 12 meses, oriundas de financiamentos à obra, capitais de giro e
debêntures a pagar. Foram captadas novas dívidas referentes a capital de giro e debentures
lastreadas em estoque de imóveis disponíveis para venda, ao longo do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme evidenciado acima, na variação do
passivo circulante. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o saldo de
empréstimos e financiamentos classificado no passivo não circulante representava 12,8%
em 31 de dezembro de 2019 e 9,3% em 31 de dezembro de 2018; e

•

Adiantamentos de clientes: O saldo de adiantamentos de clientes classificado no passivo
não circulante apresentou uma redução de 22,2% ou R$ 52.454 mil, passando de
R$ 236.567 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$ 184.113 mil em 31 de dezembro de
2019. A redução percebida no saldo de adiantamentos de clientes classificado no ativo não
circulante é decorrente da transferência de parte de saldo do ativo não circulante para o ativo
circulante no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total
do passivo e patrimônio líquido, o saldo de adiantamentos de clientes classificado no passivo
não circulante representava 6,3% em 31 de dezembro de 2019 e 9,3% em 31 de dezembro
de 2018

Acervo líquido combinado (acionistas controladores)
O acervo líquido combinado da Companhia aumentou 13,8% ou R$ 223.759 mil, passando para R$
1.843.235 mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R$ 1.619.476 mil em
31 de dezembro de 2018. Esse aumento é atribuído, majoritariamente, a incorporação do acervo
líquido que foi cindido. Considerando que os empreendimentos e projetos, frutos da referida
incorporação, tiveram melhoras de resultado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019 quando comparado com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, isso gerou
um incremento nesses ativos e, consequentemente, no total do acervo líquido combinado.
Participação de acionistas não controladores
A participação de acionistas não controladores da Companhia aumentou 53,4% ou R$ 9.279 mil,
passando para R$ 26.664 mil em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o saldo de R$
17.385 mil em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento é atribuído, majoritariamente, ao resultado
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA
Apresentamos a seguir as explicações das principais variações ocorridas e as explicações sobre o
fluxo de caixa da Companhia, a partir de suas demonstrações financeiras consolidadas e
combinadas carve-out.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2020 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (em R$ mil)

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Exercício social
encerrado em 31
de dezembro de
2020

Exercício social
encerrado em 31
de dezembro de
2019

138.891

87.354

AH%

59%

43.989

(186.717)

(123,6%)

Fluxo de caixa das atividades de investimento

(32.560)

(94.159)

(65,4%)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

426.441

332.413

28,3%

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

576.761

138.891

315,3%

Fluxo de caixa das atividades operacionais
O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R$ 43.989 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o fluxo consumido
de R$ 186.717 mil verificados para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Essa
redução de R$ 230.706 mil, ou 123,6%, deveu-se, principalmente, ao aumento de lucro líquido no
montante de R$37.956 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando comparado
com o lucro auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, além de um maior
caixa gerado decorrente de aumento de R$ 36.010 mil no saldo de adiantamentos de clientes e R$
64.323 mil de contas a pagar por aquisição de terrenos e de uma redução de R$ 40.729 mil no saldo
de provisões quando comparados os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e em 31
de dezembro de 2019.
Fluxo de caixa das atividades de investimento
O fluxo de caixa das atividades de investimento apresentou um fluxo consumido de R$ 32.560 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o fluxo
consumido de R$ 94.159 mil verificados para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019. Essa variação de R$ 61.599 mil, ou 65,4%, deveu-se, principalmente, a uma redução nos
novos depósitos em aplicações financeiras, que reduziram de R$ 142.600 mil para R$ 82.081 mil,
entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2020, respectivamente.
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
O fluxo de caixa das atividades de financiamento apresentou um fluxo gerado de R$ 426.441 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o fluxo gerado de
R$ 332.413 mil verificados para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Essa
variação positiva de R$ 94.028 mil, ou 28,3%, deveu-se, principalmente, à um aumento de R$ 80.955
mil nas contribuições de capital do acionista controlador, quando comparamos o período do exercício
social encerrado em 31 de dezembro o de 2020 com o período do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019.
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COMPARAÇÃO ENTRE OS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Exercício
encerrado
em 31 de
dezembro de
2019

Exercício
encerrado
em 31 de
dezembro
de 2018

87.354

76.989

(186.717)

(402.621)

-53,6%

Fluxo de caixa das atividades de investimento

(94.159)

(140.147)

-32,8%

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

332.413

553.133

-39,9%

138.891

87.354

59,0%

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (em R$ mil)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

AH%

13%

Fluxo de caixa das atividades operacionais
O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um caixa consumido de R$ 186.717 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, representando uma diminuição quando
comparado com o caixa consumido de R$ 402.621 mil verificados para o exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018. Essa variação de R$ 215.904 mil, ou 5,36%, deveu-se, principalmente,
ao aumento no lucro líquido auferido no montante de R$89.130 mil exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019, quando comparado com o prejuízo auferido no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018, além de um maior caixa gerado decorrente da redução de R$ 176.686 mil no
estoque de imóveis a comercializar. Essa variação foi parcialmente compensada pelo aumento no
saldo de contas a receber de clientes de R$ 52.419 mil, quando comparados o exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019 com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Fluxo de caixa das atividades de investimento
O fluxo de caixa das atividades de investimento apresentou um fluxo consumido de R$ 94.159 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o fluxo
consumido de R$ 140.147 mil verificados para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018. Essa variação de R$ 45.988 mil, ou 32,8%, deveu-se, principalmente, a um maior volume de
depósitos em aplicações financeiras em R$ 142.600 mil, líquido dos resgates de aplicações
financeiras em R$ 85.813 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, além da
variação no fluxo consumido relacionado à aquisição de investimentos e aumento de capital em
investidas que, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi responsável por uma
aplicação de caixa de R$ 2.350 mil, quando comparado com a aplicação de caixa de R$ 103.675 mil
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
O fluxo de caixa das atividades operacionais apresentou um fluxo gerado de R$ 332.413 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o fluxo gerado de
R$ 553.133 mil verificados para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Essa
variação negativa de R$ 220.720 mil, ou 39,9%, deveu-se, principalmente, a uma maior amortização
de principal de empréstimos e financiamentos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019 em R$ 101.001 mil e uma redução de R$ 384.570 mil nas contribuições de capital do acionista
controlador, líquido de um aumento nas captações de novos empréstimos e financiamentos em R$
264.958 mil, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando comparado com o
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
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10.2 – Resultado operacional e financeiro
(a)

resultados das operações da Companhia

A estratégia da Companhia é definida em focar em seus maiores mercados no Brasil, quais sejam
São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas, mantendo um portfólio diversificado de produtos,
direcionados principalmente ao segmento de média, média-alta e alta renda. Os Diretores da
Companhia entendem que a referida estratégia deve manter a Companhia como uma empresa
altamente competitiva nessa indústria.
Ademais, os Diretores da Companhia entendem que o ciclo do negócio para o ramo em que a
Companhia atua é tradicionalmente de 3 a 4 anos do investimento realizado ao retorno desse
investimento.
(i)

descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Os Diretores da Companhia, esclarecem que as receitas da Companhia decorrem, principalmente,
da incorporação e venda de unidades dos seus empreendimentos assim como da prestação de
serviços de construção entre as entidades do grupo, incluindo parcerias com terceiros e aos seus
clientes.
As tabelas abaixo apresentam a composição da receita operacional líquida da Companhia para os
exercícios indicados:
Exercício social
encerrado em 31
de dezembro de
2020

Em milhares de Reais

Receita de incorporação e vendas imobiliárias
Receita de serviços prestados (a)
Receita de financiamento a clientes
( - ) Provisão Para Distratos
Receita operacional bruta
Impostos e contribuições sobre vendas e serviços prestados
Receita operacional líquida

Exercício social
encerrado em
31 de dezembro
de 2019

Exercício
social
encerrado em
31 de
dezembro de
2018

1.297.825

1.012.812

576.259

69.657

53.198

49.363

43.381

8.891

645

(11.254)

(5.015)

(10.415)

1.399.609

1.069.886

615.852

(69.091)

(41.874)

(25.221)

1.330.519

1.028.012

590.631

A Companhia e suas controladas atuam em dois principais segmentos denominados (i) Incorporação
Imobiliária; e (ii) Loteamento. As receitas mais representativas e responsáveis pela geração da parte
mais significativa do resultado operacional da Companhia estão alocadas no segmento de
Incorporação Imobiliária. A receita líquida deste segmento representou 96,91% do total de receitas
da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (99,64% no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 99,9% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018).
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer
estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e
outras deduções similares. A política da Companhia e suas controladas para o reconhecimento dos
resultados de empreendimentos imobiliários está descrita conforme abaixo:
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Reconhecimento de receita
Empreendimentos imobiliários (contratos de construção)
Receitas decorrentes de contratos de construção e a prestação de serviços imobiliários são
reconhecidas na medida em que os serviços são prestados, e estão vinculadas com a atividade de
administração de construção para terceiros e consultoria técnica.
Quando o resultado de um contrato de construção não pode ser estimado com confiabilidade, sua
receita é reconhecida até o montante dos custos incorridos cuja recuperação seja provável. Os
custos de cada contrato são reconhecidos como despesas no exercício em que são incorridos.
Quando for provável que os custos totais excederão a receita total de um contrato, a perda estimada
é reconhecida imediatamente como custo dos imóveis vendidos.
Unidades em construção
As receitas e custos relacionados aos empreendimentos imobiliários em construção são
reconhecidos no decorrer do exercício de desenvolvimento com base nos custos incorridos em
relação aos custos totais do projeto, e não no momento da assinatura dos contratos para a venda de
unidades ou do recebimento dos valores correspondentes à venda de unidades.
As principais regras adotadas para o reconhecimento de receita são as seguintes:
• A porcentagem de custos incorridos, incluindo os custos relacionados a terrenos, projetos e
construção, é medida em relação aos custos orçados totais;
• Para determinar o valor das receitas a serem reconhecidas em qualquer momento determinado, a
porcentagem dos custos incorridos sobre os custos orçados totais é aplicada ao total das unidades
vendidas, definido de acordo com os termos estabelecidos nos contratos de venda e das
atualizações monetárias do exercício; e
• Eventuais valores recebidos em relação à venda de unidades que excede o valor das receitas
reconhecidas são registrados como “adiantamentos de clientes”; e qualquer valor das receitas
reconhecidas que exceder o valor recebido de clientes é registrado como ativo “contas a receber”.
As constituições e reversões do ajuste a valor presente são apropriadas como “Receita de
incorporações e vendas imobiliárias” devido a Companhia e suas controladas financiarem seus
clientes como parte de sua atividade operacional.

Unidades construídas
A receita de vendas de unidades construídas é reconhecida quando todas as seguintes condições
forem satisfeitas:
• A Companhia e suas controladas transferem ao comprador os riscos e benefícios significativos
relacionados à propriedade das unidades;
• A Companhia, suas controladas e controladas em conjunto não mantêm envolvimento continuado
na gestão das unidades vendidas em grau normalmente associado à propriedade nem controle
efetivo sobre tais unidades;
• O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; e
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• É provável que os benefícios econômicos associados à transação fluam para a Companhia, suas
controladas e suas controladas em conjunto; e os custos incorridos ou a serem incorridos
relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade.
Prestação de serviços de empreitada
As receitas de prestação de serviços decorrentes dos serviços de empreitada são reconhecidas de
acordo com o estágio de conclusão dos contratos, ocasião da medição do progresso físico das obras,
independentemente de seu recebimento. As medições são realizadas mensalmente por engenheiros
devidamente habilitados.
Operações de permutas
A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para liquidação por
meio da entrega de apartamentos ou o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades
imobiliárias dos empreendimentos. O valor do terreno adquirido pela Companhia e suas controladas
é apurado com base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues na data da
transação. O valor justo do terreno é registrado como terrenos no estoque de imóveis a comercializar,
em contrapartida a adiantamento de clientes no passivo, no momento da aquisição. As receitas e os
custos decorrentes de operações de permutas são apropriados ao resultado de acordo com o método
da percentagem completada – POC.
(ii)

fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Os Diretores da Companhia entendem que o principal fator que afeta os resultados operacionais da
Companhia é o volume de vendas contratadas, os novos lançamentos e o progresso na construção
dos empreendimentos, uma vez que a receita é reconhecida pelo estágio de conclusão da obra.
(b)
variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
As principais variações observadas na receita da Companhia são derivadas de alterações no volume
de vendas contratadas, conforme apresentadas abaixo.
A receita operacional líquida da Companhia totalizou R$ 1.330.519 mil no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2020, representando um aumento de R$ 302.507 mil, ou 29,4%, quando
comparado ao mesmo o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, quando totalizou
R$ 1.028.012 mil.
A receita operacional líquida totalizou R$ 1.028.012 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, representando um aumento de R$ 437.381 mil, ou 74,1%, quando comparado
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, quando totalizou R$ 590.631 mil.
Para maiores informações sobre as receitas auferidas pela Companhia nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, vide item 10.1.h deste Formulário de
Referência.
As receitas de vendas das unidades imobiliárias da Companhia estão atreladas a dois índices de
inflação, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC) e o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), que também geram variação na receita da Companhia.
A Administração da Companhia entende que o IGP-M não impacta de forma relevante a receita da
Companhia.
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(c)
impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia,
quando relevante
Índices

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

INCC

4,83%

4,15%

3,84%

CDI

1,90%

4,40%

6,40%

IGP-M

4,58%

7,30%

7,54%

TR

0,00%

0,00%

0,00%

O resultado operacional e condição financeira da Companhia são afetados por fatores
macroeconômicos no Brasil, onde a Companhia majoritariamente realiza suas receitas. A Companhia
é afetada principalmente pela variação do CDI, IGP-M e INCC.
Variação CDI: a redução da taxa de juros ocorrida nos últimos anos impactou positivamente o
resultado operacional e resultado financeiro líquido da Companhia, (i) reduzindo o custo de captação
de recursos e (ii) reduzindo o custo da dívida, atrelado ao CDI. A Companhia apresenta uma posição
líquida de CDI passiva, pois apresenta, em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019,
saldo em aberto maior de empréstimos e financiamento do que caixa e equivalentes e aplicações
financeiras remunerados pelo CDI.
Variação IGP-M: variações no índice IGP-M impactam diretamente o resultado operacional da
Companhia, principalmente no que tange (i) aos saldos de contas a receber (carteira performada), e
(ii) às despesas de arrendamento daqueles contratos corrigidos anualmente por este índice. A
Companhia apresenta, em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, uma posição
líquida ativa de exposição às variações do IGP-M, pois apresenta saldo em aberto maior de contas
a receber (carteira performada) do que passivos de arrendamento.
Variação INCC: variações no índice INCC impactam diretamente o resultado operacional da
Companhia, principalmente no que tange (i) aos saldos de contas a receber (carteira não
performada), e (ii) aos saldos de contas a pagar por aquisição de terrenos. A Companhia apresenta,
em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, uma posição líquida ativa de exposição
às variações do INCC, pois apresenta saldo em aberto maior de contas a receber (carteira não
performada) do que contas a pagar por aquisição de terrenos.
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(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D 

LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD LQIRUPDP TXH QmR KRXYH QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV D
LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
E

FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHVRFLHGDGHGHVHXJUXSRHFRQ{PLFRMiIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

&RP H[FHomR GRV LPSDFWRV SURYRFDGRV SHOD &29,' QRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD WDO FRPR
GHWDOKDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDLQIRUPDPTXH
QmR KRXYH QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV TXDLVTXHU HYHQWRV RX RSHUDo}HV QmR XVXDLV FRP
UHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDPFDXVDU
HIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDVHrQIDVHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU
D

PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

(P  GH MDQHLUR GH  R ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUG %RDUG ³,$6%´  HPLWLX R ,QWHUQDWLRQDO
)LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ³,)56   ± /HDVHV -i HP GH]HPEUR GH  IRL HPLWLGR R
3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3& 5 ±2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO ³&3& 5 ´ TXH
HQWURXHPYLJRUHPGHMDQHLURGHHPVXEVWLWXLomRj,$6/HDVHV %9 HPLWLGRSHOD,$6%
³,$6´ 3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3& 5 ±2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
$QRUPDLQWURGX]LXXPPRGHOR~QLFRGHFRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWRVQREDODQoRSDWULPRQLDOSDUD
DUUHQGDWiULRV8PDUUHQGDWiULRUHFRQKHFHXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRTXHUHSUHVHQWDRVHXGLUHLWRGH
XWLOL]DU R DWLYR DUUHQGDGR H XP SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR TXH UHSUHVHQWD D VXD REULJDomR GH HIHWXDU
SDJDPHQWRV GR DUUHQGDPHQWR $V FRQWDV SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD VRIUHUDP DOWHUDo}HV SHOR
UHFRQKHFLPHQWRGRVFRPSURPLVVRVIXWXURVRULJLQDGRVGRVFRQWUDWRVQRHVFRSRGRDUUHQGDPHQWR
1D DGRomR LQLFLDO HP  GH MDQHLUR GH  R DWLYR GH GLUHLWR GH XVR IRL FRQVWLWXtGR WHQGR FRPR
FRQWUDSDUWLGD R SDVVLYR GD &RPSDQKLD 2 DFHUYR OtTXLGR GD &RPSDQKLD QmR VRIUHX LPSDFWR QD
DGRomRLQLFLDOGHYLGRjHVFROKDSHORPRGHORGHDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDVLPSOLILFDGD
$&RPSDQKLDRSWRXSRUXWLOL]DUDVLVHQo}HVSURSRVWDVSHODQRUPDSDUDFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
FXMRSUD]RVHHQFHUUHHPPHVHVDSDUWLUGDGDWDGDDGRomRLQLFLDOHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
FXMRDWLYRREMHWRVHMDGHEDL[RYDORUUHIHUHQWHVDGHWHUPLQDGRVHTXLSDPHQWRVGHHVFULWyULR FRPR
FRPSXWDGRUHVSHVVRDLVLPSUHVVRUDVFRSLDGRUDVHWF 
$,)56&3& 5 VXEVWLWXLDVQRUPDVGHDUUHQGDPHQWRH[LVWHQWHVLQFOXLQGRR&3&,$6
HR,QWHUSUHWDomR7pFQLFD&3&±$VSHFWRV&RPSOHPHQWDUHVGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR
0HUFDQWLO,)5,&±,$6±7KHOLPLWRQD'HILQHG%HQHILW$VVHW0LQLPXP)XQGLQJ5HTXLUHPHQWV
DQGWKHLU,QWHUDFWLRQ6,&±2SHUDWLQJ/HDVHV,QFHQWLYHVH6,&±(YDOXDWLQJWKH6XEVWDQFH
RI7UDQVDFWLRQV,QYROYLQJWKH/HJDO)RUPRID/HDVH7DLVDOWHUDo}HVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVIRUDP
UHIOHWLGDVQDVLQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
2V GHPDLV SURQXQFLDPHQWRV HPLWLGRV UHFHQWHPHQWH WDLV FRPR ,&3&  ,)5,&    ,QFHUWH]DV
VREUHWUDWDPHQWRVGHWULEXWRVVREUHROXFUR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3& ,)56 ±5HFHLWD
GH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHV3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3& ,)56 ±,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURVH
,&3&  ,)5,&   7UDQVDo}HV HP PRHGD HVWUDQJHLUD H DGLDQWDPHQWR QmR WLYHUDP LPSDFWR
UHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
E

HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

$DOWHUDomRLQWURGX]LGDSHOR,)56&3& 5 WURX[HLPSDFWRVSDUDD&RPSDQKLDQDDGRomR
LQLFLDOHPGHMDQHLURGHQRPRQWDQWHGH5PLODXPHQWDQGRRDWLYRHRSDVVLYRGD
&RPSDQKLDHVXDVLQYHVWLGDVQDVUXEULFDVGHLPRELOL]DGRHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO$QRUPD&3&
 5  DSOLFDGD D SDUWLU GH  GH MDQHLUR GH  WHP FRPR REMHWLYR XQLILFDU R PRGHOR GH
FRQWDELOL]DomRGRDUUHQGDPHQWRH[LJLQGRGRVDUUHQGDWiULRVUHFRQKHFHURVSDVVLYRVDVVXPLGRVHP
FRQWUDSDUWLGDDRVUHVSHWLYRVDWLYRVFRUUHVSRQGHQWHVDRVHXGLUHLWRGHXVRSDUDWRGRVRVFRQWUDWRV
GHDUUHQGDPHQWR
$ &RPSDQKLD RSWRX SHOR PpWRGR UHWURVSHFWLYR VLPSOLILFDGR H D DSOLFDomR GD QRUPD DIHWRX
VXEVWDQFLDOPHQWHRVFRQWUDWRVGHDOXJXHOGHLPyYHLVGD&RPSDQKLD(PGHMDQHLURGHD
&RPSDQKLD GHWHUPLQRX TXH  FRQWUDWRV VH HQTXDGUDVVHP QR HVFRSR GR &3&  5  ±
$UUHQGDPHQWRV
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F

UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2 SDUHFHU GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV H
FRPELQDGDVFDUYHRXWGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
FRQWpPGRLVSDUiJUDIRVGHrQIDVHVREUHUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDHEDVHGHHODERUDomRHUHVWULomR
GHSURSyVLWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHFRPELQDGDVFDUYHRXW
2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDFRPHQWDPTXHRSDUiJUDIRVREUHUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDYHUVDVREUH
DGHWHUPLQDomRGDSROtWLFDFRQWiELODGRWDGDSHOD&RPSDQKLDSDUDRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGD
GHXQLGDGHVLPRELOLiULDVQmRFRQFOXtGDQRTXHWDQJHDRVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVjWUDQVIHUrQFLDGH
FRQWUROH $ &RPSDQKLD VHJXH R HQWHQGLPHQWR PDQLIHVWDGR SHOD &90 QR 2ItFLR &LUFXODU
&9061&6(3QVREUHDDSOLFDomRGR1%&7* ,)56 2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD
HQWHQGHPTXHRSDUiJUDIRGHrQIDVHpDGHTXDGRDHVWHWHPD
2 GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD FRPHQWDP TXH R SDUiJUDIR GH rQIDVH VREUH D EDVH GH HODERUDomR H
UHVWULomRGHSURSyVLWRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHFRPELQDGDVFDUYHRXWUHVVDOWD
TXH FDVR D &RPSDQKLD WLYHVVH RSHUDGR FRPR XPD HQWLGDGH LQGHSHQGHQWH SRGHULD REWHU XPD
SRVLomR H SHUIRUPDQFH ILQDQFHLUD H GRV IOX[RV GH FDL[D GLVWLQWRV GDTXHOHV GLYXOJDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRPELQDGDV FDUYHRXW H UHVVDOWD TXH WDLV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
IRUDPSUHSDUDGDVHPFRQH[mRFRPRSURFHVVRGHGLVWULEXLomRS~EOLFDGHDo}HVHSRUWDQWRSRGHP
QmRVHUYLUSDUDRXWUDVILQDOLGDGHV
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
1D DSOLFDomR GDV SUiWLFDV FRQWiEHLV GHVFULWDV QDV QRWDV H[SOLFDWLYDV TXH VmR SDUWH GDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD D $GPLQLVWUDomR HQWHQGH TXH RV LWHQV DEDL[R VmR
FRQVLGHUDGRV SROtWLFDV FRQWiEHLV FUtWLFDV SRU FRQWHU HVWLPDWLYDV RX MXOJDPHQWRV FRQVLGHUDQGR
VLWXDo}HV TXH HQYROYHP FiOFXORV FRP FHUWD FRPSOH[LGDGH TXH SRVVDP UHVXOWDU HP DOWHUDo}HV
GHFRUUHQWHGHFLUFXQVWkQFLDVGRIXWXUR
$VSUHPLVVDVXWLOL]DGDVVmRUHYLVWDVSHULRGLFDPHQWHEDVHDGDVQRFRQKHFLPHQWRHH[SHULrQFLDGD
$GPLQLVWUDomR QR KLVWyULFR GH LQIRUPDo}HV GD SUySULD &RPSDQKLD HVWLPDWLYDV HODERUDGDV SHOD
$GPLQLVWUDomR WHQGR FRPR UHIHUrQFLD HYHQWRV IXWXURV H XWLOL]DQGR UHIHUrQFLDV GLVSRQtYHLV QR
PHUFDGRHDX[tOLRGHHVSHFLDOLVWD
$$GPLQLVWUDomRDYDOLDFRQWLQXDPHQWHDVSROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDVHHQWHQGHTXHVmRHVVHQFLDLV
SDUDDPHOKRULQIRUPDomRSRVVtYHOGRVUHVXOWDGRVHFRQGLo}HVSDWULPRQLDLVQRILQDOGHFDGDSHUtRGR
GHUHODWyULRHDFUHGLWDTXHDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVXWLOL]DGDVVmRUD]RiYHLV
5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
2VUHVXOWDGRVVmRUHJLVWUDGRVSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLD$VUHFHLWDVHFXVWRVVmRDSUHVHQWDGRV
GHDFRUGRFRPRREMHWRVRFLDOHVSHFtILFRGD&RPSDQKLD
D

9HQGDGHEHQV LQFRUSRUDomRLPRELOLiULD 

1DV YHQGDV GH XQLGDGHV FRQFOXtGDV D UHFHLWD p UHFRQKHFLGD TXDQGR D YHQGD p HIHWLYDGD
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRSUD]RGHUHFHELPHQWRGRYDORUFRQWUDWXDOHDVUHFHLWDVVmRPHQVXUDGDVSHOR
YDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDRXDUHFHEHU
E

9HQGDVGHXQLGDGHVQmRFRQFOXtGDV

1DVYHQGDVGHXQLGDGHVQmRFRQFOXtGDVVmRREVHUYDGRVRVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRV
$ DSOLFDomR GD 1%& 7*  ,)56   jV WUDQVDo}HV GH YHQGD GH XQLGDGHV LPRELOLiULDV QmR
FRQFOXtGDVUHDOL]DGDVSRUHQWLGDGHVUHJLVWUDGDVQD&90GRVHWRUGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDWrP
TXHVW}HVFHQWUDLVFRPR D RIRFRQRFRQWUDWR XQLGDGHGHFRQWD  E RPRQLWRUDPHQWRFRQWtQXR
GRV FRQWUDWRV F  XPD HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV HP SDGUmR GH TXDOLGDGH FRQVLGHUDGR QR
PtQLPR DFHLWiYHO SDUD RV SURSyVLWRV DRV TXDLV VH GHVWLQD G  D UHDOL]DomR GH DMXVWDPHQWRV
WHPSHVWLYRV H H  D TXDOLGDGH GD LQIRUPDomR YDORU SUHGLWLYR H FRQILUPDWyULR GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVHFRPELQDGDVFDUYHRXW $UHFHLWDVRPHQWHpUHFRQKHFLGDFDVRR*UXSR
LGHQWLILTXHTXHQmRH[LVWDPDLVRULVFRGHLQFHUWH]DGHHQWUDGDGHIOX[RGHFDL[DDSyVDLGHQWLILFDomR
GRFRQWUDWRFRPRFOLHQWH
$ YHQGD p ILUPDGD QR PRGHOR QR TXDO D LQFRUSRUDGRUD ILQDQFLD R SURPLWHQWH GXUDQWH D IDVH GH
FRQVWUXomRGRSURMHWRDWUDYpVGHUHFXUVRVSUySULRVHRXREWHQomRGHILQDQFLDPHQWR 6)+ MXQWRD
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV FRQWUDWRWLSR EHPFRPRFRQWUDWRVGHYHQGDRQGHRVDOGRGHYHGRUDSyV
D IDVH GH FRQVWUXomR p ILQDQFLDGR SHOR *UXSR FRQWUDWR WLSR   QHVVD PRGDOLGDGH GH FRQWUDWR D
XQLGDGHLPRELOLiULDpGDGDHPJDUDQWLDGRILQDQFLDPHQWRDRSUySULR*UXSRSRUPHLRGHDOLHQDomR
ILGXFLiULD
(PUHJUDSURMHWRVGHFRQVWUXomRGHXQLGDGHVLPRELOLiULDVVmRYROWDGDVDSHVVRDVGHPpGLDHDOWD
UHQGD &RP D DVVLQDWXUD GR FRQWUDWR R DGTXLUHQWH VH FRPSURPHWH D SDJDU GXUDQWH D IDVH GH
FRQVWUXomR DSUR[LPDGDPHQWH  RX PDLV GR YDORU GD XQLGDGH LPRELOLiULD GLUHWDPHQWH j
LQFRUSRUDGRUD TXH VXSRUWD WRGR R ULVFR GH FUpGLWR GXUDQWH D IDVH GH FRQVWUXomR (QFHUUDGR
ILVLFDPHQWHRSURMHWRRPXWXiULRSUHFLVDTXLWDURVDOGRGHYHGRUFRPUHFXUVRVSUySULRV LQFOXLQGRD
XWLOL]DomR GR VDOGR GR )*76  HRX REWHU MXQWR D XPD LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD  ,) R ILQDQFLDPHQWR
QHFHVViULRSDUDSDJDURVDOGRGHYHGRUMXQWRjLQFRUSRUDGRUDTXHJLUDHPWRUQRGHGRYDORUGD
XQLGDGHLPRELOLiULD DXQLGDGHLPRELOLiULDFRQFOXtGDpHQWmRGDGDHPJDUDQWLDSRUPHLRGHDOLHQDomR
ILGXFLiULDj,) 
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2*UXSRWDPEpPUHDOL]DILQDQFLDPHQWRGLUHWRFRPRSURPLWHQWHHPFHUWDVVLWXDo}HVTXDQGRHVWH
QmRFRQVHJXHREWHURUHSDVVHFRPDLQVWLWXLomRILQDQFHLUD$VVLPFRPRQRVILQDQFLDPHQWRVDWUDYpV
GH,)DVXQLGDGHVVmRGDGDVFRPRJDUDQWLD
2 ULVFR GH PHUFDGR GD XQLGDGH LPRELOLiULD GHVGH R PRPHQWR GD YHQGD UHFDL WRGR VREUH R
DGTXLUHQWHTXHSRGHVHEHQHILFLDUGHHYHQWXDLVYDORUL]Do}HVHUHDOL]iODVPHGLDQWHDWUDQVIHUrQFLD
RQHURVDGHVHXFRQWUDWRMXQWRDWHUFHLURVFRPDDQXrQFLDGDLQFRUSRUDGRUDRXVHSUHMXGLFDUFRP
HYHQWXDLVGHVYDORUL]Do}HV PRPHQWRHPTXHDOJXQVPXWXiULRVIRUFHMDPRGLVWUDWR 
&RPLVVRQDVYHQGDVGHXQLGDGHVQmRFRQFOXtGDVVmRREVHUYDGRVRVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRV
•

$V UHFHLWDV GH YHQGDV DMXVWDGDV VHJXQGR DV FRQGLo}HV HVWDEHOHFLGDV QRV FRQWUDWRV GH
YHQGD H FRPSUD H RV FXVWRV GH WHUUHQRV H FRQVWUXomR VmR DSURSULDGRV DR UHVXOWDGR
XWLOL]DQGR R PpWRGR GR SHUFHQWXDO GH FRQFOXVmR GH FDGD HPSUHHQGLPHQWR VHQGR HVVH
SHUFHQWXDO PHQVXUDGR HP UD]mR GR FXVWR LQFRUULGR HP UHODomR DR FXVWR WRWDO RUoDGR GRV
UHVSHFWLYRVHPSUHHQGLPHQWRV

•

2FXVWRLQFRUULGR LQFOXLQGRRFXVWRGRWHUUHQRHGHPDLVJDVWRVUHODFLRQDGRVGLUHWDPHQWHFRP
DIRUPDomRGRHVWRTXH FRUUHVSRQGHQWHjVXQLGDGHVYHQGLGDVpDSURSULDGRLQWHJUDOPHQWHDR
UHVXOWDGR 3DUD DV XQLGDGHV DLQGD QmR FRPHUFLDOL]DGDV R FXVWR LQFRUULGR p DSURSULDGR DR
HVWRTXHQDUXEULFD³,PyYHLVDFRPHUFLDOL]DU´

•

2V PRQWDQWHV GDV UHFHLWDV GH YHQGDV UHFRQKHFLGRV TXH VHMDP VXSHULRUHV DRV YDORUHV
HIHWLYDPHQWHUHFHELGRVGHFOLHQWHVVmRUHJLVWUDGRVHPDWLYRFLUFXODQWHRXUHDOL]iYHODORQJR
SUD]R QD UXEULFD ³FRQWDV D UHFHEHU´ 2V PRQWDQWHV UHFHELGRV FRP UHODomR j YHQGD GH
XQLGDGHVTXHVHMDPVXSHULRUHVDRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVGHUHFHLWDVVmRFRQWDELOL]DGRVQD
UXEULFDDGLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV

•

$YDULDomRPRQHWiULDLQFLGHQWHVVREUHRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUDVVLPFRPRRDMXVWHD
YDORUSUHVHQWHGRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUVmRDSURSULDGDVDVUHFHLWDVGHLPyYHLVYHQGLGRV
TXDQGRLQFRUULGRVGXUDQWHDFRQVWUXomRDWpDFRQFOXVmRGDREUDREHGHFHQGRDRUHJLPHGH
FRPSHWrQFLDGRVSHUtRGRV³SURUDWDWHPSRULV´

•

2VHQFDUJRVILQDQFHLURVGHWHUUHQRVDSDJDUTXDQGRDSOLFiYHOHRVGLUHWDPHQWHDVVRFLDGRV
DRILQDQFLDPHQWRGDFRQVWUXomRVmRFDSLWDOL]DGRVHUHJLVWUDGRVDRVLPyYHLVDFRPHUFLDOL]DU
H DSURSULDGRV DR FXVWR LQFRUULGR GDV XQLGDGHV HP FRQVWUXomR DWp D VXD FRQFOXVmR H
REVHUYDQGRVHRVPHVPRVFULWpULRVGHDSURSULDomRGRFXVWRGHLQFRUSRUDomRLPRELOLiULDQD
SURSRUomRGDVXQLGDGHVYHQGLGDVHPFRQVWUXomR

•

2VMXURVSUHIL[DGRVHDYDULDomRPRQHWiULDLQFLGHQWHVVREUHRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUD
SDUWLU GD GDWD GH HQWUHJD GDV FKDYHV VmR DSURSULDGRV DR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR TXDQGR
LQFRUULGRVREHGHFHQGRDRUHJLPHGHFRPSHWrQFLDGRVSHUtRGRV

5HYLVmRRUoDPHQWiULD
$SRUFHQWDJHPGRVFXVWRVLQFRUULGRVXWLOL]DGDSDUDRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDHFRQWDVDUHFHEHU
GHXQLGDGHVYHQGLGDVHPFRQVWUXomRpPHGLGDHPUHODomRDRVFXVWRVRUoDGRVWRWDLV2FiOFXORGRV
FXVWRV RUoDGRV WRWDLV FRPSRVWRV SHORV FXVWRV LQFRUULGRV H RV FXVWRV SUHYLVWRV D LQFRUUHU SDUD R
HQFHUUDPHQWRGDVREUDVH[LJHTXHD$GPLQLVWUDomRGR*UXSRHVWLPHRVFXVWRVGRVPDWHULDLVGD
PmR GH REUD H GH ILQDQFLDPHQWR HQWUH RXWURV QHFHVViULRV SDUD D FRQVWUXomR GDV XQLGDGHV
LPRELOLiULDV (VWDV HVWLPDWLYDV VmR UHJXODUPHQWH UHYLVDGDV FRQIRUPH D HYROXomR GDV REUDV H RV
DMXVWHVFRPEDVHQHVWDUHYLVmRVmRUHIOHWLGRVQRVUHVXOWDGRVGR*UXSRGHDFRUGRFRPRPpWRGR
FRQWiELOXWLOL]DGR
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&RQWUDWRGHFRQVWUXomRHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
5HFHLWDV GHFRUUHQWHV GH FRQWUDWRV GH FRQVWUXomR H SUHVWDomR GH VHUYLoRV LPRELOLiULRV VmR
UHFRQKHFLGDVQDPHGLGDHPTXHRVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRVHHVWmRYLQFXODGDVFRPDDWLYLGDGHGH
DGPLQLVWUDomRGHFRQVWUXomRSDUDWHUFHLURVFRQVXOWRULDWpFQLFDHFHVVmRGHPmRGHREUD
4XDQGRRUHVXOWDGRGHXPFRQWUDWRGHFRQVWUXomRQmRSRGHVHUHVWLPDGRFRPFRQILDELOLGDGHVXD
UHFHLWD p UHFRQKHFLGD DWp R PRQWDQWH GRV FXVWRV LQFRUULGRV FXMD UHFXSHUDomR VHMD SURYiYHO 2V
FXVWRVGHFDGDFRQWUDWRVmRUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVDVQRSHUtRGRHPTXHVmRLQFRUULGRV
4XDQGRIRUSURYiYHOTXHRVFXVWRVWRWDLVH[FHGHUmRDUHFHLWDWRWDOGHXPFRQWUDWRDSHUGDHVWLPDGD
pUHFRQKHFLGDLPHGLDWDPHQWHFRPRRXWURVFXVWRVQDVGHPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRV
2SHUDo}HVGHSHUPXWD
$SHUPXWDGHWHUUHQRVWHPSRUREMHWRRUHFHELPHQWRGHWHUUHQRVGHWHUFHLURVSDUDOLTXLGDomRSRU
PHLRGDHQWUHJDGHXQLGDGHVLPRELOLiULD SHUPXWDItVLFD RXRUHSDVVHGHSDUFHODVSURYHQLHQWHVGDV
YHQGDV GDV XQLGDGHV LPRELOLiULDV GRV HPSUHHQGLPHQWRV SHUPXWD ILQDQFHLUD  2 YDORU GR WHUUHQR
DGTXLULGRSHOR*UXSRpDSXUDGRFRPEDVHQRYDORUMXVWRGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDVDVHUHPHQWUHJXHV
QDGDWDGDWUDQVDomR2YDORUMXVWRGRWHUUHQRpUHJLVWUDGRQRPRPHQWRGDDTXLVLomRFRPRWHUUHQRV
QRHVWRTXHGHLPyYHLVDFRPHUFLDOL]DUHPFRQWUDSDUWLGDDDGLDQWDPHQWRGHFOLHQWHVQRSDVVLYR$V
UHFHLWDVHRVFXVWRVGHFRUUHQWHVGHRSHUDo}HVGHSHUPXWDVVmRDSURSULDGRVDRUHVXOWDGRGHDFRUGR
FRPRPpWRGRGDSHUFHQWDJHPFRPSOHWDGD32&
3URYLVmRSDUDGLVWUDWRV
2 *UXSR VXSRUWDGD SHODV RULHQWDo}HV FRQWLGDV QR 2ItFLR &LUFXODU &9061&6(3 Q 
HODERURX HVWXGRV FRP REMHWLYR GH DYDOLDU D QHFHVVLGDGH GH UHJLVWUDU RV DMXVWHV WHPSHVWLYRV H
SUHGLWLYRVUHODFLRQDGRVDRVGLVWUDWRVGRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDGHXQLGDGHVLPRELOLiULDVHP
FRQVWUXomR SURYLVmRSDUDGLVWUDWRV 2HVWXGRFRQVLGHURXDLGHQWLILFDomRGDLQFHUWH]DGHHQWUDGDGH
IOX[RGHFDL[DDOpPGRKLVWyULFRGHGLVWUDWRVSDUDFRQVWLWXLUDSURYLVmRSDUDGLVWUDWRV
$GLFLRQDOPHQWHR*UXSRWDPEpPSUHSDURXHVWXGRTXHVXSRUWDRSHUFHQWXDOKLVWyULFRGHGHYROXo}HV
SDUDFRQVWLWXLURPRQWDQWHDVHUGHYROYLGRSDUDRVFOLHQWHVTXDQGRGDHIHWLYDomRGRGLVWUDWR
4XDQGRGRUHJLVWURGDSURYLVmRSDUDGLVWUDWRRVYDORUHVGRFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVmRDMXVWDGRV
HP FRQWUDSDUWLGD DV UHFHLWDV GH LPyYHLV YHQGLGRV EHP FRPR RV FXVWRV GH LPyYHLV YHQGLGRV H
LPyYHLV D FRPHUFLDOL]DU WDPEpP VmR DMXVWDGRV SHORV PRQWDQWHV DQWHULRUPHQWH UHFRQKHFLGRV QR
UHVXOWDGR $ SDUFHOD GD UHFHLWD GH LPyYHLV YHQGLGRVTXH R *UXSR QmR LUi GHYROYHU DRV FOLHQWHV p
FODVVLILFDGDQRUHVXOWDGRFRPRUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV
1R ILP GH FDGD H[HUFtFLR R *UXSR UHYLVD R YDORU FRQWiELO GH VHXV DWLYRV QmR ILQDQFHLURV SDUD
GHWHUPLQDUVHKiDOJXPDLQGLFDomRGHTXHWDLVDWLYRVVRIUHUDPDOJXPDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHO6HKRXYHUWDOLQGLFDomRRPRQWDQWHUHFXSHUiYHOGRDWLYRpHVWLPDGRFRPDILQDOLGDGH
GHPHQVXUDURPRQWDQWHGHVVDSHUGD
6HRPRQWDQWHUHFXSHUiYHOGHXPDWLYR RXXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D FDOFXODGRIRUPHQRUTXHVHX
YDORU FRQWiELO R YDORU FRQWiELO GR DWLYR RX XQLGDGH JHUDGRUD GH FDL[D  p UHGX]LGR DR VHX YDORU
UHFXSHUiYHO$SHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOpUHFRQKHFLGDLPHGLDWDPHQWHQRUHVXOWDGR
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO ³LPSDLUPHQW´ H[LVWHTXDQGRRYDORUFRQWiELOGHXP
DWLYRH[FHGHRVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOpRPDLRUHQWUHRYDORUMXVWRPHQRVFXVWRVGHYHQGDH
RYDORUHPXVR
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2 FiOFXOR GR YDORU MXVWR PHQRV FXVWRV GH YHQGD p EDVHDGR HP LQIRUPDo}HV GLVSRQtYHLV GH
WUDQVDo}HV GH YHQGD GH DWLYRV VLPLODUHV RX SUHoRV GH PHUFDGR PHQRV FXVWRV DGLFLRQDLV SDUD
GHVFDUWDURDWLYR2FiOFXORGRYDORUHPXVRpEDVHDGRQRPRGHORGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR
ÈJLR
2iJLRUHVXOWDQWHGHXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVpGHPRQVWUDGRDRFXVWRQDGDWDGDFRPELQDomR
GRQHJyFLR
2iJLRDORFDGRDRVDWLYRVpDPRUWL]DGRQDSURSRUomRHPTXHHVWHVDWLYRVHSDVVLYRVQDVFRQWURODGDV
VmR UHDOL]DGRV $ SDUFHOD GR iJLR TXH QmR p SRVVtYHO DORFDU D DWLYRV H SDVVLYRV LGHQWLILFiYHLV p
DWULEXtGDjUHQWDELOLGDGHIXWXUDFRQWDELOL]DGDFRPR³,QWDQJtYHO´HQmRpDPRUWL]DGD
2WHVWHGHSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHiJLR ³LPSDLUPHQW´ pUHDOL]DGRDQXDOPHQWHRX
TXDQGR DV FLUFXQVWkQFLDV LQGLFDUHP SHUGD SRU GHVYDORUL]DomR GR YDORU FRQWiELO 6H R YDORU
UHFXSHUiYHOGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DIRUPHQRUTXHRYDORUFRQWiELODSHUGDSRUUHGXomRQR
YDORUUHFXSHUiYHOpSULPHLUDPHQWHDORFDGDSDUDUHGX]LURYDORUFRQWiELOGHTXDOTXHUiJLRDORFDGRj
XQLGDGHHSRVWHULRUPHQWHDRVRXWURVDWLYRVGDXQLGDGH$SHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
GRiJLRUHSUHVHQWDGRSHODUHQWDELOLGDGHIXWXUDQmRpUHYHUWLGDHPSHUtRGRVXEVHTXHQWH
3URYLV}HV
$V SURYLV}HV VmR UHFRQKHFLGDV SDUD REULJDo}HV SUHVHQWHV OHJDO RX SUHVXPLGD  UHVXOWDQWH GH
HYHQWRVSDVVDGRVHPTXHVHMDSRVVtYHOHVWLPDURVYDORUHVGHIRUPDFRQILiYHOHFXMDOLTXLGDomRVHMD
SURYiYHO
2*UXSRUHJLVWUDSURYLV}HVGDVVHJXLQWHVQDWXUH]DVFRQWLQJrQFLDVJDUDQWLDSDVVLYRDGHVFREHUWR
PXOWDSRUDWUDVRQDHQWUHJDGHSURMHWRVHQWUHRXWUDV
2YDORUUHFRQKHFLGRFRPRSURYLVmRpDPHOKRUHVWLPDWLYDGRVUHFXUVRVILQDQFHLURVUHTXHULGRVSDUD
OLTXLGDUDREULJDomRQRILQDOGHFDGDSHUtRGRFRQVLGHUDQGRVHRVULVFRVHDVLQFHUWH]DVUHODWLYDVj
REULJDomR
$VSURYLV}HVSDUDJDUDQWLDUHIHUHPVHjHVWLPDWLYDGHJDVWRVDVHUHPLQFRUULGRVSHOR*UXSRFRPDV
JDUDQWLDVH[LVWHQWHVUHODWLYDVDRSHUtRGRSRVWHULRUjHQWUHJDGDVFKDYHVGDVXQLGDGHVLPRELOLiULDV
2SUD]RGHJDUDQWLDRIHUHFLGRpGHFLQFRDQRVDSDUWLUGDHQWUHJDGRHPSUHHQGLPHQWR$SURYLVmR
SDUDJDUDQWLDpFDOFXODGDFRPEDVHHPXPDPpGLDGHJDVWRVUHDOL]DGRVQRV~OWLPRVFLQFRDQRV
VHQGRHVVDDPHOKRUHVWLPDWLYDGD$GPLQLVWUDomRGR*UXSRDTXDOFRQVLGHUDRYDORUSUHVHQWHGDV
VDtGDVGHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVTXHVHUiH[LJLGDGHDFRUGRFRPDVREULJDo}HVGR*UXSR
GHSUHVWDomRGHJDUDQWLDSUHYLVWDQDOHJLVODomRFRPHUFLDOORFDO$HVWLPDWLYDIRLUHDOL]DGDFRPEDVH
HPLQIRUPDo}HVKLVWyULFDVGHJDUDQWLDVHSRGHYDULDUHPFRQVHTXrQFLDGRXVRGHQRYRVPDWHULDLV
SURFHVVRV GH FRQVWUXo}HV DOWHUDGRV H RXWURV HYHQWRV TXH DIHWHP D TXDOLGDGH GDV XQLGDGHV
FRQVWUXtGDV
$V SURYLV}HV SDUD REULJDo}HV GH QDWXUH]DV FtYHO WUDEDOKLVWD SUHYLGHQFLiULD H ILVFDO REMHWR GH
FRQWHVWDomRMXGLFLDOVmRUHDYDOLDGDVSHULRGLFDPHQWHHVmRFRQWDELOL]DGDVFRPEDVHQDVRSLQL}HVGR
GHSDUWDPHQWRMXUtGLFRLQWHUQRGRVFRQVXOWRUHVOHJDLVLQGHSHQGHQWHVHGD$GPLQLVWUDomRGR*UXSR
VREUHRSURYiYHOGHVIHFKRGRVSURFHVVRVMXGLFLDLVQDVGDWDVGHGLYXOJDomR
2*UXSRDGRWDRSURFHGLPHQWRGHSURYLVLRQDUDVREULJDo}HVGHQDWXUH]DVWUDEDOKLVWDSUHYLGHQFLiULD
ILVFDOHFtYHOFXMDSUREDELOLGDGHGHSHUGDRXVHMDGHGHVHPEROVRIXWXURWHQKDVLGRHVWLPDGDFRPR
SURYiYHO7DLVSURYLV}HVHVWmRFRQWDELOL]DGDVQRJUXSR³3URYLV}HV´QRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH$V
SUiWLFDV FRQWiEHLV UHIHUHQWHV jV GHPDLV SURYLV}HV HQFRQWUDPVH GHVFULWDV QDV UHVSHFWLYDV QRWDV
H[SOLFDWLYDV
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,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D 
RV DWLYRV H SDVVLYRV GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH TXH QmR
DSDUHFHPQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheetitems
L

DUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDDGRWRXHPGH
MDQHLURGHR,)56&3& 5 SDVVDQGRDUHJLVWUDUSDUDVHXVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLOXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR$&RPSDQKLDQmRUHDSUHVHQWRX
DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVSHUtRGRVDQWHULRUHVDSOLFDQGRDVUHJUDVQDQRYDQRUPDFRQIRUPH
SHUPLWLGR QD UHJUD GH WUDQVLomR QD DERUGDJHP UHWURVSHFWLYD VLPSOLILFDGD 'HVWD IRUPD R EDODQoR
SDWULPRQLDOGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQmRHYLGHQFLDWDLVFRQWUDWRV
GHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOTXHHUDPFRQVLGHUDGRVSHODQRUPDDQWLJD,$6&3& 5 FRPR
DUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLV$GLFLRQDOPHQWHFRQIRUPHSUHYLVWRQDQRUPDFRQWiELO,)56&3&
 5  D &RPSDQKLD DSOLFRX D LVHQomR GH UHFRQKHFLPHQWR GR DWLYR H SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR
UHIHUHQWHDRVFRQWUDWRVGHDOXJXHOYDULiYHLVRXGHFXUWRSUD]RPDQWHQGRRUHJLVWURGHWDLVFRQWUDWRV
FRPRGHVSHVDRSHUDFLRQDOUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDTXDQGRLQFRUULGD
LL 
FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDVTXDLV
D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H UHVSRQVDELOLGDGHV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD
&RPSDQKLDQRSHUtRGRFRUUHQWHHQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
LLL 

FRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRV
RXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRFRUUHQWHHQR
~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
LY 

FRQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDTXHQmRVHMDSDUWH
GDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQmRHYLGHQFLDGDQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
FRUUHQWHHQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
Y

FRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH
ILQDQFLDPHQWRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRFRUUHQWHHQR
~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
E

RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V'LUHWRUHVLQIRUPDPTXHQmRKiRXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRFRUUHQWHHDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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,WHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D
FRPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRFRUUHQWHHDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
E

QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRFRUUHQWHHDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
F
QDWXUH]DHRPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRFRUUHQWHHDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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3ODQRGHQHJyFLRV
D

LQYHVWLPHQWRV

L
GHVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR H GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
$&RPSDQKLDLQYHVWHUHFXUVRVSUySULRVHUHFXUVRVGHWHUFHLURVQDFRQVHFXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV H LQYHVWLPHQWRV 2V UHFXUVRV VmR HPSUHJDGRV SDUD VXSRUWDU R FLFOR FRPSOHWR GR
QHJyFLR LQFOXLQGR D LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD H D FRQVWUXomR GRV HPSUHHQGLPHQWRV$ &RPSDQKLD
UHLQYHVWH UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GD JHUDomR GH FDL[D SUySULR GD RSHUDomR SDUD SHUSHWXDU VHX
QHJyFLR
(PGHGH]HPEURGHDFRPSDQKLDSRVVXLREUDVHPDQGDPHQWRTXHUHSUHVHQWDPXP
WRWDO GH 5  ELOK}HV GH 9*9 7HJUD  H DSUR[LPDGDPHQWH  XQLGDGHV QRV VHJPHQWRV GH
PpGLDPpGLDDOWDDOWDUHQGDQDVUHJL}HVPHWURSROLWDQDVGH6mR3DXOR5LRGH-DQHLURH&DPSLQDV
HORWHDPHQWRVQRVHVWDGRVGH6mR3DXORH0LQDV*HUDLV$&RPSDQKLDSRVVXLSURMHWRVSDUDIXWXUR
GHVHQYROYLPHQWRHPVHXODQGEDQNTXHWRWDOL]DP5ELOK}HVGH9*9 7HJUD SDUDDWHQGHUD
HVWUDWpJLD GH ODQoDPHQWRV FRP IRFR QRV VHJPHQWRV H UHJL}HV LQGLFDGRV 1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDLQYHVWLX5
PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHQDDTXLVLomRGHWHUUHQRV
LL 

IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

2VLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDVmRVXSRUWDGRVSULQFLSDOPHQWH L SHODJHUDomRGHFDL[DRULXQGD
GDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD LL SHODVRSHUDo}HVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFDSWDGRVFRP
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVH LLL REWHQomRGHFUpGLWRGHORQJRSUD]RQRPHUFDGRORFDOFRPHPLVVmRGH
GHErQWXUHV
LLL 

GHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL GHVLQYHVWLPHQWRV UHOHYDQWHV HP
DQGDPHQWRRXSUHYLVWRV
E
GHVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHDDTXLVLomRGHTXDLVTXHUSODQWDVHTXLSDPHQWRVRX
RXWURVDWLYRVTXHSRVVDPLQIOXHQFLDUGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
F

QRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
&29,'
(PPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH 206 GHFUHWRXTXHRVXUWRGRFRURQDYtUXV
&29,'FRQILJXUDXPDHSLGHPLDHPHVFDODJOREDO$SDQGHPLDDWpDGDWDGHHPLVVmRGHVVDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GHPRQVWURX WHU LPSDFWRV UHOHYDQWHV H FRQGLo}HV GHVDILDGRUDV GH
WUDEDOKR H LQWHUUXSomR GD FDGHLD GH VXSULPHQWR JOREDO$ &RPSDQKLD YHP XQLQGR HVIRUoRV SDUD
SODQHMDUHLPSOHPHQWDUDo}HVGHFRPEDWHj&29,'
(PDWHQGLPHQWRDRRItFLR&LUFXODU&9061&QTXDQWRDRVLPSDFWRVDGYLQGRVGDHSLGHPLD
&29,' D $GPLQLVWUDomR GR *UXSR WRPRX RV FXLGDGRV UHFRPHQGDGRV QRV SURWRFRORV GH
IXQFLRQDPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVDOpPGHWRGDVDVRXWUDVPHGLGDVGHDFRUGRFRPDVDXWRULGDGHV
GHVD~GHHVDQHDPHQWR
(PUHODomRDFRQVWUXomRGRVHPSUHHQGLPHQWRVLPRELOLiULRVUHSDVVHVGHILQDQFLDPHQWRDRVFOLHQWHV
H D JHVWmR GH UHFHEtYHLV HVWmR RSHUDQGR HP VXD QRUPDOLGDGH$$GPLQLVWUDomR GR *UXSR HVWi
PRQLWRUDQGRDVLWXDomRHHQWHQGHTXHQmRKiQHFHVVLGDGHGHUHFRQKHFLPHQWRGHTXDLVTXHUSHUGDV
VREUHVHXVDWLYRVILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURVUHJLVWUDGRV
$HILFiFLDGDVDo}HVLPSOHPHQWDGDVSHUPLWLXDPDQXWHQomRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVXDV
LQYHVWLGDVGRRUoDPHQWRSUHYLVWRSDUDRDQRDILQGDUVHHPGHGH]HPEURGHVHPSHUGD
VLJQLILFDWLYDGHUHFHLWDDSHVDUGRFHQiULRDEVROXWDPHQWHDGYHUVR'HVWDIRUPDD$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD FRP EDVH QR H[HUFtFLR GH VHX PHOKRU MXOJDPHQWR HQWHQGHX QmR VHU QHFHVViULD D
FRQVWLWXLomR GH SURYLV}HV FRQWiEHLV SURSRUFLRQDGDV SRU LQFHUWH]DV H ULVFRV GH SHUGDV IXWXUDV
UHODFLRQDGDVDR&29,'HPVXDVRSHUDo}HV
2V HYHQWRV H FRQGLo}HV JHUDGDV SHOD GLVVHPLQDomR GR &29,' QmR JHUDUDP VLJQLILFDWLYDV
LQFHUWH]DV UHODFLRQDGDV D FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD LPSDLUPHQW GH DWLYRV QmR
ILQDQFHLURVUHDOL]DomRGRVWULEXWRVGLIHULGRVGHLWHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHLPRELOL]DGRHVWRTXHV
LQWDQJtYHOHFRQWDVDUHFHEHUMXQWRDWHUFHLURVFOLHQWHV
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±3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD RSWRX SRU QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH
TXDOTXHUQDWXUH]D LQFOXVLYHRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVH
jVGHVXDVFRQWURODGDV
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±$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD RSWRX SRU QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH
TXDOTXHUQDWXUH]D LQFOXVLYHRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVH
jVGHVXDVFRQWURODGDV
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±'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
$&RPSDQKLDpDGPLQLVWUDGDSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRUXPD'LUHWRULD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV PHPEURVHQRPi[LPR QRYH 
PHPEURV HIHWLYRV VHQGR SHUPLWLGD D HOHLomR GH VXSOHQWHV DFLRQLVWDV RX QmR WRGRV HOHLWRV H
GHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDFRPSUD]RGHJHVWmRXQLILFDGRGH GRLV DQRV
VHQGRDGPLWLGDDUHHOHLomR'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX
 YLQWHSRUFHQWR GRVPHPEURVRTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHU&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHVH
H[SUHVVDPHQWHGHFODUDGRVFRPRWDLVQDDWDGD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU
25HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIRLDSURYDGRHPUHXQLmRGRyUJmRHPGH
QRYHPEURGH
6HP SUHMXt]R GH RXWUDV FRPSHWrQFLDV SUHYLVWDV QD UHJXODPHQWDomR H OHJLVODomR DSOLFiYHLV QR
(VWDWXWR6RFLDOHQDVSROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDFRPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
,
)L[DU DRULHQWDomR JHUDOGRV QHJyFLRVGD &RPSDQKLD DSURYDQGR DVGLUHWUL]HV SROtWLFDV H
REMHWLYRV EiVLFRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV SRGHQGR DYRFDU SDUD VHX H[DPH H
DSUHFLDomRTXDOTXHUDVVXQWRTXHQmRVHFRPSUHHQGDQDFRPSHWrQFLDSULYDWLYDGD$VVHPEOHLD*HUDO
RXGD'LUHWRULD
,,
$SURYDURVSODQRVGHWUDEDOKRHRUoDPHQWRVDQXDLVRVSODQRVGHLQYHVWLPHQWRHRVQRYRV
SURJUDPDVGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
,,,

(OHJHUHGHVWLWXLURVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHIL[DUOKHVDVDWULEXLo}HV

,9
&RQVWLWXLU LQVWDODU H GLVVROYHU FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR HOHJHQGR H GHVWLWXLQGR D
TXDOTXHUWHPSRRVUHVSHFWLYRVPHPEURVHHVWDEHOHFHQGRDVFRPSHWrQFLDVHRVUHJLPHQWRVLQWHUQRV
GHIXQFLRQDPHQWR
9
)LVFDOL]DU D JHVWmR GRV GLUHWRUHV H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD
&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVVROLFLWDULQIRUPDo}HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDGH
FHOHEUDomRHVREUHTXDLVTXHURXWURVDWRV
9,
$WULEXLUDRV'LUHWRUHVHDRV&RPLWrVDVUHVSHFWLYDVIXQo}HVDWULEXLo}HVHOLPLWHVGHDOoDGD
QmRHVSHFLILFDGRVGR(VWDWXWRREVHUYDGRRGLVSRVWRQHVWH(VWDWXWR
9,,
$WULEXLU GR PRQWDQWH JOREDO GD UHPXQHUDomR DQXDO IL[DGD SHOD $VVHPEOHLD *HUDO D
LQGLYLGXDOL]DomRGDUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGD'LUHWRULDHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
9,,, 0DQLIHVWDUVHVREUHRUHODWyULRGD$GPLQLVWUDomRFRQWDVGD'LUHWRULDHVREUHVXDVXEPLVVmR
j$VVHPEOHLD*HUDOEHPFRPRGHOLEHUDUDFHUFDGHRUoDPHQWRVGHFDSLWDOHODERUDGRVSHOD'LUHWRULD
SDUDILQVGRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHVREUHRVUHVXOWDGRVWULPHVWUDLV
,;
$XWRUL]DUDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVFRPEDVHHPUHVXOWDGRVDSXUDGRVHP
EDODQoRLQWHUPHGLiULRRXjFRQWDGHOXFURVDFXPXODGRVRXUHVHUYDVH[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoR
DQXDORXVHPHVWUDOEHPFRPRGHOLEHUDUVREUHDDSURYDomRHRSDJDPHQWRGHMXURVVREUHRFDSLWDO
SUySULR
;
'HOLEHUDU VREUH D HPLVVmR GH Do}HV GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV RX E{QXV GH
VXEVFULomRGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRIL[DQGRRSUHoRGHHPLVVmRIRUPDGHVXEVFULomR
HLQWHJUDOL]DomRHRXWUDVFRQGLo}HVGDHPLVVmRGHILQLQGRDLQGDVHVHUiFRQFHGLGDSUHIHUrQFLDQD
VXEVFULomRDRVDFLRQLVWDVQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
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;,
'HOLEHUDU VREUH L  D HPLVVmR GH QRWDV SURPLVVyULDV ERQGV QRWHV FRPHUFLDO SDSHUV RX
VLPLODUHVRXDFRQWUDWDomRGHILQDQFLDPHQWRVH[FHWRILQDQFLDPHQWRVGHFXVWRVGHREUDGHSURMHWRV
TXHQmRH[FHGDPLQGLYLGXDOPHQWHRXHPVpULHGHRSHUDo}HVUHODFLRQDGDVDRSDWDPDUGHWHUPLQDGR
QR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHUHVSHLWHPRVGLWDPHVGRUHIHULGR5HJLPHQWR
,QWHUQR QR TXH WDQJH j GLVSRVLomR GH FRYHQDQWV ILQDQFHLURV RXWRUJD GH JDUDQWLDV D WHUFHLURV RX
FRQVWLWXLomRGH{QXVVREUHEHQVRXGLUHLWRVGD&RPSDQKLD LL DHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHV
QmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HV LLL DFRQVWLWXLomRGH{QXVVREUHRVEHQVRXGLUHLWRVGD&RPSDQKLDRX
DRXWRUJDGHJDUDQWLDVDWHUFHLURVRX LY DFRQWUDWDomRGHILQDQFLDPHQWRVRXHPLVVmRGHGtYLGDSRU
SDUWHGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD [ HPYDORUVXSHULRUjTXHOHGHILQLGRQR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX \ FRPUHODomRDGtYLGDVSDUDFXVWHLRGHXPSURMHWRGHLQYHVWLPHQWR
DSURYDGRQRVWHUPRVGRLQFLVR;9,RXLQFLVR;9,,DEDL[RFXMDVFDUDFWHUtVWLFDVHVWHMDPHPGHVDFRUGR
FRP RV WHUPRV HVWLPDGRV GD GtYLGD DSUHVHQWDGD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXDQGR GD
DSURYDomRGHWDOSURMHWRGHLQYHVWLPHQWR
;,,
'HOLEHUDUTXDQGRIRUGHVXDFRPSHWrQFLDQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRGD&RPLVVmRGH
9DORUHV 0RELOLiULRV DSOLFiYHO VREUH D QHJRFLDomR FRP Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SDUD
SRVWHULRU FDQFHODPHQWR RX SHUPDQrQFLD HP WHVRXUDULD LQFOXLQGR LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV
UHIHUHQFLDGRVjVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVREUHDVXDUHVSHFWLYDDOLHQDomRQDIRUPDGR
DUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
;,,, 'HOLEHUDUVREUHDRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRV
GD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRHGHDFRUGRFRPSODQR
DSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
;,9

(VFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV

;9
$XWRUL]DUD&RPSDQKLDDSUHVWDUJDUDQWLDVLQFOXLQGRILDQoDHDYDODREULJDo}HVGHWHUFHLURV
TXHQmRVHMDPVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD
;9, $SURYDUTXDOTXHUDTXLVLomRUHQ~QFLDRXDOLHQDomRDLQGDTXHILGXFLDULDPHQWHGH L WHUUHQRV
HPYDORUVXSHULRUjTXHOHGHILQLGRQR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX LL EHQV
RXGLUHLWRVGRDWLYRSHUPDQHQWHFRPH[FHomRHPFDGDFDVRGH QHJyFLRVHQWUHD&RPSDQKLDH
VXDVFRQWURODGDVRXHQWUHFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
;9,, $XWRUL]DU R ODQoDPHQWR GH HPSUHHQGLPHQWRV LPRELOLiULRV TXH HQYROYDP LQYHVWLPHQWR SRU
SDUWHGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVHPYDORUVXSHULRUjTXHOHGHILQLGRQR5HJLPHQWR,QWHUQR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
;9,,, 5HTXHUHUVXMHLWRjGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDODUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO
RXDIDOrQFLDGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV
;,; &RQYRFDU D $VVHPEOHLD *HUDO TXDQGR MXOJDU FRQYHQLHQWH RX SRU H[LJrQFLD OHJDO RX
HVWDWXWiULD
;;
$SURYDUVXMHLWRjGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVHQYROYHQGR
D&RPSDQKLDLQFOXLQGRFLVmRLQFRUSRUDomRLQFRUSRUDomRGHDo}HVWUDQVIRUPDomRHIXVmR
;;, 'HOLEHUDUVREUHDDTXLVLomRHDOLHQDomRGHFRQWUROHRXGHSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHV
LQFOXLQGR H[HPSOLILFDWLYDPHQWH SRU PHLR GH UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV  VHQGR FHUWR TXH D
'LUHWRULDHVWDUiDXWRUL]DGDD L FRQVWLWXLUVRFLHGDGHTXHVHMDLQWHJUDOPHQWHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
GHWLGD SHOD &RPSDQKLD H FXMR SURSyVLWR HVSHFtILFR VHMD D DTXLVLomR GH GHWHUPLQDGR WHUUHQR RX
GHVHQYROYHUGHWHUPLQDGRSURMHWRLPRELOLiULRH LL VXMHLWRjDSURYDomRHVSHFtILFDQRkPELWRGRLQFLVR
;;,, DEDL[R DGTXLULU VRFLHGDGH GH SURSyVLWR HVSHFtILFR TXH VHMD SURSULHWiULD RX WLWXODU GH GLUHLWRV
UHDLVUHIHUHQWHVDSURMHWRGHLQYHVWLPHQWRDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRkPELWRGR
LQFLVR;9,DFLPD
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;;,, $SURYDU MRLQW YHQWXUHV LQFOXLQGR H[HPSOLILFDWLYDPHQWH SRU PHLR GH UHRUJDQL]Do}HV
VRFLHWiULDV RXTXDOTXHUFRQWUDWRGHDVVRFLDomRFRPWHUFHLURVSHOD&RPSDQKLDHTXDLVTXHUGHVXDV
FRQWURODGDVEHPFRPRDFHOHEUDomRDGLWDPHQWRRXGLVWUDWRGHDFRUGRVGHLQYHVWLPHQWRHRXGH
DFLRQLVWDV
;;,,, $SURYDUDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVHQWUHD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVGHXPODGRH
GHRXWURODGR L RVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVRXVRFLHGDGHVSRUHOHVFRQWURODGDV LL TXDOTXHUGRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVH LLL TXDOTXHURXWUDSDUWHUHODFLRQDGDGD
&RPSDQKLDLQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUHQYROYLGRQDRSHUDomR
;;,9 $SURYDUFRQILVVmRRXFHOHEUDomRGHDFRUGRVQRkPELWRGHSURFHVVRVMXGLFLDLVDUELWUDLVRX
DGPLQLVWUDWLYRVTXHHQYROYDPYDORULJXDORXVXSHULRUDRSDWDPDUGHWHUPLQDGRQR5HJLPHQWR,QWHUQR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
;;9 0DQLIHVWDUVHIDYRUiYHORXFRQWUDULDPHQWHDUHVSHLWRGHTXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomR
GH Do}HV TXH WHQKD SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH SDUHFHU SUpYLR
IXQGDPHQWDGR GLYXOJDGR HP DWp  TXLQ]H  GLDV GD SXEOLFDomR GR HGLWDO GD RIHUWD S~EOLFD GH
DTXLVLomR GH Do}HV TXH GHYHUi DERUGDU QR PtQLPR D  D FRQYHQLrQFLD H RSRUWXQLGDGH GD RIHUWD
S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV TXDQWR DR LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD H GR FRQMXQWR GRV DFLRQLVWDV
LQFOXVLYHHPUHODomRDRSUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GDVDo}HV E RVSODQRV
HVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLD F DOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGDRIHUWD
S~EOLFD GH DTXLVLomR GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR G  R YDORU HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD H H  RXWURV
SRQWRVTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDUSHUWLQHQWHVEHPFRPRDVLQIRUPDo}HVH[LJLGDV
SHODVUHJUDVDSOLFiYHLVHVWDEHOHFLGDVSHOD&90RXSHOD%H
;;9, 0DQLIHVWDUVHVREUHTXDLVTXHURXWUDVPDWpULDVVXEPHWLGDVSDUDDSURYDomRSHOD$VVHPEOHLD
*HUDO
;;9,, ,QFOXLU QD SURSRVWD GD DGPLQLVWUDomR UHIHUHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO SDUD HOHLomR GH
DGPLQLVWUDGRUHV VXD PDQLIHVWDomR FRQWHPSODQGR D DGHUrQFLD GH FDGD FDQGLGDWR DR FDUJR GH
PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR j 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH 0HPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGHVHXV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRHGD'LUHWRULDHDVUD]}HVSHODVTXDLVVHYHULILFD
RHQTXDGUDPHQWRGHFDQGLGDWRVFRPRFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVH
;;9,,, 5HYHUDQXDOPHQWHRVLVWHPDGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDYLVDQGRDSULPRUiOR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWDPEpPVHPDQLIHVWDUiSUHYLDPHQWHVREUHRYRWRDVHUSURIHULGRSHOD
&RPSDQKLD QR kPELWR GDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV H FROLJDGDV UHODWLYDPHQWH L  jV RSHUDo}HV GH
LQFRUSRUDomR LQFOXVLYH LQFRUSRUDomR GH Do}HV  FLVmR IXVmR H WUDQVIRUPDomR H LL  j SUiWLFD GH
TXDOTXHUGRVDWRVPHQFLRQDGRVQRVLWHQV,,;, H[FOXVLYDPHQWHFRPUHODomRDRLWHP LY ;,,,;9D
;9,,,RX;;,D;;,9DFLPDSHODVFRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLD
'LUHWRULD
$ 'LUHWRULD FXMRV PHPEURV VmR HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV D TXDOTXHU WHPSR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRWHPSUD]RGHJHVWmRXQLILFDGRGH GRLV DQRVFRQIRUPHSUHYLVWRGR(VWDWXWR6RFLDO
GD&RPSDQKLDHpFRPSRVWDSRUQRPtQLPR GRLV HQRPi[LPR GH] PHPEURVFRPDV
VHJXLQWHVGHQRPLQDo}HV'LUHWRU3UHVLGHQWH'LUHWRU)LQDQFHLUR'LUHWRUGH8QLGDGHGH1HJyFLR6mR
3DXOR'LUHWRUGH8QLGDGHGH1HJyFLR5LRGH-DQHLUR'LUHWRUGH'HVHQYROYLPHQWR8UEDQR'LUHWRU
GH &RQVWUXomR 'LUHWRU GH $VVXQWRV &RUSRUDWLYRV 'LUHWRU -XUtGLFR H 'LUHWRUHV VHP GHVLJQDomR
HVSHFtILFD
3DUDYHULILFDUDVFRPSHWrQFLDVLQGLYLGXDLVGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDFRQVXOWHRLWHP E 
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&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR
2&RPLWrGH$XGLWRULDHVWDWXWiULRGD&RPSDQKLDpyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRYLQFXODGRDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHIRLLQVWDODGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGH
QRYHPEURGH2&RPLWrGH$XGLWRULDVHUiFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV PHPEURVFRP
PDQGDWRGH GRLV DQRVXQLILFDGRDRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRTXHDR
PHQRV XP pFRQVHOKHLURGHDGPLQLVWUDomRLQGHSHQGHQWHHDRPHQRV XP SRVVXLUHFRQKHFLGD
H[SHULrQFLDHPDVVXQWRVGHFRQWDELOLGDGHVRFLHWiULDSRGHQGRRPHVPRPHPEURDFXPXODUDPEDV
DVFDUDFWHUtVWLFDVDTXLUHIHULGDVeYHGDGDDSDUWLFLSDomRFRPRPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDGD
&RPSDQKLDGHVHXVGLUHWRUHVGHGLUHWRUHVGHVXDVFRQWURODGDVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVFROLJDGDV
RXVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP
&RPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDFRQIRUPH5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDDSURYDGRSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH
L

RSLQDUQDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHGD&RPSDQKLD

LL 

DYDOLDUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

LLL 
VXSHUYLVLRQDUHDFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGD$XGLWRULD,QWHUQDHGDÈUHDGHComplianceGD
&RPSDQKLD
LY 

DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD

Y
DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV
YL 
SRVVXLUPHLRVSDUDUHFHSomRHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWRGH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRVLQWHUQRV
LQFOXVLYH FRP SUHYLVmR GH SURFHGLPHQWRV HVSHFtILFRV SDUD SURWHomR GR SUHVWDGRU H GD
FRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR
YLL 
HODERUDU UHODWyULR DQXDO UHVXPLGR GR &RPLWr GH $XGLWRULD FRQWHPSODQGR DV UHXQL}HV
UHDOL]DGDVHRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGLVFXWLGRVHGHVWDFDQGRDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDVSHOR&RPLWr
GH$XGLWRULDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
YLLL  PRQLWRUDUDTXDOLGDGHHLQWHJULGDGHGRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVJHUHQFLDPHQWR
GHULVFRVHFRPSOLDQFH
L[ 
DYDOLDUHGLVFXWLURSODQRDQXDOGHWUDEDOKRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHHQFDPLQKiORSDUD
DDSUHFLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
[
DFRPSDQKDU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GDV iUHDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV GH DXGLWRULD
LQWHUQD H GH HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH SURSRQGR DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDQHFHVVLGDGHGHUHYLVmRGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD
&RPSDQKLDH
[L 
D

PRQLWRUDUDTXDOLGDGHHDLQWHJULGDGH
GRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHVLQWHUQRV

E
GDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDH
F
GDV LQIRUPDo}HV H PHGLDo}HV GLYXOJDGDV FRP EDVH HP GDGRV FRQWiEHLV DMXVWDGRV H HP
GDGRVQmRFRQWiEHLVTXHDFUHVFHQWHPHOHPHQWRVQmRSUHYLVWRVQDHVWUXWXUDGRVUHODWyULRVXVXDLV
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2(VWDWXWR6RFLDOSHUPLWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQVWLWXLULQVWDODUHGLVVROYHUFRPLWrVGH
DVVHVVRUDPHQWRQmRHVWDWXWiULRVDTXDOTXHUWHPSRHOHJHQGRHGHVWLWXLQGRRVUHVSHFWLYRVPHPEURV
HHVWDEHOHFHQGRDVFRPSHWrQFLDVHRVUHJLPHQWRVLQWHUQRVGHIXQFLRQDPHQWR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH QRYHPEUR GH  DSURYRX D
FRQVWLWXLomR GRV VHJXLQWHV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR L  &RPLWr GH 6XVWHQWDELOLGDGH H GH
([FHOrQFLD2SHUDFLRQDOH5LVFRV LL &RPLWrGHeWLFD&RPSOLDQFHH3URWHomRGH'DGRV LLL &RPLWr
GH*HQWH3HUIRUPDQFHH5HPXQHUDomRH LY &RPLWr)LQDQFHLURHGH,QYHVWLPHQWRVHDWRFRQWtQXR
DSURYRX R 5HJLPHQWR ,QWHUQR GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR 2V &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR
VHUmR FRPSRVWRV SRU QR PtQLPR  WUrV  PHPEURV H QR Pi[LPR  GH]  PHPEURV FDGD FRP
PDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRV
&RPEDVHQR5HJLPHQWR,QWHUQRGRV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR
2&RPLWrGH6XVWHQWDELOLGDGHHGH([FHOrQFLD2SHUDFLRQDOH5LVFRVWHPFRPRIXQomR
L
(VWLPXODUHDFRPSDQKDURGHVHQYROYLPHQWRGHXPDFXOWXUDGHFRQVFLrQFLDVREUHULVFRVQDV
GHFLV}HVGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRHVWLPXODUFRPSRUWDPHQWRSURDWLYRQRJHUHQFLDPHQWRGHVWHV
LL 
=HODU SDUD TXH D &RPSDQKLD WHQKD HVWUXWXUD H SUiWLFDV TXH DVVHJXUHP D HIHWLYLGDGH QD
LGHQWLILFDomRHJHUHQFLDPHQWRVGRVULVFRV
LLL 

0RQLWRUDUDPDWUL]GHULVFRV

LY 
$SRLDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDGHILQLomRGROLPLWHGHH[SRVLomRDULVFRVHVHXJUDX
GHWROHUkQFLD
Y

0RQLWRUDURVHYHQWRVGHULVFRVHFRQWUROHVRSHUDFLRQDLV

YL 
9HULILFDUTXHRVHPSUHHQGLPHQWRVODQoDGRVRXFRQVWUXtGRVSHOD&RPSDQKLDFXPSUHPWRGDV
DV QRUPDV DSOLFiYHLV H PRQLWRUDU TXDLVTXHU HYHQWRV UHODWLYRV j VROLGH] RX VHJXUDQoD GH
HPSUHHQGLPHQWRV
YLL 
$SURYDUHVWUDWpJLDVGHVXVWHQWDELOLGDGHJDUDQWLQGRTXHHVWDVHMDFRQVLGHUDGDQDHVWUDWpJLD
JOREDOGD&RPSDQKLD
YLLL  $SURYDUDVSROtWLFDVHFRQGXWDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVjVHJXUDQoDPHLRDPELHQWHVD~GH
DWXDomRVRFLDOFRPXQLFDomRHUHODo}HVLQVWLWXFLRQDLV
L[ 
$YDOLDURGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDFRPUHODomRDRVDVSHFWRVGHVXVWHQWDELOLGDGHHSURSRU
PHOKRULDVFRPEDVHQXPDYLVmRGHORQJRSUD]R
[
5HYLVDU RV LQGLFDGRUHV GH VXVWHQWDELOLGDGH GD &RPSDQKLD DX[LOLDQGR HP VXD GHILQLomR
DYDOLDomR H UHDOL]DQGR R VHX DFRPSDQKDPHQWR SURSRQGR PHOKRULDV VHPSUH TXH FRQVLGHUDU
QHFHVViULR
[L 
$SURYDU R UHODWyULR GH VXVWHQWDELOLGDGH DFRPSDQKDQGR VXD HODERUDomR H GLYXOJDomR
TXDQGRDSOLFiYHOH
[LL 
$SURYDU SURMHWRV LQLFLDWLYDV H SURSRVWDV GH LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD VRE D yWLFD GD
VXVWHQWDELOLGDGH
2&RPLWrGHeWLFD&RPSOLDQFHH3URWHomRGH'DGRVWHPFRPRIXQomR
L
'LVVHPLQDUSURPRYHUH]HODUSHORFXPSULPHQWRGRVSULQFtSLRVHYDORUHVFRQWLGRVQR&yGLJR
GH&RQGXWDGD&RPSDQKLD
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LL 

$YDOLDUDHIHWLYLGDGHGRDPELHQWHGHFRQWUROHVLQWHUQRV

LLL 
$YDOLDU VH DV UHFRPHQGDo}HV GH PHOKRULDV QR DPELHQWH GH FRQWUROHV LQWHUQRV IRUDP
GHYLGDPHQWHLPSOHPHQWDGDVSHORVUHVSHFWLYRVJHVWRUHVGHFDGDiUHD
LY 

9HULILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURFHGLPHQWRVFRPDVQRUPDVUHJXODPHQWRVHOHLVDSOLFiYHLV

Y
0RQLWRUDUDSUHYHQomRHRFRPEDWHjFRUUXSomRHDODYDJHPGHGLQKHLURHDGRWDUPHGLGDV
UHODFLRQDGDVDHVWHDVVXQWR
YL 
$QDOLVDURVUHODWyULRVHPLWLGRVSHORVyUJmRVUHJXODGRUHVSHODiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD
&RPSDQKLD H SHOD DXGLWRULD H[WHUQD QR WRFDQWH jV GHILFLrQFLDV GRV FRQWUROHV LQWHUQRV TXDQGR
UHODFLRQDGDV D HYHQWRV GH ODYDJHP GH GLQKHLUR SUiWLFDV GH FRUUXSomR RX GHVYLRV GH FRQGXWD
UHODFLRQDGRVDRVSULQFtSLRVGR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLD
YLL 
3RVLFLRQDUUHJXODUPHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVREUHDVDWLYLGDGHV
GHVWH&RPLWrHUHFRPHQGDo}HVTXHMXOJDUDSURSULDGDV
YLLL  $YDOLDUHSURSRUDVDo}HVDVHUHPDGRWDGDVQDVKLSyWHVHVGHGHVFXPSULPHQWRGR&yGLJR
GH&RQGXWDGD&RPSDQKLD
L[ 

0RQLWRUDURFXPSULPHQWRGRSURJUDPDDQWLFRUUXSomRHVXERUQRGD&RPSDQKLD

[
DFRPSDQKDU R SODQHMDPHQWR D GHILQLomR D FRRUGHQDomR H FRQWUROH GDV DWLYLGDGHV GH
SURWHomRGHGDGRVGD&RPSDQKLD
[L 
$QDOLVDUHGHOLEHUDUDFHUFDGDVPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVTXHVHUmRDSOLFDGDVQDVKLSyWHVHVGH
YLRODomRGR&yGLJRGH&RQGXWDVLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHLGHQWLILFDGDVHRXUHSRUWDGDVSHORV
HPSUHJDGRV
[LL 
0RQLWRUDURVUHJLVWURVGHHQWUDGDHGHSURFHVVDPHQWRGDVGHQ~QFLDVGHWUDQVJUHVVmRpWLFD
FRPDILQDOLGDGHGHPDQWHUGLDJQyVWLFRDWXDOL]DGRVREUHRVWHPDVDViUHDVHDVIXQo}HVHWLFDPHQWH
PDLVYXOQHUiYHLVQDHPSUHVDHHODERUDUDWDVDFHUFDGHVVDVGHILQLo}HVTXDQGRRSRUWXQRH
[LLL  3URSRUDWXDOL]Do}HVHRXDOWHUDo}HVGR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLDPHGLDQWHHYHQWXDO
LQFRUSRUDomRGHQRYRVFRQFHLWRVHQRYDVSUiWLFDV
2&RPLWrGH*HQWH3HUIRUPDQFHH5HPXQHUDomRWHPFRPRIXQomRDQDOLVDUHRSLQDUVREUH
L

$VHVWUDWpJLDVHSROtWLFDVGHUHFXUVRVKXPDQRV

LL 

$VXFHVVmRGHGLUHWRUHVHHPSUHJDGRVFKDYHV

LLL 
2SURFHVVRVHOHWLYRHGHFRQWUDWDomRGHH[HFXWLYRVHHPSUHJDGRVEHPFRPRSDUWLFLSDUGD
FRQWUDWDomRGHHPSUHJDGRVFKDYHVGD&RPSDQKLD
LY 
$VPHWDVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGD'LUHWRULDSDUDSUHSDUDUSURSRVWDVSDUDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
Y
$ UHYLVmR H DFRPSDQKDPHQWR GD 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR H GD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GD
&RPSDQKLD HP OLQKD FRP RV UHTXLVLWRV OHJDLV DSOLFiYHLV H DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDSDUDSUHSDUDUSURSRVWDVGHDOWHUDo}HVSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
YL 
2DFRPSDQKDPHQWRGRSODQRGHVXFHVVmRGD'LUHWRULDFRQVLGHUDQGRVXDVH[SHULrQFLDVH
FRQKHFLPHQWR GHVHMiYHLV SDUD D SRVLomR SDUD SUHSDUDU SURSRVWDV SDUD R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
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YLL 
3RWHQFLDLVFDQGLGDWRVDFRQVHOKHLURSDUDLQWHJUDUFKDSDDVHUVXEPHWLGDSDUDHOHLomRSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRj$VVHPEOHLD*HUDO
YLLL  5HFRPHQGDo}HV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRWHQFLDLV FDQGLGDWRV D PHPEURV GRV
&RPLWrV H DLQGD SHVVRDV SDUD SRVLo}HV GH FRQVHOKHLUR SDUD UHSRU HYHQWXDLV DXVrQFLDV
LPSHGLPHQWRVHYDFkQFLDGHFDUJRVREVHUYDGRR(VWDWXWRHR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
L[ 
2SUHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDRUJDQL]DomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRGR
GHVHPSHQKRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHVHXV&RPLWrVWDQWRHQTXDQWRyUJmRVFRPRHP
UHODomRjVHXVPHPEURVLQGLYLGXDOPHQWH
[

3URSRVWDVGHDOWHUDomRGRVGRFXPHQWRVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD

[L 
$ HYROXomR H HILFiFLD GR PRGHOR GH JRYHUQDQoD GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR UHYLVDU
DQXDOPHQWHDVSUiWLFDVDGRWDGDVUHFRPHQGDQGRDOWHUDo}HVVHPSUHTXHHQWHQGHUQHFHVViULR
[LL 
3ODQRVGHUHPXQHUDomRIL[DHYDULiYHOHEHQHItFLRVGRVHPSUHJDGRVHDGPLQLVWUDGRUHVGD
&RPSDQKLDLQFOXVLYHRVSODQRVGHUHPXQHUDomRFRPEDVHHPDo}HVRXSHUIRUPDQFHH
[LLL 

2VSODQRVGHUHPXQHUDomRGHFDUJRVHVDOiULR

2&RPLWr)LQDQFHLURHGH,QYHVWLPHQWRVWHPFRPRIXQomRDQDOLVDUHRSLQDUVREUH
L
$ &HOHEUDomR GH FRQWUDWRV HQYROYHQGR LQFRUSRUDomR ORWHDPHQWR FRPSUD H D YHQGD GH
LPyYHLVSURQWRVRXDFRQVWUXLUUHVLGHQFLDLVHRXFRPHUFLDLVWHUUHQRVHRXIUDo}HVLGHDLV
LL 
$VDQiOLVHVTXHHQYROYDPULVFRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRVULVFRVGHOLTXLGH]H
HQGLYLGDPHQWRPHUFDGRFUpGLWRHFDPELDO
LLL 
$ HVWUXWXUD H FRQGLo}HV GH RSHUDo}HV GH LQYHVWLPHQWR H GHVLQYHVWLPHQWR LQFOXLQGR
RSHUDo}HVGHIXVmRLQFRUSRUDomRHFLVmRHPTXHD&RPSDQKLDHVWHMDHQYROYLGD
LY 
$ FRPSDWLELOLGDGH HQWUH R QtYHO GH UHPXQHUDomR GRV DFLRQLVWDV H RV SDUkPHWURV
HVWDEHOHFLGRVQRRUoDPHQWRDQXDOEHPFRPRVXDFRQVLVWrQFLDFRPDSROtWLFDJHUDOGHGLYLGHQGRV
Y
2RUoDPHQWRDQXDORSODQRDQXDOGHLQYHVWLPHQWRVRSODQRDQXDOGHFDSWDomRHRVOLPLWHV
GHHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLD
YL 
$UHQWDELOLGDGHGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRTXDOTXHURXWURDVSHFWRILQDQFHLUR
GD&RPSDQKLDSDUDSUHSDUDUSURSRVWDVSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
YLL 
$V TXHVW}HVUHOHYDQWHVSDUD D&RPSDQKLD GH FXQKR FRQWiELO ILQDQFHLURH WULEXWiULR SDUD
IRUPXODUUHFRPHQGDo}HVSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
L
VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmR
UHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHHVVHVUHJLPHQWRV
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHHVVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHUFRQVXOWDGRV
2 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R 5HJLPHQWR ,QWHUQR GRV &RPLWrV GH
$VVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDIRUDP
DSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH
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LL
VHRHPLVVRUSRVVXLFRPLWrGHDXGLWRULDHVWDWXWiULRLQIRUPDQGRFDVRSRVLWLYRVXDV
SULQFLSDLV DWULEXLo}HV IRUPD GH IXQFLRQDPHQWR H VH R PHVPR DWHQGH DRV UHTXLVLWRV GD
UHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWRH
$&RPSDQKLDSRVVXL&RPLWrGH$XGLWRULDHVWDWXWiULRHVXDVDWULEXLo}HVHFRPSRVLo}HVFRQVWDPQR
LWHP D DFLPD2&RPLWrGH$XGLWRULDDWHQGHDRVUHTXLVLWRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD
&90
LLL
GHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
LQGLFDQGRVHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHH[WUDDXGLWRULDFRP
RDXGLWRULQGHSHQGHQWHHLQIRUPDQGRRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWD
GDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
1mR H[LVWH SROtWLFD GH FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV GH H[WUDDXGLWRULD FRP DXGLWRU LQGHSHQGHQWH RX
SURFHGLPHQWR IRUPDOL]DGR GH DYDOLDomR GR WUDEDOKR GD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
E
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVR
SRVLWLYRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
UHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$UHSUHVHQWDomRDWLYDHSDVVLYDGD&RPSDQKLDVHUiH[HUFLGDSRU L  GRLV PHPEURVGD'LUHWRULD
LL  XP PHPEURGD'LUHWRULDH XP SURFXUDGRURXDLQGD LLL  GRLV SURFXUDGRUHVUHVSHLWDGDV
DVDOoDGDVHFRQWUROHVLQWHUQRVYLJHQWHVQD&RPSDQKLD
$LQGDD&RPSDQKLDVHUiUHSUHVHQWDGDLVRODGDPHQWHSRUTXDOTXHUGRVPHPEURVGD'LUHWRULDRXSRU
XP~QLFRSURFXUDGRUQRPHDGRSRULQVWUXPHQWRHVSHFtILFRQRVFDVRVGH L UHFHELPHQWRGHFLWDo}HV
RXQRWLILFDo}HVMXGLFLDLV LL QDSUHVWDomRGHGHSRLPHQWRSHVVRDOH LLL UHWLUDGDHRXSURWRFRORGH
GRFXPHQWRVMXQWRDUHSDUWLo}HVIHGHUDLVHVWDGXDLVPXQLFLSDLVHHQWLGDGHVDXWDUTXLDV6HFUHWDULD
GD5HFHLWD)HGHUDO,166&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO3ROtFLD)HGHUDO'HOHJDFLDVGH3ROtFLD-XQWDV
&RPHUFLDLV&DUWyULRVGHQRWDVGHSURWHVWRVGHWtWXORHGRFXPHQWRVHGHLPyYHLV
$VSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSHOD&RPSDQKLDGHYHUmRHVSHFLILFDURVDWRVHRSHUDo}HVTXHSRGHUmR
VHUSUDWLFDGRVHVHUmRVHPSUHDVVLQDGDVSRU GRLV 'LUHWRUHV$VSURFXUDo}HVWHUmRVHPSUHSUD]R
GHWHUPLQDGRQmRH[FHGHQWHGH XP DQRVDOYRQRVPDQGDWRVGHVWLQDGRVDSURFHVVRVMXGLFLDLV
DUELWUDLVHRXDGPLQLVWUDWLYRVTXHSRGHUmRVHURXWRUJDGRVSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR
$R'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLDFRPSHWH
,3ODQHMDUFRRUGHQDURUJDQL]DUVXSHUYLVLRQDUHGLULJLUDVDWLYLGDGHVGD'LUHWRULD
,,&RQYRFDUHSUHVLGLUDV5HXQL}HVGD'LUHWRULD
,,,6XEPHWHUjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRVSODQRVGHWUDEDOKRHRUoDPHQWRDQXDLV
RVSODQRVGHLQYHVWLPHQWRHRVQRYRVSURJUDPDVGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLDHGHVXDVHPSUHVDV
FRQWURODGDVSURPRYHQGRDVXDH[HFXomRQRVWHUPRVDSURYDGRV
,9  )RUPXODU DV HVWUDWpJLDV H GLUHWUL]HV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD EHP FRPR HVWDEHOHFHU RV
FULWpULRVSDUDDH[HFXomRGDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
FRPDSDUWLFLSDomRGRVGHPDLV'LUHWRUHV
92UJDQL]DUILVFDOL]DUHVXSHUYLVLRQDUGHDFRUGRFRPDRULHQWDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DH[HFXomRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
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9,3UDWLFDUWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVDRIXQFLRQDPHQWRUHJXODUGD&RPSDQKLDH
9,,([HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$R'LUHWRU)LQDQFHLURFRPSHWH
,  3ODQHMDU FRRUGHQDU RUJDQL]DU VXSHUYLVLRQDU H GLULJLU DV DWLYLGDGHV UHODWLYDV jV RSHUDo}HV GH
QDWXUH]DILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
,,  &RRUGHQDU D DYDOLDomR H LPSOHPHQWDomR GH RSRUWXQLGDGHV GH LQYHVWLPHQWRV H RSHUDo}HV
LQFOXLQGRILQDQFLDPHQWRV
,,,$GPLQLVWUDUHDSOLFDURVUHFXUVRVILQDQFHLURVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOHQmRRSHUDFLRQDO
,9*HUHQFLDUDViUHDVGHWHVRXUDULDHFRQWDELOLGDGH
9&RRUGHQDUDUHODomRGD&RPSDQKLDFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHFUpGLWRHVHJXUDGRUDV
9,0DQWHURVDWLYRVGD&RPSDQKLDGHYLGDPHQWHVHJXUDGRVTXDQGRSRVVtYHO
9,,5HDOL]DURSODQHMDPHQWRHFRQWUROHILQDQFHLURHWULEXWiULR
9,,,*HUHQFLDUDHVWUXWXUDLQWHUQDGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDH
,;([HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$R'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVFRPSHWH
,5HSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
,,5HSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHDFLRQLVWDVHLQYHVWLGRUHV
,,,5HSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHDEROVDGHYDORUHV%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHGHPDLVyUJmRV
UHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
,9  0DQWHU DWXDOL]DGR R UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD GD &RPSDQKLD HP FRQIRUPLGDGH FRP D
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOH
9([HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$R'LUHWRUGH8QLGDGHGH1HJyFLR6mR3DXORFRPSHWH
,/RFDOL]DUSODQHMDUHHVWDEHOHFHUQRYDViUHDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRV
GD&RPSDQKLDQR(VWDGRGH6mR3DXOR
,,'HILQLUHVWUDWpJLDVUHODFLRQDGDVDQRYRVQHJyFLRVQR(VWDGRGH6mR3DXOR
,,,6XJHULUHDFRPSDQKDURODQoDPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHHPSUHHQGLPHQWRVGD&RPSDQKLDQR
(VWDGRGH6mR3DXOR
,9  3ODQHMDU GHILQLU H FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GDV iUHDV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD H
GHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVQR(VWDGRGH6mR3DXOR
93ODQHMDUGHILQLUHFRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGHDSURYDomRGRVSURMHWRVQRVyUJmRVFRPSHWHQWHV
9,3ODQHMDUFRRUGHQDUHVXSHUYLVLRQDUDFRQVWUXomRHRSHUDomRGRVVWDQGVGHYHQGDVQR(VWDGR
GH6mR3DXOR
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9,,&RRUGHQDURSHUDFLRQDOL]DUHVXSHUYLVLRQDUDViUHDVGHYHQGDVHGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULD
LPRELOLiULDQR(VWDGRGH6mR3DXOR
9,,,3URYLGHQFLDUSHVTXLVDVGHPHUFDGRHGHFRQFRUUrQFLD
,;(VWDEHOHFHUSUHoRVSDUDRVSURGXWRVHHPSUHHQGLPHQWRVQR(VWDGRGH6mR3DXOR
;  3ODQHMDU GHILQLU H FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GD iUHD GH UHODFLRQDPHQWR FRP FOLHQWHV GH
HPSUHHQGLPHQWRVQR(VWDGRGH6mR3DXORH
;,([HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$R'LUHWRUGH8QLGDGHGH1HJyFLR5LRGH-DQHLURFRPSHWH
,/RFDOL]DUSODQHMDUHHVWDEHOHFHUQRYDViUHDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRV
GD&RPSDQKLDQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
,,'HILQLUHVWUDWpJLDVUHODFLRQDGDVDQRYRVQHJyFLRVQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
,,,6XJHULUHDFRPSDQKDURODQoDPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHHPSUHHQGLPHQWRVGD&RPSDQKLDQR
(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
,9  3ODQHMDU GHILQLU H FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GDV iUHDV GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD H
GHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
93ODQHMDUGHILQLUHFRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGHDSURYDomRGRVSURMHWRVQRVyUJmRVFRPSHWHQWHV
9,3ODQHMDUFRRUGHQDUHVXSHUYLVLRQDUDFRQVWUXomRHRSHUDomRGRVVWDQGVGHYHQGDVQR(VWDGR
GR5LRGH-DQHLUR
9,,&RRUGHQDURSHUDFLRQDOL]DUHVXSHUYLVLRQDUDViUHDVGHYHQGDVHGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULD
LPRELOLiULDQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
9,,,3URYLGHQFLDUSHVTXLVDVGHPHUFDGRHGHFRQFRUUrQFLD
,;(VWDEHOHFHUSUHoRVSDUDRVSURGXWRVHHPSUHHQGLPHQWRVQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
;  3ODQHMDU GHILQLU H FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GD iUHD GH UHODFLRQDPHQWR FRP FOLHQWHV GH
HPSUHHQGLPHQWRVQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURH
;,([HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$R'LUHWRUGH'HVHQYROYLPHQWR8UEDQRFRPSHWH
,/RFDOL]DUSODQHMDUHHVWDEHOHFHUQRYDViUHDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVHPSUHHQGLPHQWRV
GD7DPERUp8UEDQLVPRHPWHUULWyULRQDFLRQDO
,,  'HILQLU HVWUDWpJLDV UHODFLRQDGDV D QRYRV QHJyFLRV GH GHVHQYROYLPHQWR XUEDQR HP WHUULWyULR
QDFLRQDO
,,,  6XJHULU H DFRPSDQKDU R ODQoDPHQWR GH QRYRV SURGXWRV H HPSUHHQGLPHQWRV GD 7DPERUp
8UEDQLVPRHPWHUULWyULRQDFLRQDO
,9  3ODQHMDU GHILQLU H FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GDV iUHDV GH ORWHDPHQWR GHVHQYROYLPHQWR GH
SURGXWRVHHQJHQKDULDHPWHUULWyULRQDFLRQDO
93ODQHMDUGHILQLUHFRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGHDSURYDomRGRVSURMHWRVQRVyUJmRVFRPSHWHQWHV
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9,  3ODQHMDU FRRUGHQDU H VXSHUYLVLRQDU D FRQVWUXomR H RSHUDomR GRV VWDQGV GH YHQGDV GRV
HPSUHHQGLPHQWRVGD7DPERUp8UEDQLVPRHPWHUULWyULRQDFLRQDO
9,,&RRUGHQDURSHUDFLRQDOL]DUHVXSHUYLVLRQDUDViUHDVGHYHQGDVHGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULD
LPRELOLiULDSDUDD7DPERUp8UEDQLVPRHPWHUULWyULRQDFLRQDO
9,,,3URYLGHQFLDUSHVTXLVDVGHPHUFDGRHGHFRQFRUUrQFLD
,;(VWDEHOHFHUSUHoRVSDUDRVSURGXWRVHHPSUHHQGLPHQWRVGD7DPERUp8UEDQLVPRHPWHUULWyULR
QDFLRQDO
;  3ODQHMDU GHILQLU H FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GD iUHD GH UHODFLRQDPHQWR FRP FOLHQWHV GH
HPSUHHQGLPHQWRVGD7DPERUp8UEDQLVPRHPWHUULWyULRQDFLRQDOH
;,([HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$R'LUHWRUGH&RQVWUXomRFRPSHWH
,5HVSRQVDELOL]DUVHSHORVSURMHWRVHREUDVGHHQJHQKDULD
,,'HILQLUHDFRPSDQKDURVFURQRJUDPDVGDVREUDV
,,,&RRUGHQDUHVXSHUYLVLRQDURVXSULPHQWRGHPDWHULDLVHPmRGHREUDGDVREUDV
,9&RRUGHQDUHVXSHUYLVLRQDURGHVHQYROYLPHQWRGRVSURMHWRV
93ODQHMDUGHILQLUHFRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGDiUHDWpFQLFDGD&RPSDQKLD
9,  $VVHVVRUDU D &RPSDQKLD QDV GHFLV}HV HVWUDWpJLDV HQYROYHQGR TXHVW}HV WHFQROyJLFDV
FRQVWUXWLYDVHGHVXVWHQWDELOLGDGH
9,,3ODQHMDUVXJHULUGHILQLUHFRRUGHQDUDVPHOKRULDVHQRYRVSURFHGLPHQWRVDVHUHPLQFRUSRUDGRV
DRVHPSUHHQGLPHQWRVGD&RPSDQKLDH
9,,,([HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$R'LUHWRUGH$VVXQWRV&RUSRUDWLYRVFRPSHWH
,=HODUSHORVDWLYRVILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
,,,PSOHPHQWDURVVLVWHPDVHSURJUDPDVGHJHVWmRGDTXDOLGDGHQD&RPSDQKLD
,,,3ODQHMDUGHILQLUFRRUGHQDUHFRQWURODUDVRSHUDo}HVDWLYLGDGHVHSURMHWRVGHUHFXUVRVKXPDQRV
GD &RPSDQKLD UHVSRQVDELOL]DQGRVH SHORV SURFHVVRV GH DGPLVVmR GHVOLJDPHQWR SDJDPHQWRV
FRQWUROHV WUDEDOKLVWDV SUHYLGHQFLiULRV H OHJDLV JHVWmR GDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH
DGPLQLVWUDomRVDODULDOHGHEHQHItFLRVHSHORUHODFLRQDPHQWRFRPVLQGLFDWRV
,93ODQHMDUGHILQLUFRRUGHQDUHFRQWURODUDVDWLYLGDGHVGH&RPSOLDQFHGD&RPSDQKLDUHDOL]DQGR
WUHLQDPHQWRVDSXUDo}HVHGHPDLVDWLYLGDGHVFRUUHODWDV
9  3ODQHMDU GHILQLU FRRUGHQDU H FRQWURODU DV DWLYLGDGHV GH SURWHomR GH GDGRV GD &RPSDQKLD
SRGHQGRDWXDURXQmRFRPR(QFDUUHJDGRGD&RPSDQKLDQDIRUPDGD/HLQR
9,3ODQHMDUGHILQLUFRRUGHQDUHFRQWURODUDVDWLYLGDGHVGHLQRYDomRGD&RPSDQKLDH
9,,([HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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$R'LUHWRU-XUtGLFRFRPSHWH
,3ODQHMDUFRRUGHQDURUJDQL]DUVXSHUYLVLRQDUHGLULJLUDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPTXHVW}HV
MXUtGLFDVHUHJXODWyULDVGD&RPSDQKLD
,,3UHVWDUDVVHVVRULDMXUtGLFDj'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHGDVVXDVVXEVLGLiULDV
,,,3UHVWDUDFRQVHOKDPHQWROHJDOQDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHGHVXDVVXEVLGLiULDV
,9&RRUGHQDUDVFRQVXOWDVHGHPDLVVROLFLWDo}HVDRVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVH[WHUQRV
9  6XSHUYLVLRQDU H FRRUGHQDU R GHSDUWDPHQWR MXUtGLFR GD &RPSDQKLD DFRPSDQKDQGR RV
SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV H SURFHVVRV MXGLFLDLV H DUELWUDLV GH TXH D &RPSDQKLD HRX VXDV
VXEVLGLiULDVVHMDPSDUWHVH
9,([HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$'LUHWRULDQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR
F
GDWD GH LQVWDODomR GR FRQVHOKR ILVFDO VH HVWH QmR IRU SHUPDQHQWH LQIRUPDQGR VH
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomRSHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXL&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR
G
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGH
FDGD yUJmR RX FRPLWr TXH VH UHSRUWD DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR HP FDVR
SRVLWLYR
L
D SHULRGLFLGDGH GD DYDOLDomR H VXD DEUDQJrQFLD LQGLFDQGR VH D DYDOLDomR p IHLWD
VRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QR PtQLPR D FDGD  GRLV  DQRV VHUi DYDOLDGR FRPR yUJmR 2V
FRQVHOKHLURVVHUmRDYDOLDGRVLQGLYLGXDOPHQWHDRPHQRVXPDYH]GXUDQWHDYLJrQFLDGHVHXSUD]R
GHJHVWmR
$'LUHWRULDQRPtQLPRDFDGD GRLV DQRVVHUiDYDOLDGDFRPRyUJmR2VGLUHWRUHVVHUmRDYDOLDGRV
LQGLYLGXDOPHQWHDRPHQRVXPDYH]GXUDQWHDYLJrQFLDGHVHXSUD]RGHJHVWmR
(VWDUmR HOHJtYHLV SDUD SDUWLFLSDU GR SURFHVVR GH DYDOLDomR FRPR DYDOLDGRUHV RV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDTXHHVWLYHUHPQDIXQomRSRUSHORPHQRVGXDVUHXQL}HV
RUGLQiULDVGRUHVSHFWLYRyUJmR
$FRQGXomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGRVFRQVHOKHLURVGD'LUHWRULD
HGRVGLUHWRUHVpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSDUDWDQWRp
IDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV FRQVHOKHLURV GD
'LUHWRULD H GRV GLUHWRUHV VHUmR GLYXOJDGRV D WRGRV RV FRQVHOKHLURV VHQGR TXH RV UHVXOWDGRV GDV
DYDOLDo}HV L  LQGLYLGXDLV GRV FRQVHOKHLURV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR H DR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRH LL GR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRHGRVGLUHWRUHVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDRV
FRQVHOKHLURV
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&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR
2V &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR VHUmR DYDOLDGRV DQXDOPHQWH REVHUYDGRV RV SURFHGLPHQWRV H
SURFHVVRV DSURYDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2V PHPEURV GRV &RPLWrV GH
$VVHVVRUDPHQWRVHUmRDYDOLDGRVLQGLYLGXDOPHQWHDRPHQRVXPDYH]GXUDQWHDYLJrQFLDGHVHXV
SUD]RVGHJHVWmR
LL

PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

2 SURFHVVR GH DYDOLDomR p HVWUXWXUDGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR DV FDUDFWHUtVWLFDV H
UHVSRQVDELOLGDGHV HVSHFtILFDV GH FDGD yUJmR RX FDUJR EXVFDQGR DOFDQoDU XP DOWR QtYHO GH
HVSHFLDOL]DomRHPHOKRUHVUHVXOWDGRVSDUDD&RPSDQKLD
2VSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGRVFRQVHOKHLURVHPHPEURVGRV&RPLWrVGH
$VVHVVRUDPHQWRVmR L DVVLGXLGDGHQRH[DPHHQRGHEDWHGDVPDWpULDVGLVFXWLGDV LL FRQWULEXLomR
DWLYDQRSURFHGLPHQWRGHFLVyULRH LLL FRPSURPHWLPHQWRFRPRH[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HV
2 GHVHPSHQKR GRV GLUHWRUHV VHUi DYDOLDGR GH DFRUGR FRP PHWDV H LQGLFDGRUHV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHVWDEHOHFLGRVFRPEDVHQDVSURMHo}HVSDUDFDGDDQRHUHSDVVDGDVSDUD
D'LUHWRULD
LLL
FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOR HPLVVRU SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH
2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GRV
&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRVHUmRGLYXOJDGDVDRVyUJmRVDYDOLDGRVHPTXHVWmRHDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVGRV&RQVHOKHLURVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVj
SHVVRD HP TXHVWmR DR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR VHQGR TXH RV UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GR
3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR H GRV GLUHWRUHV VHUmR WDPEpP GLVSRQLELOL]DGRV D WRGRV FRPR IRUPD GH
ILVFDOL]DomRHHVWtPXORDRVGHPDLVPHPEURV
2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGHFDGD&RQVHOKHLURHGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUmRVHUGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHIHHGEDFNLQGLYLGXDLV
2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV LQGLYLGXDLV GRV PHPEURV GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR VHUmR
GLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmRDR&RRUGHQDGRUGRUHVSHFWLYRyUJmR TXDQGRDSOLFiYHO HDR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
8PD YH] LGHQWLILFDGRV WDLV SRQWRV D &RPSDQKLD p FDSD] GH HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R
FRQWtQXR DSHUIHLoRDPHQWR GRV yUJmRV FRPLWrV H PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2V
SODQRVGHDomRFRPSUHHQGHPSRUH[HPSORDGHILQLomRGHPHWDVSDUDRDQRVXEVHTXHQWH
LY

VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

1mRVHDSOLFD
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV
D

SUD]RVGHFRQYRFDomR

$V $VVHPEOHLDV *HUDLV GD &RPSDQKLD VmR FRQYRFDGDV FRP QR PtQLPR  TXLQ]H  GLDV GH
DQWHFHGrQFLDHPSULPHLUDFRQYRFDomRHFRP RLWR GLDVGHDQWHFHGrQFLDHPVHJXQGDFRQYRFDomR
E

FRPSHWrQFLDV

$OpPGDVPDWpULDVSUHYLVWDVHPOHLHQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRFDEHUij$VVHPEOHLD*HUDO
,±7RPDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVEHPFRPRH[DPLQDUGLVFXWLUHDSURYDUDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
,, ± 'HOLEHUDU GH DFRUGR FRP SURSRVWD DSUHVHQWDGD SHOD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD VREUH D
GHVWLQDomRGROXFURGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
,,,  (OHJHU H GHVWLWXLU RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR
LQVWDODGR
,9±)L[DUDUHPXQHUDomRJOREDODQXDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVDVVLPFRPRDGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
)LVFDOVHLQVWDODGR
9±$SURYDUSURJUDPDVGHLQYHVWLPHQWRVHQYROYHQGRDFRQFHVVmRGHDo}HVRXGHRXWRUJDGHRSomR
GHFRPSUDGHDo}HVDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
9, ± 'HOLEHUDU VREUH D WUDQVIRUPDomR IXVmR LQFRUSRUDomR LQFRUSRUDomR GH Do}HV H FLVmR GD
&RPSDQKLD VXD GLVVROXomR H OLTXLGDomR HOHJHU R OLTXLGDQWH EHP FRPR R &RQVHOKR )LVFDO TXH
GHYHUiIXQFLRQDUQRSHUtRGRGHOLTXLGDomR
9,,±'HOLEHUDUVREUHDVDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRGD%
9,,,±'LVSHQVDUDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV ³23$´ FRPRUHTXLVLWRSDUDD
VDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRREVHUYDGRRGLVSRVWRQRSDUiJUDIR~QLFRGR$UWLJRGR
(VWDWXWR6RFLDO
,;±6XVSHQGHURH[HUFtFLRGHGLUHLWRVGHDFLRQLVWDFRQIRUPHSUHYLVWRHPOHLHGR(VWDWXWR6RFLDO
QmR SRGHQGR QHVVD GHOLEHUDomR YRWDU R V  DFLRQLVWD V  FXMRV GLUHLWRV SRGHUmR VHU REMHWR GH
VXVSHQVmRH
;±'HOLEHUDUVREUHTXDOTXHUPDWpULDTXHOKHVHMDVXEPHWLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
F
HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
(QGHUHoRItVLFRVHGHGD&RPSDQKLDQD$Y1Do}HV8QLGDVQHDQGDUHVDOD%
&RQGRPtQLR:7RUUH0RUXPEL9LOD*HUWUXGHVQDFLGDGHGH6mR3DXORHVWDGRGH6mR3DXOR&(3

(QGHUHoRVHOHWU{QLFRVZZZFYPJRYEUHKWWSVZZZWHJUDLQFRUSRUDGRUDFRPEUUL
G

LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$&RPSDQKLDDWXDOPHQWHQmRHVWDEHOHFHQHQKXPPHFDQLVPRHVSHFtILFRSDUDILQVGHLGHQWLILFDomR
GHHYHQWXDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHDFLRQLVWDHPPDWpULDDVHUGHOLEHUDGDHP$VVHPEOHLD*HUDO
GHYHQGRHPWDLVFDVRVVHUREVHUYDGDD/HLGDV6$
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H

VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV RX SUiWLFDV SDUD VROLFLWDomR GH SURFXUDo}HV SHOD
DGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDOpPGDVIRUPDOLGDGHVOHJDLVH[LJLGDV
I
IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRU
DFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
1RFDVRGHDFLRQLVWDSHVVRDItVLFDRSURFXUDGRUGHYHUiVHUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLD
DGYRJDGRRXLQVWLWXLomRILQDQFHLUDFRQVRDQWHSUHYLVWRQRDUWGD/HLGDV6$
$FLRQLVWDV TXH VHMDP SHVVRD MXUtGLFD SRGHUmR VHU UHSUHVHQWDGRV SRU SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR HP
FRQIRUPLGDGHFRPVHXFRQWUDWRRXHVWDWXWRVRFLDOGHDFRUGRFRPDVUHJUDVGR&yGLJR&LYLOVHP
QHFHVVLGDGHGHWDOSHVVRDVHUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDRXDGYRJDGR 3URFHVVR&90
5-M 
5HVVDOWDVHTXHHPREVHUYkQFLDDRDUWGD/HLGDV6$RVLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomR
FRPSRGHUHVHVSHFLDLVSDUDUHSUHVHQWDomRGHDFLRQLVWDVQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVVHUmRFRQVLGHUDGRV
YiOLGRVGHVGHTXHRSURFXUDGRUWHQKDVLGRFRQVWLWXtGRKiPHQRVGH XP DQR
$OpPGLVVRHPFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRDUWHGR&yGLJR&LYLODSURFXUDomR
GHYHUiFRQWHUDLQGLFDomRGROXJDURQGHIRLSDVVDGDDTXDOLILFDomRFRPSOHWDGRRXWRUJDQWHHGR
RXWRUJDGRDGDWDHRREMHWLYRGDRXWRUJDFRPDGHVLJQDomRHDH[WHQVmRGRVSRGHUHVFRQIHULGRV
FRQWHQGRRUHFRQKHFLPHQWRGDILUPDGRRXWRUJDQWH
2 UHSUHVHQWDQWH GR DFLRQLVWD GHYHUi DSUHVHQWDU j &RPSDQKLD RV VHJXLQWHV GRFXPHQWRV L 
GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR &DUWHLUDGH,GHQWLGDGH5HJLVWUR*HUDO5*D&DUWHLUD1DFLRQDO
GH+DELOLWDomR&1+SDVVDSRUWHFDUWHLUDVGHLGHQWLGDGHH[SHGLGDVSHORVFRQVHOKRVSURILVVLRQDLVH
FDUWHLUDV IXQFLRQDLV H[SHGLGDV SHORV yUJmRV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD  LL  DWRV VRFLHWiULRV H
GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GRV VLJQDWiULRV GD SURFXUDomR LLL  R
LQVWUXPHQWRGHPDQGDWRFRPUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDGRRXWRUJDQWHH LY FRPSURYDQWHH[SHGLGR
SHODLQVWLWXLomRILQDQFHLUDSUHVWDGRUDGRVVHUYLoRVGHHVFULWXUDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDFRPQR
Pi[LPR FLQFR GLDVGHDQWHFHGrQFLDGDGDWDGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOHUHODWLYDPHQWH
DRV DFLRQLVWDV SDUWLFLSDQWHV GD FXVWyGLD IXQJtYHO GH Do}HV QRPLQDWLYDV R H[WUDWR FRQWHQGR D
UHVSHFWLYDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDHPLWLGRSHORyUJmRFRPSHWHQWH
2VGRFXPHQWRVGRVDFLRQLVWDVH[SHGLGRVQRH[WHULRUGHYHPFRQWHUUHFRQKHFLPHQWRGDVILUPDVGRV
VLJQDWiULRVSRU7DEHOLmRRX1RWiULR3~EOLFRGHYHPVHUDSRVWLODGRVRXFDVRRSDtVGHHPLVVmRGR
GRFXPHQWR QmR VHMD VLJQDWiULR GD &RQYHQomR GH +DLD &RQYHQomR GD $SRVWLOD  GHYHP VHU
OHJDOL]DGRV HP &RQVXODGR %UDVLOHLUR WUDGX]LGRV SRU WUDGXWRU MXUDPHQWDGR PDWULFXODGR QD -XQWD
&RPHUFLDOHUHJLVWUDGRVQR5HJLVWURGH7tWXORVH'RFXPHQWRVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRHQWmRHP
YLJRU
J
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
1RVWHUPRVQD,QVWUXomR&90QGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³,&90´ D&RPSDQKLD
GLVSRQLELOL]DUiREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDSRURFDVLmR L GDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDVH LL 
GDVDVVHPEOHLDVJHUDLVTXH D GHOLEHUDUHPVREUHHOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDORXGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR QDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QD ,&90  HRX E  VH UHDOL]DUHP QD
PHVPDGDWDGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULD

614
PÁGINA: 240 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

1DVDVVHPEOHLDVHPTXHREROHWLPIRUGLVSRQLELOL]DGRFDVRRDFLRQLVWDRSWHSRUH[HUFHURVHXGLUHLWR
GHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGRHQYLRGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDGHYHUiHQFDPLQKDURVGRFXPHQWRV
DEDL[RUHODFLRQDGRVDRVFXLGDGRVGR'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV L EROHWLPGH
YRWRDGLVWkQFLDFRPWRGRVRVFDPSRVGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRVUXEULFDGRHPWRGDVDVSiJLQDV
DVVLQDGRHFRPILUPDUHFRQKHFLGDH LL FySLDVLPSOHVGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV D QRFDVRGH
SHVVRDV ItVLFDV GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH &DUWHLUD GH ,GHQWLGDGH 5HJLVWUR *HUDO  5* &DUWHLUD
1DFLRQDO GH +DELOLWDomR  &1+ SDVVDSRUWH FDUWHLUDV GH LGHQWLGDGH H[SHGLGDV SHORV FRQVHOKRV
SURILVVLRQDLV H FDUWHLUDV IXQFLRQDLV H[SHGLGDV SHORV yUJmRV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD GHVGH TXH
FRQWHQKDPIRWRGHVHXWLWXODU HDWRVHGRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOTXDQGR
IRURFDVRSURFXUDomRRXWRUJDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQRLWHP´I´DFLPD
E  QR FDVR GH SHVVRDV MXUtGLFDV DWRV VRFLHWiULRV H GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV TXH FRPSURYHP D
UHSUHVHQWDomR OHJDO TXDQGR IRU R FDVR LQFOXLQGR E  ~OWLPR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQWUDWR VRFLDO
FRQVROLGDGR E SURFXUDomRRXWRUJDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQRLWHP I 
DFLPD E DWRVRFLHWiULRGHHOHLomRGRVUHSUHVHQWDQWHVTXHDVVLQDUDPREROHWLPRXDSURFXUDomR
H E GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR FRQIRUPHDFLPD GRVVLJQDWiULRV F QRFDVRGHIXQGRV
GHLQYHVWLPHQWR F ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR F HVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGR
VHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGRIXQGRHGRFXPHQWRV
VRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR F DWRVVRFLHWiULRVHGRFXPHQWRVTXH
FRPSURYHP RV SRGHUHV GR VLJQDWiULRV LQFOXLQGR TXDQGR IRU R FDVR SURFXUDomR RXWRUJDGD HP
FRQIRUPLGDGHFRPDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQRLWHP I DFLPDH F GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGH
FRPIRWR FRQIRUPHDFLPD GRVLJQDWiULR
2VGRFXPHQWRVGRVDFLRQLVWDVH[SHGLGRVQRH[WHULRUGHYHPFRQWHUUHFRQKHFLPHQWRGDVILUPDVGRV
VLJQDWiULRVSRU7DEHOLmR3~EOLFRGHYHPVHUDSRVWLODGRVRXFDVRRSDtVGHHPLVVmRGRGRFXPHQWR
QmR VHMD VLJQDWiULR GD &RQYHQomR GH +DLD &RQYHQomR GD $SRVWLOD  GHYHP VHU OHJDOL]DGRV HP
&RQVXODGR %UDVLOHLUR WUDGX]LGRV SRU WUDGXWRU MXUDPHQWDGR PDWULFXODGR QD -XQWD &RPHUFLDO H
UHJLVWUDGRVQR5HJLVWURGH7tWXORVH'RFXPHQWRVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRHPYLJRU
2V EROHWLQV GH YRWR D GLVWkQFLD DFRPSDQKDGRV GD UHVSHFWLYD GRFXPHQWDomR VRPHQWH VHUmR
FRQVLGHUDGRVYiOLGRVVHUHFHELGRVILVLFDPHQWHSHOD&RPSDQKLDHPSOHQDRUGHPDWp VHWH GLDV
DQWHV GD GDWD GH UHDOL]DomR GD DVVHPEOHLD JHUDO QR VHJXLQWH HQGHUHoR $Y 1Do}HV 8QLGDV Q
HDQGDUHVDOD%&RQGRPtQLR:7RUUH0RUXPEL9LOD*HUWUXGHVQDFLGDGHGH6mR
3DXORHVWDGRGH6mR3DXOR&(3
$GLFLRQDOPHQWH DV YLDV GLJLWDOL]DGDV GRV GRFXPHQWRV SRGHUmR VHU HQYLDGDV SDUD R HPDLO
UL#WHJUDLQFRUSRUDGRUDFRPEUVHQGRTXHRSUD]RSDUDDVSURYLGrQFLDVUHIHULGDVDEDL[R SUHYLVWRV
QR DUWLJR 8 GD ,&90   FRQWDUmR H[FOXVLYDPHQWH GR UHFHELPHQWR GD YLD ItVLFD QR HQGHUHoR
DFLPDLQGLFDGR
1RVWHUPRVGRDUW8GD,&90HPDWp WUrV GLDVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWRGREROHWLP
H GD UHVSHFWLYD GRFXPHQWDomR HP YLD ItVLFD FRQIRUPH DFLPD D &RPSDQKLD GHYH FRPXQLFDU DR
DFLRQLVWD L  R UHFHELPHQWR GR EROHWLP EHP FRPR TXH R EROHWLP H HYHQWXDLV GRFXPHQWRV TXH R
DFRPSDQKDP VmR VXILFLHQWHV SDUD TXH R YRWR GR DFLRQLVWD VHMD FRQVLGHUDGR YiOLGR RX LL  D
QHFHVVLGDGH GH UHWLILFDomR RX UHHQYLR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD RX GRV GRFXPHQWRV TXH R
DFRPSDQKDP GHVFUHYHQGR RV SURFHGLPHQWRV H SUD]RV QHFHVViULRV j UHJXODUL]DomR GR YRWR D
GLVWkQFLD
&RQIRUPH SDUiJUDIR ~QLFR GR DUW 8 GD ,&90  R DFLRQLVWD SRGH UHWLILFDU RX UHHQYLDU R
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXRVGRFXPHQWRVTXHRDFRPSDQKDPGHVGHTXHREVHUYDGRRSUD]R
SDUDRUHFHELPHQWRSHOD&RPSDQKLDDFLPDLQGLFDGR
6HUmRGHVFRQVLGHUDGRVRVYRWRVSURIHULGRVSRUDFLRQLVWDVQRVFDVRVHPTXHREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDHRXRVGRFXPHQWRVGHUHSUHVHQWDomRGRVDFLRQLVWDVHOHQFDGRVDFLPDVHMDPHQYLDGRV RX
UHHQYLDGRVHRXUHWLILFDGRVFRQIRUPHRFDVR HPLQREVHUYkQFLDDRVSUD]RVHIRUPDOLGDGHVGHHQYLR
SUHYLVWRVQHVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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2 DFLRQLVWD WDPEpP SRGHUi WUDQVPLWLU DV VXDV LQVWUXo}HV GH YRWR D VHXV UHVSHFWLYRV DJHQWHV GH
FXVWyGLDREVHUYDQGRDVUHJUDVSRUHOHVGHWHUPLQDGDV L DFLRQLVWDVFRPSRVLomRDFLRQiULDHPOLYUR
HVFULWXUDO SRGHP H[HUFHU R YRWR j GLVWkQFLD SRU LQWHUPpGLR GR HVFULWXUDGRU LL  DFLRQLVWDV FRP
SRVLomRDFLRQiULDHPLQVWLWXLomRFXVWRGLDQWHFRUUHWRUDGHYHUmRYHULILFDURVSURFHGLPHQWRVSDUDYRWDU
FRP D LQVWLWXLomR FXVWRGLDQWH GD DomR H LLL  DFLRQLVWDV FRP Do}HV FXVWRGLDGDV HP PDLV GH XPD
LQVWLWXLomR SDUWHGDSRVLomRFXVWRGLDGDQRVOLYURVGRHVFULWXUDGRUHRXWUDSDUWHHPFXVWRGLDQWHRX
Do}HVFXVWRGLDGDVHPPDLVGHXPDLQVWLWXLomRFXVWRGLDQWH EDVWDHQYLDUDLQVWUXomRGHYRWRDSHQDV
SDUDXPDLQVWLWXLomRRYRWRVHUiVHPSUHFRQVLGHUDGRSHODTXDQWLGDGHWRWDOGHDo}HVGRDFLRQLVWD
$VLQVWUXo}HVHQYLDGDVSDUDRVDJHQWHVGHFXVWyGLDWDPEpPGHYHPVHUUHFHELGDVDWp VHWH GLDV
DQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOQDTXDORSURFHVVRGHYRWRDGLVWkQFLDIRUXWLOL]DGR
RXRXWUDGDWDHVSHFtILFDLQGLFDGDSHORVUHVSHFWLYRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR
K
VHDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRX
GHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
L
LQVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
&DVR R DFLRQLVWD TXHLUD LQFOXLU SURSRVWDV GH GHOLEHUDomR FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR RX GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD VHUi QHFHVViULR
DSUHVHQWDUWDLVSURSRVWDVSRUPHLRGHFRUUHVSRQGrQFLDHQYLDGDDRHQGHUHoR$Y1Do}HV8QLGDVQ
HDQGDUHVDOD%&RQGRPtQLR:7RUUH0RUXPEL9LOD*HUWUXGHVQDFLGDGHGH6mR
3DXOR HVWDGR GH 6mR 3DXOR &(3  MXQWDPHQWH FRP RV GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV j
SURSRVWDRXSRUPHLRGRHQGHUHoRHOHWU{QLFRKWWSVZZZWHJUDLQFRUSRUDGRUDFRPEUULQRVSUD]RV
HVWDEHOHFLGRVSHODUHJXODPHQWDomRYLJHQWH$&RPSDQKLDUHVVDOWDDLQGDTXHDVUHJUDVGR(VWDWXWR
6RFLDO QmR SRVVLELOLWDP DRV PLQRULWiULRV H[HUFHUHP D IDFXOGDGH SUHYLVWD QR DUW/ LQFLVR , GD
,QVWUXomR &90 Q  GH LQGLFDomR GH FDQGLGDWRV j HOHLomR JHUDO GHYHQGR QHVVD KLSyWHVH
LQGLFDUXPDFKDSDLQWHLUD
M
VH D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV
$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHUHFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV
N
RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD
2EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDVHUiGLVSRQLELOL]DGRQRVSUD]RVOHJDLVDSOLFiYHLVQRVLWHGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDHQRVLWHGD&90GHWDOKDQGRWRGRVRVUHTXLVLWRVQHFHVViULRVH
RULHQWDo}HVDUHVSHLWRGDYRWDomRjGLVWkQFLD
$&RPSDQKLDHPUHJUDQmRWUDQVPLWHDRYLYRRYtGHRHRXRiXGLRGDVDVVHPEOHLDV
1RVWHUPRVGRDUW4HVHJXLQWHVGD,&90RVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDTXHHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULDFHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGH
YRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGHVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGH
FXVWyGLDFDVRHVVHVSUHVWHPHVVHWLSRGHVHUYLoR2VHUYLoRGHFROHWDHWUDQVPLVVmRGHLQVWUXo}HV
GHSUHHQFKLPHQWRGHYRWRSRGHUiVHUUHDOL]DGRWDPEpPSHORVHVFULWXUDGRUHV
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$ &RPSDQKLD WDPEpP HVFODUHFH TXH QRV WHUPRV GR DUW :   GD ,&90  KDYHQGR
GLYHUJrQFLDVHQWUHREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDUHFHELGRGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLDHDLQVWUXomR
GHYRWRFRQWLGDQRPDSDGHYRWDomRSURYHQLHQWHGRHVFULWXUDGRUSDUDXPPHVPRQ~PHURGH&3)
RX&13-DLQVWUXomRGHYRWRSURYHQLHQWHGRHVFULWXUDGRUGHYHSUHYDOHFHU
$GHPDLV QRV WHUPRV GR DUW :   GD ,&90  D &RPSDQKLD DVVLQDOD TXH VHUmR
GHVFRQVLGHUDGDV DV LQVWUXo}HV GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR RV DFLRQLVWDV UHVSRQViYHLV SRU WDLV
LQVWUXo}HV L  FRPSDUHoDP ILVLFDPHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO HP TXHVWmR VROLFLWDQGR H[HUFHU
DWXDOL]DGR YRWR SUHVHQFLDOPHQWH H LL  QmR VHMDP HOHJtYHLV SDUD YRWDU HP WDO DVVHPEOHLD RX QD
UHVSHFWLYDGHOLEHUDomR
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D
Q~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGLVFULPLQDQGRHQWUHQ~PHUR
GHUHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD IRL RILFLDOPHQWH FRQVWLWXtGR HP  GH QRYHPEUR GH
'XUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPUHDOL]DGDV WUrV 
UHXQL}HVWRGDVH[WUDRUGLQiULDVHQWUHVHXVLQWHJUDQWHV
E
VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki DFRUGR GH DFLRQLVWDV TXH HVWDEHOHoDP UHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
F

UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2 &yGLJR GH &RQGXWD H R 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSURYDGRV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGHWUD]HPDVUHJUDVSDUD
LGHQWLILFDomR H DGPLQLVWUDomR GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV VHQGR TXH p YHGDGR DRV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQWHUYLUHPHPTXDOTXHUGHOLEHUDomRHPTXHRPHVPRWLYHURXUHSUHVHQWDU
LQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLD
2PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDGHYHUi
FLHQWLILFDURVGHPDLVPHPEURVGRVHXLPSHGLPHQWRHID]HUFRQVWDUHPDWDGDUHXQLmRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRDQDWXUH]DHDH[WHQVmRGRVHXLPSHGLPHQWR1DKLSyWHVHGHRPHPEURTXHWLYHU
LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD &RPSDQKLD QmR FXPSULU FRP D REULJDomR HVWDEHOHFLGD DFLPD RV
GHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFDVRWHQKDPFRQKHFLPHQWRGHYHUmRFXPSULOD
7mRORJRLGHQWLILFDGRRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVRXLQWHUHVVHSDUWLFXODURPHPEURHQYROYLGRGHYHUiVH
DIDVWDU GDV GLVFXVV}HV H GHOLEHUDo}HV GHYHQGR UHWLUDUVH WHPSRUDULDPHQWH GD UHXQLmR DWp R
HQFHUUDPHQWRGRDVVXQWRVHQGRTXHWDOIDWRGHYHFRQVWDUGDUHVSHFWLYDDWDGDUHXQLmRFRQWHQGR
WDPEpPDQDWXUH]DHDH[WHQVmRGRFRQIOLWRHRXLQWHUHVVH1HVVDKLSyWHVHRPHPEURGHYHUiVH
DEVWHUGHYRWDUQDUHVSHFWLYDPDWpULDHQmRGHYHUiUHFHEHULQIRUPDo}HVHRXGRFXPHQWRVUHODWLYRV
DRDVVXQWRQDPHGLGDHPTXHDLQIRUPDomRDVHUIRUQHFLGDFRQWHQKDGDGRVVHQVtYHLVHUHODFLRQDGRV
DRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHRXDRLQWHUHVVHSDUWLFXODU
G
VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L
yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRU
GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R GRFXPHQWR SRGH VHU
FRQVXOWDGR
$3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmR
GRGLDGHQRYHPEURGHIRLHODERUDGDHPFRQVRQkQFLDFRPR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
R5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRD/HLGDV
6$ H WHP SRU REMHWLYR GHWHUPLQDU RV UHTXLVLWRV PtQLPRV SDUD LQGLFDomR GH PHPEURV GD
DGPLQLVWUDomRSUH]DQGRSHODVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
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LL
SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GD SROtWLFD LQFOXLQGR UHJUDV UHODWLYDV DR SURFHVVR GH
LQGLFDomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRjFRPSRVLomRGRyUJmRHjVHOHomR
GHVHXVPHPEURV
$ LQGLFDomR GRV PHPEURV GHYHUi REVHUYDU R GLVSRVWR QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD QRV
5HJLPHQWRV ,QWHUQRV YLJHQWHV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV &RPLWrV FRQIRUPH R FDVR QR
&yGLJRGH&RQGXWDQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVEHPFRPRQDOHJLVODomRYLJHQWHGHIRUPDDUHIOHWLUH
FRQVROLGDUDVHVWUXWXUDVH[LVWHQWHVSDUDDSURWHomRGRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDGHVHXVDFLRQLVWDV
HGRPHUFDGR
'HYHUmR VHU LQGLFDGRV SDUD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD RV &RPLWrV H SDUD D 'LUHWRULD
SURILVVLRQDLVDOWDPHQWHTXDOLILFDGRVFRPQRWiYHOH[SHULrQFLD WpFQLFDHSURILVVLRQDO HDOLQKDGRVDRV
YDORUHVHjFXOWXUDGD&RPSDQKLD
2 SURFHVVR GH LQGLFDomR WDPEpP GHYHUi FRQVLGHUDU GHQWUH RXWURV FULWpULRV FRPR
FRPSOHPHQWDULGDGH GH FRPSHWrQFLDV GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD R H[HUFtFLR GD IXQomR H
GLYHUVLGDGH
$ SRVVH GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD HVWDUi FRQGLFLRQDGD j
DVVLQDWXUD GR WHUPR GH SRVVH j DGHVmR j 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH H j
3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GD &RPSDQKLD EHP FRPR DR DWHQGLPHQWR GRV
UHTXLVLWRVOHJDLVDSOLFiYHLV
2V FDUJRV GH 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GH 'LUHWRU 3UHVLGHQWH RX SULQFLSDO
H[HFXWLYRGD&RPSDQKLDQmRSRGHUmRVHUDFXPXODGRVSHODPHVPDSHVVRD
'HYHUmR VHU LQGLFDGRV SDUD FRPSRU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SURILVVLRQDLV DOWDPHQWH
TXDOLILFDGRVFRPQRWiYHOH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHWpFQLFDFRPUHSXWDomRLOLEDGDHFRPSRWHQFLDO
GH DWHQGHU DR LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD GRV VHXV DFLRQLVWDV H HPSUHJDGRV EHP FRPR D
UHVSRQVDELOLGDGH VRFLDO GD &RPSDQKLD SDXWDGRV SHOD OHJDOLGDGH SHOD pWLFD H SHODV PHOKRUHV
SUiWLFDVGHJRYHUQDQoD$LQGLFDomRGRVFDQGLGDWRVREVHUYDUiDGLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRGHVHXV
PHPEURV SDUD R H[HUFtFLR GDV IXQo}HV H SUHIHUHQFLDOPHQWH D GLYHUVLGDGH GH FRQKHFLPHQWRV
H[SHULrQFLDVFRPSRUWDPHQWRVDVSHFWRVFXOWXUDLVIDL[DHWiULDHJrQHUR
'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXHIRU
PDLRU GHYHUmR VHU FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV FRQIRUPH D GHILQLomR GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGRGHYHQGRDFDUDFWHUL]DomRGRVLQGLFDGRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPRFRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHV VHU GHOLEHUDGD QD $VVHPEOHLD *HUDO TXH RV HOHJHU 4XDQGR HP GHFRUUrQFLD GR
FiOFXOR GR SHUFHQWXDO R UHVXOWDGR JHUDU XP Q~PHUR IUDFLRQiULR GHYHVH SURFHGHU DR
DUUHGRQGDPHQWRSDUDRQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRU
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiLQGLFDUSDUDDFRPSRVLomRGD'LUHWRULDSURILVVLRQDLVDOWDPHQWH
TXDOLILFDGRVFRPQRWiYHOH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHWpFQLFDFRPUHSXWDomRLOLEDGDHFRPSRWHQFLDO
GHDWHQGHUDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDGRVDFLRQLVWDVHHPSUHJDGRVEHPFRPRDUHVSRQVDELOLGDGH
VRFLDOGD&RPSDQKLDSDXWDGRVSHODOHJDOLGDGHSHODpWLFDHSHODVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoD
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi FULDU FRPLWrV SDUD R DVVHVVRUDPHQWR GD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDFRPREMHWLYRVUHVWULWRVHHVSHFtILFRVGHVLJQDQGRRVVHXVUHVSHFWLYRVPHPEURVHSUD]R
GHGXUDomR
$VSHVVRDVLQGLFDGDVSDUDRV&RPLWrVSRGHUmRVHUDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDRXQmRGHYHUmR
SRVVXLUFRPSURYDGDFDSDFLWDomRDFHUFDGDVFRPSHWrQFLDVHRXDWULEXLo}HVGRFRPLWrHPTXHVWmR
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 ± 'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RV WHUPRV GR DUWLJR GR (VWDWXWR 6RFLDO D &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV HRV
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOHIHWLYRVHVXSOHQWHVVHKRXYHUREULJDPVHDUHVROYHUSRUPHLRGH
DUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRTXDOTXHU
FRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGHVXDFRQGLomRGHHPLVVRU
DFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HV
FRQWLGDVQD/HLQQD/HLGDV6$QR(VWDWXWR6RFLDOQDVQRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR
0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVEHPFRPR
QDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPJHUDODOpPGDTXHODV
FRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGRVGHPDLVUHJXODPHQWRVGD%HGR&RQWUDWRGH
3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR


620
PÁGINA: 246 de 602

Profissão

CPF

Engenheiro Civil

030.086.368-37

Mercadólogo

047.965.898-64

É membro do Comitê de Sustentabilidade
e de Excelência Operacional e Riscos, do
Comitê de Ética, Compliance e Proteção
de Dados, do Comitê de Gente,
Performance e Remuneração e do Comitê
Financeiro e de Investimentos.

16/05/1960

Diretor de Desenvolvimento Urbano

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Unidade de Negócio São
Paulo / Diretor da Unidade de Negócio
Rio de Janeiro

19 - Outros Diretores

Diretor Financeiro e de
Relacionamento com Investidores

19 - Outros Diretores

Engenheiro Civil

Marcelo Puntel de Oliveira

É membro do Comitê de Sustentabilidade
e de Excelência Operacional e Riscos, do
Comitê de Ética, Compliance e Proteção
de Dados, do Comitê de Gente,
Performance e Remuneração e do Comitê
Financeiro e de Investimentos.

284.092.258-40

Thiago Rocha de Castro

É membro do Comitê de Sustentabilidade
e de Excelência Operacional e Riscos, do
Comitê de Ética, Compliance e Proteção
de Dados, do Comitê de Gente,
Performance e Remuneração e do Comitê
Financeiro e de Investimentos.
Pertence apenas à Diretoria

Bacharel em Direito

311.359.978-45

Pertence apenas à Diretoria

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

Pertence apenas à Diretoria

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

10/08/1978

14/12/1982

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

É membro do Comitê de Sustentabilidade
e de Excelência Operacional e Riscos, do
Comitê de Ética, Compliance e Proteção
de Dados, do Comitê de Gente,
Performance e Remuneração e do Comitê
Financeiro e de Investimentos.

12/02/1961

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

0.00%

0.00%

Sim

Até a AGO de 2022

Sim

0.00%

0

0.00%

Até a primeira RCA posterior 0
a AGO de 2022

Sim

Até a primeira RCA posterior 0
a AGO de 2022

Sim

Até a primeira RCA posterior 0
a AGO de 2022

PÁGINA: 247 de 602

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Profissão

CPF

Matemática

014.710.467-02

Pertence apenas à Diretoria

10/12/1977

Advogado

Dan Suguio

265.101.758-27

Economista

075.362.237-81

31/12/1949

Administrador de Empresas

Luiz Ildefonso Simões Lopes

042.852.127-49

É membro do Comitê Financeiro e de
Investimentos.

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

03/07/1976

Henrique Carsalade Martins

21 - Vice Presidente Cons. de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Diretor Jurídico

É membro do Comitê de Sustentabilidade
e de Excelência Operacional e Riscos, do
Comitê de Ética, Compliance e Proteção
de Dados e do Comitê de Gente,
Performance e Remuneração.

19 - Outros Diretores

Diretora de Assuntos Corporativos

É membro do Comitê de Sustentabilidade
e de Excelência Operacional e Riscos, do
Comitê de Ética, Compliance e Proteção
de Dados e do Comitê de Gente,
Performance e Remuneração.

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

27/01/1972

Patrícia Fernandes Caseira

19 - Outros Diretores
Diretora de Construção

Engenheira Civil

002.272.837-67

Pertence apenas à Diretoria

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

É membro do Comitê de Sustentabilidade
e de Excelência Operacional e Riscos, do
Comitê de Ética, Compliance e Proteção
de Dados, do Comitê de Gente,
Performance e Remuneração e do Comitê
Financeiro e de Investimentos.

24/10/1969

Patrícia Heredia Domingues

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

0.00%

0.00%

Sim

Até a AGO de 2022

Sim

Até a AGO de 2022

Sim

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

Até a primeira RCA posterior 0
a AGO de 2022

Sim

Até a primeira RCA posterior 0
a AGO de 2022

Sim

Até a primeira RCA posterior 0
a AGO de 2022

PÁGINA: 248 de 602

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Profissão

CPF

Administrador de Empresas

127.013.528-78

Advogado

946.708.897-53

É membro do Comitê de Ética,
Compliance e Proteção de Dados.

05/05/1968

Paulo Cesar Carvalho Garcia

É membro do Comitê Financeiro e de
Investimentos.

02/02/1977

Alexandre Honore Marie Thiollier Neto

É membro do Comitê Financeiro e de
Investimentos.

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

Data de posse

Data da eleição

Henrique Carsalade Martins - 075.362.237-81

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Dan Suguio - 265.101.758-27

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Patrícia Fernandes Caseira - 014.710.467-02

Número de Mandatos
Consecutivos

Versão : 1

Sim

Até a AGO de 2022

Sim

Até a AGO de 2022

100.00%

0

100.00%

0

PÁGINA: 249 de 602

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Diretora de Construção e membro do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê Financeiro e de Investimentos.

Patrícia Heredia Domingues - 002.272.837-67

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Thiago Rocha de Castro - 284.092.258-40

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Carlos Eduardo Moraes Calheiros - 311.359.978-45

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas - 030.086.368-37

Experiência profissional / Critérios de Independência

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração
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Versão : 1

N/A

Thiago Rocha de Castro - 284.092.258-40

N/A

Carlos Eduardo Moraes Calheiros - 311.359.978-45

N/A

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas - 030.086.368-37

Tipo de Condenação

N/A

Paulo Cesar Carvalho Garcia - 946.708.897-53

N/A

Alexandre Honore Marie Thiollier Neto - 127.013.528-78

N/A

Luiz Ildefonso Simões Lopes - 042.852.127-49

N/A

Henrique Carsalade Martins - 075.362.237-81

N/A

Dan Suguio - 265.101.758-27

N/A

Patrícia Fernandes Caseira - 014.710.467-02

N/A

Patrícia Heredia Domingues - 002.272.837-67

N/A

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

Descrição da Condenação

PÁGINA: 250 de 602

O Sr. Paulo Cesar Carvalho Garcia é membro do Conselho de Administração da Tegra. Graduado em Direito pela PUC em 1990, é pós-graduado em Direito Societário pela PUC-RJ. Ainda, é Managing Partner da
Brookfield Asset Management (Canadá) e ocupa a posição de Diretor Jurídico da Brookfield Brasil desde janeiro de 2005. Antes de se juntar à Brookfield, Paulo ocupou posições de Diretor Jurídico e
Superintendente Jurídico em diversas companhias incluindo AMBEV, REXAM e CSN, tendo também trabalhado como advogado sênior corporativo e de M&A no Pinheiro Neto Advogados, no Brasil.
Os membros do nosso Conselho de Administração e da nossa Diretoria declaram que: (i) não estiveram sujeitos, 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 os tenham suspendidos ou inabilitados para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não são considerados pessoas
politicamente expostas, nos termos da ICVM 617/19.

Paulo Cesar Carvalho Garcia - 946.708.897-53

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Alexandre Honore Marie Thiollier Neto - 127.013.528-78

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Luiz Ildefonso Simões Lopes - 042.852.127-49

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.
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Descrição outros comitês

CPF

030.086.368-37

Engenheiro Civil

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

12/02/1961

Data eleição

Data de
nascimento

0

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

311.359.978-45

Bacharel em Direito

Membro do Comitê (Efetivo)

14/12/1982
0

0.00%

0.00%

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Outros Comitês

Comitê de Sustentabilidade e de
Excelência Operacional e Riscos

Thiago Rocha de Castro

284.092.258-40

Membro do Comitê (Efetivo)

10/08/1978
0

0.00%

Advogado

Engenheira Civil

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

014.710.467-02

Matemática

Membro do Comitê (Efetivo)

27/01/1972

10/12/1977

24/10/1969

Comitê de Sustentabilidade e de
Excelência Operacional e Riscos

047.965.898-64

Mercadólogo

Membro do Comitê (Efetivo)

16/05/1960
0

0

0

0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Diretor de Desenvolvimento Urbano e membro do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê Financeiro e de Investimentos.

Outros Comitês

Marcelo Puntel de Oliveira

Diretora de Assuntos Corporativos e membro do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados e do Comitê de Gente, Performance e Remuneração.

Outros Comitês

Comitê de Sustentabilidade e de
Excelência Operacional e Riscos

Patrícia Fernandes Caseira

Diretor Jurídico e membro do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados, e do Comitê de Gente, Performance e Remuneração

Outros Comitês

Comitê de Sustentabilidade e de
Excelência Operacional e Riscos

Dan Suguio

265.101.758-27

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Outros Comitês

Comitê de Sustentabilidade e de
Excelência Operacional e Riscos

Patrícia Heredia Domingues

002.272.837-67

Versão : 1

PÁGINA: 251 de 602

Diretor de Unidade de Negócio São Paulo e da Unidade de Negócios do Rio de Janeiro, e membro do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do
Comitê Financeiro e de Investimentos.

Engenheiro Civil

Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores e membro do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê Financeiro e de
Investimentos.

Outros Comitês

Comitê de Sustentabilidade e de
Excelência Operacional e Riscos

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Diretor Presidente e membro do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê Financeiro e de Investimentos.

Outros Comitês

Comitê de Sustentabilidade e de
Excelência Operacional e Riscos

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Descrição outros comitês

CPF

Mercadólogo

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

16/05/1960

Data eleição

Data de
nascimento

0

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

030.086.368-37

Engenheiro Civil

Membro do Comitê (Efetivo)

12/02/1961
0

0.00%

Outros Comitês

Comitê de Gente, Performance e
Remuneração

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

311.359.978-45

Membro do Comitê (Efetivo)

14/12/1982
0

0.00%

Comitê de Gente, Performance e
Remuneração

Engenheiro Civil

Membro do Comitê (Efetivo)

10/08/1978
0

0.00%

265.101.758-27

Advogado

Membro do Comitê (Efetivo)

10/12/1977

002.272.837-67

Engenheira Civil

Membro do Comitê (Efetivo)

24/10/1969
0

0

0.00%

0.00%

Comitê de Gente, Performance e
Remuneração

014.710.467-02

Matemática

Membro do Comitê (Efetivo)

27/01/1972
0

Diretora de Assuntos Corporativos e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos e do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados.

Outros Comitês

Patrícia Fernandes Caseira

0.00%

Versão : 1

PÁGINA: 252 de 602

Diretora de Construção e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados e do Comitê Financeiro e de Investimentos.

Outros Comitês

Comitê de Gente, Performance e
Remuneração

Patrícia Heredia Domingues

Diretor Jurídico e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados.

Outros Comitês

Comitê de Gente, Performance e
Remuneração

Dan Suguio

Diretor de Unidade de Negócio São Paulo e da unidade de negócios do Rio de Janeiro, e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Ética, Compliance e Proteção
de Dados e do Comitê Financeiro e de Investimentos.

Outros Comitês

Thiago Rocha de Castro

284.092.258-40

Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados e do Comitê
Financeiro e de Investimentos.

Bacharel em Direito

Diretor Presidente e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados e do Comitê Financeiro e de Investimentos.

Outros Comitês

Comitê de Gente, Performance e
Remuneração

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Diretor de Desenvolvimento Urbano e membro do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê Financeiro e de Investimentos.

Outros Comitês

Comitê de Sustentabilidade e de
Excelência Operacional e Riscos

Marcelo Puntel de Oliveira

047.965.898-64

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

626

Descrição outros comitês

CPF

Mercadólogo

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

16/05/1960

Data eleição

Data de
nascimento

0

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Engenheiro Civil

Membro do Comitê (Efetivo)

12/02/1961
0

0.00%

Outros Comitês

Comitê Financeiro e de
Investimentos

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

311.359.978-45

Membro do Comitê (Efetivo)

14/12/1982
0

0.00%

Engenheiro Civil

Membro do Comitê (Efetivo)

10/08/1978
0

0.00%

Engenheira Civil

Membro do Comitê (Efetivo)

24/10/1969
0

0.00%

Versão : 1

075.362.237-81

Outros Comitês

Comitê Financeiro e de
Investimentos

Luiz Ildefonso Simões Lopes

042.852.127-49

Membro do Conselho de Administração.

Outros Comitês

Comitê Financeiro e de
Investimentos

Henrique Carsalade Martins

Administrador de Empresas

Economista

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

31/12/1949

03/07/1976

0

0

0.00%

0.00%

PÁGINA: 253 de 602

Diretora de Construção e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados.

Outros Comitês

Comitê Financeiro e de
Investimentos

Patrícia Heredia Domingues

002.272.837-67

Diretor de Unidade de Negócio São Paulo e da Unidade de Negócio do Rio de Janeiro, e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Gente, Performance e
Remuneração e do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados.

Outros Comitês

Comitê Financeiro e de
Investimentos

Thiago Rocha de Castro

284.092.258-40

Diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê de Ética,
Compliance e Proteção de Dados.

Bacharel em Direito

Diretor Presidente e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados.

Outros Comitês

Comitê Financeiro e de
Investimentos

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

030.086.368-37

Diretor de Desenvolvimento Urbano e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados e do Comitê Financeiro e de
Investimentos

Outros Comitês

Comitê de Gente, Performance e
Remuneração

Marcelo Puntel de Oliveira

047.965.898-64

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê Financeiro e de
Investimentos

047.965.898-64

Mercadólogo

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

16/05/1960

Data eleição

Data de
nascimento

0

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Comitê Financeiro e de
Investimentos

127.013.528-78

Experiência profissional / Critérios de Independência

Membro do Conselho de Administração.

Outros Comitês

Alexandre Honore Marie Thiollier Neto

02/02/1977
0

Diretora de Construção e membro do Comitê de Ética, Compliance e Proteção de Dados, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê Financeiro e de Investimentos.

Patrícia Heredia Domingues - 002.272.837-67

Patrícia Heredia Domingues - 002.272.837-67

Patrícia Heredia Domingues - 002.272.837-67

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Thiago Rocha de Castro - 284.092.258-40

Thiago Rocha de Castro - 284.092.258-40

Thiago Rocha de Castro - 284.092.258-40

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Carlos Eduardo Moraes Calheiros - 311.359.978-45

Carlos Eduardo Moraes Calheiros - 311.359.978-45

Carlos Eduardo Moraes Calheiros - 311.359.978-45

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas - 030.086.368-37

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas - 030.086.368-37

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas - 030.086.368-37

Administrador de Empresas

Membro do Comitê (Efetivo)

0.00%

Versão : 1

PÁGINA: 254 de 602

Diretor de Desenvolvimento Urbano e membro do Comitê de Sustentabilidade e de Excelência Operacional e Riscos, do Comitê de Gente, Performance e Remuneração e do Comitê de Ética, Compliance e
Proteção de Dados

Outros Comitês

Marcelo Puntel de Oliveira

Membro do Conselho de Administração.

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Alexandre Honore Marie Thiollier Neto - 127.013.528-78

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Luiz Ildefonso Simões Lopes - 042.852.127-49

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Henrique Carsalade Martins - 075.362.237-81

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Patrícia Fernandes Caseira - 014.710.467-02

Patrícia Fernandes Caseira - 014.710.467-02

Para a experiência profissional, consulte o item 12.5/6.

Dan Suguio - 265.101.758-27

Dan Suguio - 265.101.758-27

N/A

Patrícia Heredia Domingues - 002.272.837-67

Patrícia Heredia Domingues - 002.272.837-67

Patrícia Heredia Domingues - 002.272.837-67

N/A

Thiago Rocha de Castro - 284.092.258-40

Thiago Rocha de Castro - 284.092.258-40

Thiago Rocha de Castro - 284.092.258-40

N/A

Carlos Eduardo Moraes Calheiros - 311.359.978-45

Carlos Eduardo Moraes Calheiros - 311.359.978-45

Carlos Eduardo Moraes Calheiros - 311.359.978-45

N/A

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas - 030.086.368-37

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas - 030.086.368-37

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas - 030.086.368-37

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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N/A

Alexandre Honore Marie Thiollier Neto - 127.013.528-78

N/A

Luiz Ildefonso Simões Lopes - 042.852.127-49

N/A

Henrique Carsalade Martins - 075.362.237-81

N/A

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

Marcelo Puntel de Oliveira - 047.965.898-64

N/A

Patrícia Fernandes Caseira - 014.710.467-02

Patrícia Fernandes Caseira - 014.710.467-02

N/A

Dan Suguio - 265.101.758-27

Dan Suguio - 265.101.758-27
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia não mantêm qualquer relação familiar entre si,
com os membros da administração de suas controladas, com seus acionistas controladores ou com os membros da
administração de suas controladoras.

631
PÁGINA: 257 de 602

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TEGRA ENGENHARIA S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2020

Cargo/Função

Identificação

Dan Suguio

N/A

Observação

Diretora

TEGRA ENGENHARIA S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TEGRA ENGENHARIA S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

04.580.927/0001-07

002.272.837-67

04.580.927/0001-07

265.101.758-27

04.580.927/0001-07

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TEGRA ENGENHARIA S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

Pessoa Relacionada

265.101.758-27

13.487.635/0001-07

284.092.258-40

13.487.635/0001-07

030.086.368-37

04.580.927/0001-07

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

13.487.635/0001-07

014.710.467-02

13.487.635/0001-07

002.272.837-67

13.487.635/0001-07

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

Amethyst SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Amethyst SPE Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

Amethyst SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Amethyst SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

08.619.661/0001-01

002.272.837-67

08.619.661/0001-01

265.101.758-27

08.619.661/0001-01

311.359.978-45

08.619.661/0001-01

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretora

Amethyst SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

APARINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

APARINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

14.159.287/0001-01

311.359.978-45

14.159.287/0001-01

030.086.368-37

08.619.661/0001-01

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

APARINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

APARINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

APARINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

14.159.287/0001-01

014.710.467-02

14.159.287/0001-01

002.272.837-67

14.159.287/0001-01

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGRJ-19 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-19 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-19 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

27.873.242/0001-46

265.101.758-27

27.873.242/0001-46

311.359.978-45

27.873.242/0001-46

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TGRJ-19 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-19 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGRJ-14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

27.344.273/0001-00

311.359.978-45

27.344.273/0001-00

030.086.368-37

27.873.242/0001-46

014.710.467-02

27.873.242/0001-46

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGRJ-14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

27.344.273/0001-00

014.710.467-02

27.344.273/0001-00

002.272.837-67

27.344.273/0001-00

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-9 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-9 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-9 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

27.401.328/0001-76

265.101.758-27

27.401.328/0001-76

311.359.978-45

27.401.328/0001-76

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGRJ-9 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-9 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

311.359.978-45

27.401.318/0001-30

030.086.368-37

27.401.328/0001-76

014.710.467-02

27.401.328/0001-76

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGRJ-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGRJ-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

27.401.318/0001-30

014.710.467-02

27.401.318/0001-30

002.272.837-67

27.401.318/0001-30

265.101.758-27

27.401.318/0001-30

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGRJ-11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

27.401.311/0001-19

002.272.837-67

27.401.311/0001-19

265.101.758-27

27.401.311/0001-19

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-12 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-12 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

265.101.758-27

27.401.299/0001-42

311.359.978-45

27.401.299/0001-42

030.086.368-37

27.401.311/0001-19

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGRJ-12 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-12 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-12 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

27.401.299/0001-42

014.710.467-02

27.401.299/0001-42

002.272.837-67

27.401.299/0001-42

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGRJ-15 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-15 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGRJ-15 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-15 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

27.665.112/0001-18

002.272.837-67

27.665.112/0001-18

265.101.758-27

27.665.112/0001-18

311.359.978-45

27.665.112/0001-18

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretora

TGRJ-15 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-13 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-13 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

27.947.853/0001-91

311.359.978-45

27.947.853/0001-91

030.086.368-37

27.665.112/0001-18

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-13 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-13 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-13 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

27.947.853/0001-91

014.710.467-02

27.947.853/0001-91

002.272.837-67

27.947.853/0001-91

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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TGRJ-17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

31.009.990/0001-52

265.101.758-27

31.009.990/0001-52

311.359.978-45

31.009.990/0001-52

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretora

TGRJ-17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGRJ 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

30.959.912/0001-56

311.359.978-45

30.959.912/0001-56

030.086.368-37

31.009.990/0001-52

014.710.467-02

31.009.990/0001-52

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGRJ 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGRJ 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

30.959.912/0001-56

014.710.467-02

30.959.912/0001-56

002.272.837-67

30.959.912/0001-56

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlador Direto

Controlada Direta
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-16 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-16 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-16 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

31.687.781/0001-68

265.101.758-27

31.687.781/0001-68

311.359.978-45

31.687.781/0001-68

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 279 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

653

TGRJ-16 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-16 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-20 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

311.359.978-45

32.552.698/0001-44

030.086.368-37

31.687.781/0001-68

014.710.467-02

31.687.781/0001-68

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGRJ-20 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-20 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGRJ-20 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-20 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

32.552.698/0001-44

014.710.467-02

32.552.698/0001-44

002.272.837-67

32.552.698/0001-44

265.101.758-27

32.552.698/0001-44

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGRJ-21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

32.919.658/0001-98

265.101.758-27

32.919.658/0001-98

311.359.978-45

32.919.658/0001-98

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-22 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-21 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

33.161.346/0001-20

030.086.368-37

32.919.658/0001-98

014.710.467-02

32.919.658/0001-98

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGRJ-22 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-22 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-22 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

014.710.467-02

33.161.346/0001-20

002.272.837-67

33.161.346/0001-20

265.101.758-27

33.161.346/0001-20

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGRJ-23 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-22 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGRJ-23 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGRJ-23 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

33.632.693/0001-94

265.101.758-27

33.632.693/0001-94

311.359.978-45

33.632.693/0001-94

030.086.368-37

33.161.346/0001-20

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretora

TGRJ-23 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TEGRA VENDAS IMOBILIÁRIA LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGRJ-23 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

24.303.516/0001-73

030.086.368-37

33.632.693/0001-94

014.710.467-02

33.632.693/0001-94

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TEGRA VENDAS IMOBILIÁRIA LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TEGRA VENDAS IMOBILIÁRIA LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TEGRA VENDAS IMOBILIÁRIA LTDA.

Pessoa Relacionada

284.092.258-40

24.303.516/0001-73

014.710.467-02

24.303.516/0001-73

002.272.837-67

24.303.516/0001-73

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TG CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TEGRA VENDAS IMOBILIÁRIA LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TG CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

11.639.066/0001-42

311.359.978-45

11.639.066/0001-42

030.086.368-37

24.303.516/0001-73

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TG CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TG CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TG CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TG CURITIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

11.639.066/0001-42

284.092.258-40

11.639.066/0001-42

014.710.467-02

11.639.066/0001-42

002.272.837-67

11.639.066/0001-42

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

13.661.492/0001-08

265.101.758-27

13.661.492/0001-08

311.359.978-45

13.661.492/0001-08

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-101 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

13.661.492/0001-08

284.092.258-40

13.661.492/0001-08

014.710.467-02

13.661.492/0001-08

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Almirante Tamandaré empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Almirante Tamandaré empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Almirante Tamandaré empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

13.805.272/0001-00

265.101.758-27

13.805.272/0001-00

311.359.978-45

13.805.272/0001-00

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretora

Almirante Tamandaré empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Almirante Tamandaré empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Almirante Tamandaré empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

15.274.943/0001-80

030.086.368-37

13.805.272/0001-00

284.092.258-40

13.805.272/0001-00

014.710.467-02

13.805.272/0001-00

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretor

TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

15.274.943/0001-80

002.272.837-67

15.274.943/0001-80

265.101.758-27

15.274.943/0001-80

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TG SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 2 S.A.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

12.106.949/0001-50

030.086.368-37

15.274.943/0001-80

284.092.258-40

15.274.943/0001-80

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

014.710.467-02

12.106.949/0001-50

002.272.837-67

12.106.949/0001-50

265.101.758-27

12.106.949/0001-50

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 296 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

670

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-20 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-20 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

17.363.479/0001-23

311.359.978-45

17.363.479/0001-23

030.086.368-37

12.106.949/0001-50

284.092.258-40

12.106.949/0001-50

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-20 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGSP-20 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-20 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

17.363.479/0001-23

014.710.467-02

17.363.479/0001-23

002.272.837-67

17.363.479/0001-23

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-20 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-22 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-22 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

265.101.758-27

17.339.723/0001-12

311.359.978-45

17.339.723/0001-12

030.086.368-37

17.363.479/0001-23

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 299 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

673

TGSP-22 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-22 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-22 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

284.092.258-40

17.339.723/0001-12

014.710.467-02

17.339.723/0001-12

002.272.837-67

17.339.723/0001-12

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretor

TGSP-24 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-22 SPE LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-24 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-24 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

17.942.510/0001-80

265.101.758-27

17.942.510/0001-80

311.359.978-45

17.942.510/0001-80

030.086.368-37

17.339.723/0001-12

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretora

TGSP-24 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-24 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-24 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

17.942.510/0001-80

284.092.258-40

17.942.510/0001-80

014.710.467-02

17.942.510/0001-80

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-25 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-25 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-25 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

17.948.461/0001-93

265.101.758-27

17.948.461/0001-93

311.359.978-45

17.948.461/0001-93

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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TGSP-25 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-25 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-25 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

17.948.461/0001-93

284.092.258-40

17.948.461/0001-93

014.710.467-02

17.948.461/0001-93

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretor

TGSP-27 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-27 SPE LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-27 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-27 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

17.942.216/0001-79

002.272.837-67

17.942.216/0001-79

265.101.758-27

17.942.216/0001-79

311.359.978-45

17.942.216/0001-79

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretora

TGSP-27 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-28 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-27 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

17.948.441/0001-12

030.086.368-37

17.942.216/0001-79

284.092.258-40

17.942.216/0001-79

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-28 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-28 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-28 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

014.710.467-02

17.948.441/0001-12

002.272.837-67

17.948.441/0001-12

265.101.758-27

17.948.441/0001-12

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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TGSP-28 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-28 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-29 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

311.359.978-45

17.948.453/0001-47

030.086.368-37

17.948.441/0001-12

284.092.258-40

17.948.441/0001-12

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretor

TGSP-29 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-29 SPE Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-29 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-29 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

17.948.453/0001-47

014.710.467-02

17.948.453/0001-47

002.272.837-67

17.948.453/0001-47

265.101.758-27

17.948.453/0001-47

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 309 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

683

N/A

Observação

Diretor

TGSP-29 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-30 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-30 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

19.585.174/0001-91

311.359.978-45

19.585.174/0001-91

030.086.368-37

17.948.453/0001-47

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-30 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-30 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-30 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

284.092.258-40

19.585.174/0001-91

014.710.467-02

19.585.174/0001-91

002.272.837-67

19.585.174/0001-91

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-31 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-30 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-31 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

19.552.534/0001-59

311.359.978-45

19.552.534/0001-59

030.086.368-37

19.585.174/0001-91

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TGSP-31 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-31 SPE LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-31 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-31 SPE LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

19.552.534/0001-59

284.092.258-40

19.552.534/0001-59

014.710.467-02

19.552.534/0001-59

002.272.837-67

19.552.534/0001-59

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-32 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-32 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-32 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

19.552.515/0001-22

265.101.758-27

19.552.515/0001-22

311.359.978-45

19.552.515/0001-22

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-32 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-32 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-32 SPE Ltda.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

19.552.515/0001-22

284.092.258-40

19.552.515/0001-22

014.710.467-02

19.552.515/0001-22

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

25.424.046/0001-69

265.101.758-27

25.424.046/0001-69

311.359.978-45

25.424.046/0001-69

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TGSP-34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-34 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

25.423.996/0001-79

030.086.368-37

25.424.046/0001-69

284.092.258-40

25.424.046/0001-69

014.710.467-02

25.424.046/0001-69

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGSP-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

25.423.996/0001-79

002.272.837-67

25.423.996/0001-79

265.101.758-27

25.423.996/0001-79

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

25.424.005/0001-72

030.086.368-37

25.423.996/0001-79

284.092.258-40

25.423.996/0001-79

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

014.710.467-02

25.424.005/0001-72

002.272.837-67

25.424.005/0001-72

265.101.758-27

25.424.005/0001-72

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 320 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

694

Observação

Diretor

TGSP-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

25.424.017/0001-05

311.359.978-45

25.424.017/0001-05

030.086.368-37

25.424.005/0001-72

284.092.258-40

25.424.005/0001-72

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

26.334.108/0001-04

030.086.368-37

25.424.017/0001-05

284.092.258-40

25.424.017/0001-05

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
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Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

014.710.467-02

26.334.108/0001-04

002.272.837-67

26.334.108/0001-04

265.101.758-27

26.334.108/0001-04

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 323 de 602
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TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

311.359.978-45

26.334.084/0001-93

030.086.368-37

26.334.108/0001-04

284.092.258-40

26.334.108/0001-04

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGSP-39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

26.334.084/0001-93

014.710.467-02

26.334.084/0001-93

002.272.837-67

26.334.084/0001-93

265.101.758-27

26.334.084/0001-93

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-39 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

Tegra ID Gerenciamento, Arquitetura e Decoração Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tegra ID Gerenciamento, Arquitetura e Decoração Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

26.471.632/0001-27

311.359.978-45

26.471.632/0001-27

030.086.368-37

26.334.084/0001-93

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tegra ID Gerenciamento, Arquitetura e Decoração Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tegra ID Gerenciamento, Arquitetura e Decoração Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tegra ID Gerenciamento, Arquitetura e Decoração Ltda.

Pessoa Relacionada

284.092.258-40

26.471.632/0001-27

014.710.467-02

26.471.632/0001-27

002.272.837-67

26.471.632/0001-27

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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TGSP-41 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tegra ID Gerenciamento, Arquitetura e Decoração Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-41 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

27.153.514/0001-33

311.359.978-45

27.153.514/0001-33

030.086.368-37

26.471.632/0001-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretora

TGSP-41 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-41 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-41 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-41 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

27.153.514/0001-33

284.092.258-40

27.153.514/0001-33

014.710.467-02

27.153.514/0001-33

002.272.837-67

27.153.514/0001-33

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGSP-42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

27.153.534/0001-04

002.272.837-67

27.153.534/0001-04

311.359.978-45

27.153.534/0001-04

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-42 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

27.183.161/0001-14

311.359.978-45

27.183.161/0001-14

030.086.368-37

27.153.534/0001-04

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta
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TGSP-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

311.359.978-45

27.227.119/0001-58

030.086.368-37

27.183.161/0001-14

284.092.258-40

27.183.161/0001-14

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Indireta
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Observação

Diretor

TGSP-46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

27.227.119/0001-58

014.710.467-02

27.227.119/0001-58

002.272.837-67

27.227.119/0001-58

265.101.758-27

27.227.119/0001-58

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-46 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

CAMINHOS DA LAPA 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

CAMINHOS DA LAPA 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

21.600.526/0001-82

311.359.978-45

21.600.526/0001-82

030.086.368-37

27.227.119/0001-58

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

CAMINHOS DA LAPA 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

CAMINHOS DA LAPA 1 PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

21.600.602/0001-50

030.086.368-37

21.600.526/0001-82

284.092.258-40

21.600.526/0001-82

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlada Direta
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HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

HESA 173 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

21.600.602/0001-50

284.092.258-40

21.600.602/0001-50

002.272.837-67

21.600.602/0001-50

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Indireta

Controlada Direta
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Observação

Diretor

TGSP-43 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-43 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-43 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-43 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

27.445.276/0001-30

002.272.837-67

27.445.276/0001-30

265.101.758-27

27.445.276/0001-30

311.359.978-45

27.445.276/0001-30

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretora

TGSP-43 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-43 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

27.445.257/0001-03

030.086.368-37

27.445.276/0001-30

284.092.258-40

27.445.276/0001-30

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

014.710.467-02

27.445.257/0001-03

002.272.837-67

27.445.257/0001-03

265.101.758-27

27.445.257/0001-03

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-44 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

311.359.978-45

27.445.174/0001-14

030.086.368-37

27.445.257/0001-03

284.092.258-40

27.445.257/0001-03

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretor

TGSP-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

27.445.174/0001-14

014.710.467-02

27.445.174/0001-14

002.272.837-67

27.445.174/0001-14

265.101.758-27

27.445.174/0001-14

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

28.942.336/0001-92

311.359.978-45

28.942.336/0001-92

030.086.368-37

27.445.174/0001-14

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

284.092.258-40

28.942.336/0001-92

014.710.467-02

28.942.336/0001-92

002.272.837-67

28.942.336/0001-92

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-49 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-49 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

28.945.936/0001-04

311.359.978-45

28.945.936/0001-04

030.086.368-37

28.942.336/0001-92

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TGSP-49 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-49 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-49 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-49 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

28.945.936/0001-04

284.092.258-40

28.945.936/0001-04

014.710.467-02

28.945.936/0001-04

002.272.837-67

28.945.936/0001-04

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 345 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

719

N/A

Observação

Diretor

TGSP-50 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-50 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-50 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

28.938.161/0001-40

265.101.758-27

28.938.161/0001-40

311.359.978-45

28.938.161/0001-40

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-50 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-50 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-50 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

28.938.161/0001-40

284.092.258-40

28.938.161/0001-40

014.710.467-02

28.938.161/0001-40

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-48 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-48 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-48 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

29.109.715/0001-69

265.101.758-27

29.109.715/0001-69

311.359.978-45

29.109.715/0001-69

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TGSP-48 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-48 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

CAMINHOS DA LAPA II PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-48 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

28.209.640/0001-25

030.086.368-37

29.109.715/0001-69

284.092.258-40

29.109.715/0001-69

014.710.467-02

29.109.715/0001-69

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

CAMINHOS DA LAPA II PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

CAMINHOS DA LAPA II PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

CAMINHOS DA LAPA II PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

28.209.640/0001-25

284.092.258-40

28.209.640/0001-25

002.272.837-67

28.209.640/0001-25

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

HESA 178 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

HESA 178 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

HESA 178 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

284.092.258-40

28.140.397/0001-36

002.272.837-67

28.140.397/0001-36

311.359.978-45

28.140.397/0001-36

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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TGSP-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

HESA 178 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

30.161.559/0001-64

311.359.978-45

30.161.559/0001-64

030.086.368-37

28.140.397/0001-36

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TGSP-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

30.161.559/0001-64

284.092.258-40

30.161.559/0001-64

014.710.467-02

30.161.559/0001-64

002.272.837-67

30.161.559/0001-64

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

727

N/A

Observação

Diretor

TGSP-52 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-52 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-52 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

30.165.755/0001-07

265.101.758-27

30.165.755/0001-07

311.359.978-45

30.165.755/0001-07

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 354 de 602
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-52 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-52 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-52 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

30.165.755/0001-07

284.092.258-40

30.165.755/0001-07

014.710.467-02

30.165.755/0001-07

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

30.171.576/0001-82

265.101.758-27

30.171.576/0001-82

311.359.978-45

30.171.576/0001-82

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TGSP-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-55 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

30.162.640/0001-69

030.086.368-37

30.171.576/0001-82

284.092.258-40

30.171.576/0001-82

014.710.467-02

30.171.576/0001-82

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-55 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGSP-55 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-55 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

30.162.640/0001-69

002.272.837-67

30.162.640/0001-69

265.101.758-27

30.162.640/0001-69

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-55 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-58 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-55 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

31.853.797/0001-01

030.086.368-37

30.162.640/0001-69

284.092.258-40

30.162.640/0001-69

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-58 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-58 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-58 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

014.710.467-02

31.853.797/0001-01

002.272.837-67

31.853.797/0001-01

265.101.758-27

31.853.797/0001-01

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

734

Observação

Diretor

TGSP-58 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-58 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-56 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-56 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

31.972.977/0001-02

311.359.978-45

31.972.977/0001-02

030.086.368-37

31.853.797/0001-01

284.092.258-40

31.853.797/0001-01

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-56 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGSP-56 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-56 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

31.972.977/0001-02

014.710.467-02

31.972.977/0001-02

002.272.837-67

31.972.977/0001-02

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-56 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-57 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-57 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

265.101.758-27

32.026.626/0001-63

311.359.978-45

32.026.626/0001-63

030.086.368-37

31.972.977/0001-02

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-57 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-57 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-57 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

284.092.258-40

32.026.626/0001-63

014.710.467-02

32.026.626/0001-63

002.272.837-67

32.026.626/0001-63

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGSP-59 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-57 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-59 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-59 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

32.179.655/0001-65

265.101.758-27

32.179.655/0001-65

311.359.978-45

32.179.655/0001-65

030.086.368-37

32.026.626/0001-63

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 365 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N/A

Observação

Diretora

TGSP-59 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-59 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-59 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

32.179.655/0001-65

284.092.258-40

32.179.655/0001-65

014.710.467-02

32.179.655/0001-65

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 366 de 602
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

32.149.985/0001-08

265.101.758-27

32.149.985/0001-08

311.359.978-45

32.149.985/0001-08

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

32.149.985/0001-08

284.092.258-40

32.149.985/0001-08

014.710.467-02

32.149.985/0001-08

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 368 de 602
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Observação

Diretor

TGSP-61 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-61 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-61 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-61 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

32.160.355/0001-34

002.272.837-67

32.160.355/0001-34

265.101.758-27

32.160.355/0001-34

311.359.978-45

32.160.355/0001-34

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
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N/A

Observação

Diretora

TGSP-61 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-62 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-61 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

32.160.209/0001-09

030.086.368-37

32.160.355/0001-34

284.092.258-40

32.160.355/0001-34

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-62 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-62 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-62 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

014.710.467-02

32.160.209/0001-09

002.272.837-67

32.160.209/0001-09

265.101.758-27

32.160.209/0001-09

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-62 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-62 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

SIQUEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

311.359.978-45

14.119.406/0001-00

030.086.368-37

32.160.209/0001-09

284.092.258-40

32.160.209/0001-09

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

SIQUEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

SIQUEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

SIQUEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

SIQUEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

14.119.406/0001-00

284.092.258-40

14.119.406/0001-00

002.272.837-67

14.119.406/0001-00

265.101.758-27

14.119.406/0001-00

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-63 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-63 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-63 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

33.137.689/0001-50

265.101.758-27

33.137.689/0001-50

311.359.978-45

33.137.689/0001-50

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-63 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-63 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-63 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

33.137.689/0001-50

284.092.258-40

33.137.689/0001-50

014.710.467-02

33.137.689/0001-50

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-64 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-64 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-64 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

284.092.258-40

33.149.359/0001-84

002.272.837-67

33.149.359/0001-84

311.359.978-45

33.149.359/0001-84

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGSP-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-64 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

33.142.593/0001-80

265.101.758-27

33.142.593/0001-80

311.359.978-45

33.142.593/0001-80

030.086.368-37

33.149.359/0001-84

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretora

TGSP-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-65 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

33.142.593/0001-80

284.092.258-40

33.142.593/0001-80

014.710.467-02

33.142.593/0001-80

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-66 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-66 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-66 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

33.138.043/0001-97

265.101.758-27

33.138.043/0001-97

311.359.978-45

33.138.043/0001-97

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-66 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-66 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-66 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

33.138.043/0001-97

284.092.258-40

33.138.043/0001-97

014.710.467-02

33.138.043/0001-97

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

Tgsp-67 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-67 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

Tgsp-67 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-67 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

33.138.442/0001-58

002.272.837-67

33.138.442/0001-58

265.101.758-27

33.138.442/0001-58

311.359.978-45

33.138.442/0001-58

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretora

Tgsp-67 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-67 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

33.138.499/0001-57

030.086.368-37

33.138.442/0001-58

284.092.258-40

33.138.442/0001-58

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

014.710.467-02

33.138.499/0001-57

002.272.837-67

33.138.499/0001-57

265.101.758-27

33.138.499/0001-57

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-68 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

311.359.978-45

33.149.362/0001-06

030.086.368-37

33.138.499/0001-57

284.092.258-40

33.138.499/0001-57

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

33.149.362/0001-06

014.710.467-02

33.149.362/0001-06

002.272.837-67

33.149.362/0001-06

265.101.758-27

33.149.362/0001-06

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-69 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-70 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-70 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

33.420.061/0001-67

311.359.978-45

33.420.061/0001-67

030.086.368-37

33.149.362/0001-06

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 386 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

760

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-70 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-70 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-70 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

284.092.258-40

33.420.061/0001-67

014.710.467-02

33.420.061/0001-67

002.272.837-67

33.420.061/0001-67

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-70 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

33.417.953/0001-09

311.359.978-45

33.417.953/0001-09

030.086.368-37

33.420.061/0001-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TGSP-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

33.417.953/0001-09

284.092.258-40

33.417.953/0001-09

014.710.467-02

33.417.953/0001-09

002.272.837-67

33.417.953/0001-09

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

33.420.103/0001-60

265.101.758-27

33.420.103/0001-60

311.359.978-45

33.420.103/0001-60

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-72 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

33.420.103/0001-60

284.092.258-40

33.420.103/0001-60

014.710.467-02

33.420.103/0001-60

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-73 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-73 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-73 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

33.421.172/0001-98

265.101.758-27

33.421.172/0001-98

311.359.978-45

33.421.172/0001-98

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TGSP-73 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-73 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-73 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

33.420.014/0001-13

030.086.368-37

33.421.172/0001-98

284.092.258-40

33.421.172/0001-98

014.710.467-02

33.421.172/0001-98

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGSP-74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

33.420.014/0001-13

002.272.837-67

33.420.014/0001-13

265.101.758-27

33.420.014/0001-13

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-75 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

33.575.037/0001-05

030.086.368-37

33.420.014/0001-13

284.092.258-40

33.420.014/0001-13

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 395 de 602
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TGSP-75 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-75 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-75 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

014.710.467-02

33.575.037/0001-05

002.272.837-67

33.575.037/0001-05

265.101.758-27

33.575.037/0001-05

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 396 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Observação

Diretor

TGSP-75 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-75 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-76 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-76 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

33.574.954/0001-67

311.359.978-45

33.574.954/0001-67

030.086.368-37

33.575.037/0001-05

284.092.258-40

33.575.037/0001-05

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 397 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-76 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGSP-76 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-76 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

33.574.954/0001-67

014.710.467-02

33.574.954/0001-67

002.272.837-67

33.574.954/0001-67

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 398 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-76 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

265.101.758-27

33.575.103/0001-39

311.359.978-45

33.575.103/0001-39

030.086.368-37

33.574.954/0001-67

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 399 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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TGSP-77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

284.092.258-40

33.575.103/0001-39

014.710.467-02

33.575.103/0001-39

002.272.837-67

33.575.103/0001-39

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 400 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Observação

Diretor

TGSP-78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-77 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

33.575.047/0001-32

265.101.758-27

33.575.047/0001-32

311.359.978-45

33.575.047/0001-32

030.086.368-37

33.575.103/0001-39

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 401 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N/A

Observação

Diretora

TGSP-78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-78 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

33.575.047/0001-32

284.092.258-40

33.575.047/0001-32

014.710.467-02

33.575.047/0001-32

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 402 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-79 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-79 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-79 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

33.575.079/0001-38

265.101.758-27

33.575.079/0001-38

311.359.978-45

33.575.079/0001-38

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 403 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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TGSP-79 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-79 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-79 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

33.575.079/0001-38

284.092.258-40

33.575.079/0001-38

014.710.467-02

33.575.079/0001-38

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 404 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

778

Observação

Diretor

TGSP-80 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-80 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-80 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-80 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

33.575.011/0001-59

002.272.837-67

33.575.011/0001-59

265.101.758-27

33.575.011/0001-59

311.359.978-45

33.575.011/0001-59

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 405 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N/A

Observação

Diretora

TGSP-80 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-81 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-80 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

34.583.711/0001-58

030.086.368-37

33.575.011/0001-59

284.092.258-40

33.575.011/0001-59

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 406 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-81 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-81 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-81 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

014.710.467-02

34.583.711/0001-58

002.272.837-67

34.583.711/0001-58

265.101.758-27

34.583.711/0001-58

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-81 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-81 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Diretor

Observação

Diretor

TGSP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

311.359.978-45

34.583.613/0001-10

030.086.368-37

34.583.711/0001-58

284.092.258-40

34.583.711/0001-58

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGSP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

34.583.613/0001-10

014.710.467-02

34.583.613/0001-10

002.272.837-67

34.583.613/0001-10

265.101.758-27

34.583.613/0001-10

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 409 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-82 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

34.583.686/0001-02

311.359.978-45

34.583.686/0001-02

030.086.368-37

34.583.613/0001-10

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de pessoa relacionada
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

284.092.258-40

34.583.686/0001-02

014.710.467-02

34.583.686/0001-02

002.272.837-67

34.583.686/0001-02

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 411 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
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TGSP-84 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-83 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-84 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

34.583.551/0001-47

311.359.978-45

34.583.551/0001-47

030.086.368-37

34.583.686/0001-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

786

Observação

Diretora

TGSP-84 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-84 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-84 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-84 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

34.583.551/0001-47

284.092.258-40

34.583.551/0001-47

014.710.467-02

34.583.551/0001-47

002.272.837-67

34.583.551/0001-47

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 413 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N.A

Observação

Diretor

TGSP-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

34.583.560/0001-38

265.101.758-27

34.583.560/0001-38

311.359.978-45

34.583.560/0001-38

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 414 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-85 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

34.583.560/0001-38

284.092.258-40

34.583.560/0001-38

014.710.467-02

34.583.560/0001-38

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 415 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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TGSP-86 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-86 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-86 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

34.583.568/0001-02

265.101.758-27

34.583.568/0001-02

311.359.978-45

34.583.568/0001-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 416 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
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Observação

Diretora

TGSP-86 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-86 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-86 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

34.583.614/0001-65

030.086.368-37

34.583.568/0001-02

284.092.258-40

34.583.568/0001-02

014.710.467-02

34.583.568/0001-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 417 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGSP-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

34.583.614/0001-65

002.272.837-67

34.583.614/0001-65

265.101.758-27

34.583.614/0001-65

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 418 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-88 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-87 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

34.583.520/0001-96

030.086.368-37

34.583.614/0001-65

284.092.258-40

34.583.614/0001-65

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 419 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
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TGSP-88 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-88 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-88 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

284.092.258-40

34.583.520/0001-96

014.710.467-02

34.583.520/0001-96

265.101.758-27

34.583.520/0001-96

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 420 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
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Observação

Diretor

TGSP-89 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-88 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-89 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-89 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

34.583.644/0001-71

265.101.758-27

34.583.644/0001-71

311.359.978-45

34.583.644/0001-71

030.086.368-37

34.583.520/0001-96

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 421 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N/A

Observação

Diretora

TGSP-89 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

NA

Observação

Diretor

TGSP-89 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-89 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

34.583.644/0001-71

284.092.258-40

34.583.644/0001-71

014.710.467-02

34.583.644/0001-71

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TG CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TG CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TG CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

34.583.749/0001-20

265.101.758-27

34.583.749/0001-20

311.359.978-45

34.583.749/0001-20

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TG CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TG CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-94 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

311.359.978-45

35.359.698/0001-10

030.086.368-37

34.583.749/0001-20

284.092.258-40

34.583.749/0001-20

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
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Observação

Diretor

TGSP-94 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-94 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP-94 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-94 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

35.359.698/0001-10

014.710.467-02

35.359.698/0001-10

002.272.837-67

35.359.698/0001-10

265.101.758-27

35.359.698/0001-10

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP-94 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGSP-95 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-95 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

35.359.672/0001-72

311.359.978-45

35.359.672/0001-72

030.086.368-37

35.359.698/0001-10

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-95 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-95 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-95 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

284.092.258-40

35.359.672/0001-72

014.710.467-02

35.359.672/0001-72

002.272.837-67

35.359.672/0001-72

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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TGSP-96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-95 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

35.359.556/0001-53

311.359.978-45

35.359.556/0001-53

030.086.368-37

35.359.672/0001-72

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 428 de 602
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Observação

Diretora

TGSP-96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP-96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-96 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

35.359.556/0001-53

284.092.258-40

35.359.556/0001-53

014.710.467-02

35.359.556/0001-53

002.272.837-67

35.359.556/0001-53

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

803

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-91 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-91 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-91 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

35.359.642/0001-66

265.101.758-27

35.359.642/0001-66

311.359.978-45

35.359.642/0001-66

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-91 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-91 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-91 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

35.359.642/0001-66

284.092.258-40

35.359.642/0001-66

014.710.467-02

35.359.642/0001-66

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tgsp-92 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-92 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-92 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

35.359.647/0001-99

265.101.758-27

35.359.647/0001-99

311.359.978-45

35.359.647/0001-99

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 432 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
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Observação

Diretora

Tgsp-92 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-92 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

Tgsp-97 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-92 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

35.506.256/0001-50

030.086.368-37

35.359.647/0001-99

284.092.258-40

35.359.647/0001-99

014.710.467-02

35.359.647/0001-99

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 433 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
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N/A

Observação

Diretor

Tgsp-97 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-97 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-97 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

35.506.256/0001-50

002.272.837-67

35.506.256/0001-50

265.101.758-27

35.506.256/0001-50

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-97 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-98 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-97 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

35.506.264/0001-04

030.086.368-37

35.506.256/0001-50

284.092.258-40

35.506.256/0001-50

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 435 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
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Tgsp-98 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-98 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-98 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

014.710.467-02

35.506.264/0001-04

002.272.837-67

35.506.264/0001-04

265.101.758-27

35.506.264/0001-04

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 436 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
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Observação

Diretor

Tgsp-98 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-98 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

Tgsp-99 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-99 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

35.506.275/0001-86

311.359.978-45

35.506.275/0001-86

030.086.368-37

35.506.264/0001-04

284.092.258-40

35.506.264/0001-04

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 437 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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N/A

Observação

Diretor

Tgsp-99 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-99 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-99 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

35.506.275/0001-86

014.710.467-02

35.506.275/0001-86

002.272.837-67

35.506.275/0001-86

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 438 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
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Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-99 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-93 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-93 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

265.101.758-27

35.742.905/0001-11

311.359.978-45

35.742.905/0001-11

030.086.368-37

35.506.275/0001-86

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tgsp-93 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-93 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-93 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

284.092.258-40

35.742.905/0001-11

014.710.467-02

35.742.905/0001-11

002.272.837-67

35.742.905/0001-11

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 440 de 602
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Observação

Diretor

Tgsp-100 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-93 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

Tgsp-100 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-100 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

35.506.290/0001-24

265.101.758-27

35.506.290/0001-24

311.359.978-45

35.506.290/0001-24

030.086.368-37

35.742.905/0001-11

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretora

Tgsp-100 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-100 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-100 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

35.506.290/0001-24

284.092.258-40

35.506.290/0001-24

014.710.467-02

35.506.290/0001-24

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 442 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

816

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

INSTITUTO TEGRA

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

INSTITUTO TEGRA

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Membro do Conselho Fiscal

INSTITUTO TEGRA

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

05.637.259/0001-61

047.965.898-64

05.637.259/0001-61

311.359.978-45

05.637.259/0001-61

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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INSTITUTO TEGRA

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Membro do Conselho Fiscal

INSTITUTO TEGRA

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Membro do Conselho Fiscal

INSTITUTO TEGRA

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

05.637.259/0001-61

265.101.758-27

05.637.259/0001-61

014.710.467-02

05.637.259/0001-61

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretor

Tgsp-102 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-102 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

Tgsp-102 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-102 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

38.265.391/0001-49

002.272.837-67

38.265.391/0001-49

265.101.758-27

38.265.391/0001-49

311.359.978-45

38.265.391/0001-49

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

Tgsp-102 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-103 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-103 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

38.335.459/0001-19

311.359.978-45

38.335.459/0001-19

030.086.368-37

38.265.391/0001-49

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-103 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-103 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-103 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

284.092.258-40

38.335.459/0001-19

014.710.467-02

38.335.459/0001-19

002.272.837-67

38.335.459/0001-19

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tgsp-104 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-103 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-104 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

38.265.147/0001-86

311.359.978-45

38.265.147/0001-86

030.086.368-37

38.335.459/0001-19

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

Tgsp-104 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-104 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

Tgsp-104 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-104 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

38.265.147/0001-86

284.092.258-40

38.265.147/0001-86

014.710.467-02

38.265.147/0001-86

002.272.837-67

38.265.147/0001-86

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

Tgsp-105 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-105 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-105 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

38.265.144/0001-42

265.101.758-27

38.265.144/0001-42

311.359.978-45

38.265.144/0001-42

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-105 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-105 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-105 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

38.265.144/0001-42

284.092.258-40

38.265.144/0001-42

014.710.467-02

38.265.144/0001-42

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tgsp-106 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-106 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-106 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

38.265.269/0001-72

265.101.758-27

38.265.269/0001-72

311.359.978-45

38.265.269/0001-72

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretora

Tgsp-106 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-106 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

Tgsp-107 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-106 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

38.265.318/0001-77

030.086.368-37

38.265.269/0001-72

284.092.258-40

38.265.269/0001-72

014.710.467-02

38.265.269/0001-72

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

Tgsp-107 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-107 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-107 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

38.265.318/0001-77

002.272.837-67

38.265.318/0001-77

265.101.758-27

38.265.318/0001-77

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-107 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-108 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-107 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

38.265.167/0001-57

030.086.368-37

38.265.318/0001-77

284.092.258-40

38.265.318/0001-77

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Tgsp-108 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-108 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-108 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

014.710.467-02

38.265.167/0001-57

002.272.837-67

38.265.167/0001-57

265.101.758-27

38.265.167/0001-57

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

Tgsp-108 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-108 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

Tgsp-109 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-109 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

38.265.223/0001-53

311.359.978-45

38.265.223/0001-53

030.086.368-37

38.265.167/0001-57

284.092.258-40

38.265.167/0001-57

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

Tgsp-109 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-109 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-109 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

38.265.223/0001-53

014.710.467-02

38.265.223/0001-53

002.272.837-67

38.265.223/0001-53

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tgsp-109 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

265.101.758-27

38.265.142/0001-53

311.359.978-45

38.265.142/0001-53

030.086.368-37

38.265.223/0001-53

284.092.258-40

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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TGSP-110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

284.092.258-40

38.265.142/0001-53

014.710.467-02

38.265.142/0001-53

002.272.837-67

38.265.142/0001-53

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TUR-01 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP-110 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TUR-01 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-01 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

26.334.098/0001-07

265.101.758-27

26.334.098/0001-07

311.359.978-45

26.334.098/0001-07

030.086.368-37

38.265.142/0001-53

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretora

TUR-01 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TUR-01 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-01 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

26.334.098/0001-07

047.965.898-64

26.334.098/0001-07

014.710.467-02

26.334.098/0001-07

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tamboré Urbanismo Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tamboré Urbanismo Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tamboré Urbanismo Ltda.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

27.340.920/0001-05

265.101.758-27

27.340.920/0001-05

311.359.978-45

27.340.920/0001-05

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Tamboré Urbanismo Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tamboré Urbanismo Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Tamboré Urbanismo Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

27.340.920/0001-05

047.965.898-64

27.340.920/0001-05

014.710.467-02

27.340.920/0001-05

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGUR-05 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGUR-05 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGUR-05 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGUR-05 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

28.409.154/0001-50

002.272.837-67

28.409.154/0001-50

265.101.758-27

28.409.154/0001-50

311.359.978-45

28.409.154/0001-50

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretora

TGUR-05 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TUR-03 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGUR-05 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

28.428.536/0001-21

030.086.368-37

28.409.154/0001-50

047.965.898-64

28.409.154/0001-50

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-03 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-03 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-03 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

014.710.467-02

28.428.536/0001-21

002.272.837-67

28.428.536/0001-21

265.101.758-27

28.428.536/0001-21

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Prestação de serviço

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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TUR-03 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-03 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGUR-04 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

311.359.978-45

29.293.861/0001-97

030.086.368-37

28.428.536/0001-21

047.965.898-64

28.428.536/0001-21

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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Observação

Diretor

TGUR-04 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGUR-04 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGUR-04 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGUR-04 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

29.293.861/0001-97

014.710.467-02

29.293.861/0001-97

002.272.837-67

29.293.861/0001-97

265.101.758-27

29.293.861/0001-97

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGUR-04 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TUR-06 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-06 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

30.386.762/0001-39

311.359.978-45

30.386.762/0001-39

030.086.368-37

29.293.861/0001-97

047.965.898-64

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-06 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora de Assuntos Corporativos

TUR-06 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Pessoa Relacionada

Diretora

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-06 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Pessoa Relacionada

047.965.898-64

30.386.762/0001-39

014.710.467-02

30.386.762/0001-39

002.272.837-67

30.386.762/0001-39

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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TUR-07 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-06 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-07 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

265.101.758-27

30.386.699/0001-30

311.359.978-45

30.386.699/0001-30

030.086.368-37

30.386.762/0001-39

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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Observação

Diretora

TUR-07 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-07 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TUR-07 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-07 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

30.386.699/0001-30

047.965.898-64

30.386.699/0001-30

014.710.467-02

30.386.699/0001-30

002.272.837-67

30.386.699/0001-30

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TUR-08 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TUR-08 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-08 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

30.386.871/0001-56

265.101.758-27

30.386.871/0001-56

311.359.978-45

30.386.871/0001-56

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-08 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-08 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-08 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

030.086.368-37

30.386.871/0001-56

047.965.898-64

30.386.871/0001-56

014.710.467-02

30.386.871/0001-56

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1
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TUR-02 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-02 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-02 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

002.272.837-67

30.698.431/0001-34

265.101.758-27

30.698.431/0001-34

311.359.978-45

30.698.431/0001-34

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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PÁGINA: 476 de 602

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

850

Observação

Diretora

TUR-02 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-02 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TUR-10 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-02 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

31.227.099/0001-92

030.086.368-37

30.698.431/0001-34

047.965.898-64

30.698.431/0001-34

014.710.467-02

30.698.431/0001-34

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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N/A

Observação

Diretor

TUR-10 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TUR-10 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-10 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

31.227.099/0001-92

002.272.837-67

31.227.099/0001-92

265.101.758-27

31.227.099/0001-92

311.359.978-45

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-10 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-11 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-10 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

31.332.855/0001-43

030.086.368-37

31.227.099/0001-92

047.965.898-64

31.227.099/0001-92

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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TUR-11 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-11 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-11 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

014.710.467-02

31.332.855/0001-43

002.272.837-67

31.332.855/0001-43

265.101.758-27

31.332.855/0001-43

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Observação

Diretor

TUR-11 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-11 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TUR-09 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-09 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

31.179.121/0001-76

311.359.978-45

31.179.121/0001-76

030.086.368-37

31.332.855/0001-43

047.965.898-64

31.332.855/0001-43

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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N/A

Observação

Diretor

TUR-09 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TUR-09 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-09 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

31.179.121/0001-76

014.710.467-02

31.179.121/0001-76

002.272.837-67

31.179.121/0001-76

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-09 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-12 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-12 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

265.101.758-27

32.022.830/0001-06

311.359.978-45

32.022.830/0001-06

030.086.368-37

31.179.121/0001-76

047.965.898-64

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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TUR-12 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-12 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TUR-12 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

047.965.898-64

32.022.830/0001-06

014.710.467-02

32.022.830/0001-06

002.272.837-67

32.022.830/0001-06

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Observação

Diretor Presidente

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TUR-12 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

Cargo/Função

Identificação

Diretor sem Designação Específica

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Financeiro

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

58.877.812/0001-08

047.965.898-64

58.877.812/0001-08

311.359.978-45

58.877.812/0001-08

030.086.368-37

32.022.830/0001-06

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto
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N/A

Observação

Diretora sem Designação Específica

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor Executivo

BROOKFIELD BRASIL LTDA.

Pessoa Relacionada

Vice Presidente do Conselho de Administração

Luiz Ildefonso Simões Lopes

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor sem Designação Específica

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

34.268.326/0001-16

042.852.127-49

58.877.812/0001-08

284.092.258-40

58.877.812/0001-08

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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Membro do Conselho de Administração

Paulo Cesar Carvalho Garcia

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Executivo

BROOKFIELD BRASIL LTDA.

Pessoa Relacionada

Membro do Conselho de Administração

Alexandre Honore Marie Thiollier Neto

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TEGRA VENDAS IMOBILIÁRIA LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Jurídico

BROOKFIELD BRASIL LTDA.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

24.303.516/0001-73

311.359.978-45

34.268.326/0001-16

946.708.897-53

34.268.326/0001-16

127.013.528-78

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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TG CASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP-88 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

Tgsp-102 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

030.086.368-37

38.265.391/0001-49

014.710.467-02

34.583.749/0001-20

014.710.467-02

34.583.520/0001-96

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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Observação

Diretor Executivo

BROOKFIELD BRASIL LTDA.

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Henrique Carsalade Martins

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor Presidente

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

12.106.949/0001-50

311.359.978-45

12.106.949/0001-50

030.086.368-37

34.268.326/0001-16

075.362.237-81

58.877.812/0001-08

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Direta

Controlador Direto

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretora

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

12.106.949/0001-50

014.710.467-02

12.106.949/0001-50

002.272.837-67

12.106.949/0001-50

265.101.758-27

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Indireta
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Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

002.272.837-67

12.106.949/0001-50

014.710.467-02

12.106.949/0001-50

047.965.898-64

12.106.949/0001-50

047.965.898-64

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Indireta
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TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretora

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

030.086.368-37

12.106.949/0001-50

311.359.978-45

12.106.949/0001-50

265.101.758-27

12.106.949/0001-50

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Cargo/Função

Identificação

Diretora

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico

Dan Suguio

Administrador do Emissor

N/A

13.977.290/0001-70

002.272.837-67

13.977.290/0001-70

265.101.758-27

13.977.290/0001-70

311.359.978-45

13.977.290/0001-70

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta
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N/A

Observação

Diretora

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretora de Assuntos Corporativos

Patrícia Fernandes Caseira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

Diretor

TGBR Incorporadora S.A. (nova denominação da Tegra Incorporadora S.A.)

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

N/A

Observação

Diretor

TGSP Cotoxó Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

07.700.557/0001-84

284.092.258-40

13.977.290/0001-70

047.965.898-64

13.977.290/0001-70

014.710.467-02

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1
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N/A

Observação

Diretor

TGBR Incorporadora S.A. (nova denominação da Tegra Incorporadora S.A.)

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

N/A

Observação

Diretor

TGBR Incorporadora S.A. (nova denominação da Tegra Incorporadora S.A.)

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGBR Incorporadora S.A. (nova denominação da Tegra Incorporadora S.A.)

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

07.700.557/0001-84

284.092.258-40

07.700.557/0001-84

311.359.978-45

07.700.557/0001-84

030.086.368-37

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

311.359.978-45

58.877.812/0001-08

030.086.368-37

58.877.812/0001-08

002.272.837-67

58.877.812/0001-08

047.965.898-64

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Cargo/Função

Identificação

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

N/A

Observação

Diretor

030.086.368-37

58.877.812/0001-08

311.359.978-45

58.877.812/0001-08

284.092.258-40

58.877.812/0001-08

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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TGBR Incorporadora S.A. (nova denominação da Tegra Incorporadora S.A.)

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGBR Incorporadora S.A. (nova denominação da Tegra Incorporadora S.A.)

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Ubirajara Spessotto de Camargo Freitas

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

TGBR Incorporadora S.A. (nova denominação da Tegra Incorporadora S.A.)

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

030.086.368-37

07.700.557/0001-84

284.092.258-40

07.700.557/0001-84

311.359.978-45

07.700.557/0001-84

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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Observação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Carlos Eduardo Moraes Calheiros

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Cargo/Função

Identificação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Desenvolvimento Urbano

Marcelo Puntel de Oliveira

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor de Unidade de Negócios São Paulo

Thiago Rocha de Castro

Administrador do Emissor

N/A

58.877.812/0001-08

047.965.898-64

58.877.812/0001-08

284.092.258-40

58.877.812/0001-08

311.359.978-45

58.877.812/0001-08

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

873

N/A

Observação

Diretor

Erbe Incorporadora 019 S.A.

Pessoa Relacionada

Diretora de Construção

Patrícia Heredia Domingues

Administrador do Emissor

N/A

Observação

Cargo/Função

Identificação

58.877.812/0001-08

002.272.837-67

CPF/CNPJ

Controle

Controlador Direto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
±$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
$&RPSDQKLDFRQWUDWRXDSyOLFHGHVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHDGPLQLVWUDGRUHVHGLUHWRUHV
RXVHJXUR' 2 MXQWRj%HUNHOH\,QWHUQDWLRQDOGR%UDVLO6HJXURV6$FRPYLJrQFLDDWp
2SUrPLRWRWDOSDJRSHODDSyOLFHIRLGH5 FHQWRHTXDUHQWDHFLQFRPLOVHLVFHQWDVH
VHWHQWD UHDLV H VHVVHQWD H TXDWUR FHQWDYRV  2 OLPLWH Pi[LPR GH JDUDQWLD GD DSyOLFH p GH 5
 FHPPLOK}HVGHUHDLV 
2 VHJXUR ' 2 YLVD SURWHJHU RV LQWHUHVVHV GRV GLUHWRUHV DGPLQLVWUDGRUHV H IXQFLRQiULRV GD
&RPSDQKLDTXHH[HUoDPIXQo}HVGHJHVWmRVDOYDJXDUGDQGRRVVHXVUHVSHFWLYRVSDWULP{QLRVHP
FDVR GH UHFODPDo}HV LQFOXLQGR SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV  GHFRUUHQWHV GH GDQRV
FDXVDGRVDWHUFHLURVSRUDWRVSUDWLFDGRVQRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVSDUDDVTXDLVWHQKDPVLGRHOHLWRV
RXQRPHDGRV
$GLFLRQDOPHQWHR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHVWDEHOHFHTXHPHGLDQWHDDVVLQDWXUD
GH FRQWUDWR GH LQGHQLGDGH D 7HJUD LQGHQL]DUi H PDQWHUi LQGHQHV VHXV FRQVHOKHLURV GLUHWRUHV H
PHPEURVGHFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDRVTXDLVVHDSOLFDPRVGHYHUHVHUHVSRQVDELOLGDGHVGH
DGPLQLVWUDGRUHVQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQDKLSyWHVHGHHYHQWXDO
GDQRRXSUHMXt]RHIHWLYDPHQWHVRIULGRSRUIRUoDGRH[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD
1RHQWDQWRD&RPSDQKLDDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRFHOHEURXTXDOTXHUFRQWUDWR
GHLQGHQLGDGHFRPVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
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12.12 - Outras informações relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$SUHVHQWDPRVDEDL[RDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
GHSRLVGDWUDQVIRUPDomRGD&RPSDQKLDGHVRFLHGDGHHPSUHViULDOLPLWDGDSDUDVRFLHGDGHSRUDo}HV
'DWD

4XyUXPGHLQVWDODomR

,QVWDODomRHPVHJXQGD
FRQYRFDomR

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mR

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
jVK 





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
jVK 





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mR

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





1mR

(YHQWR

1mR
1mR


$Wp D GDWD GR DUTXLYDPHQWR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR IRUDP UHDOL]DGDV $VVHPEOHLDV
*HUDLVQRH[HUFtFLRGH
6HJPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
$&RPSDQKLDXPDYH]GHIHULGRRSHGLGRGHDGPLVVmRQHJRFLDomRHOLVWDJHPSHUDQWHD%HVWDUi
VXMHLWDjVUHJUDVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR(PD%LQWURGX]LXWUrVVHJPHQWRVGH
QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GHQRPLQDGRV 1tYHO 
1tYHOH1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODUDVFRPSDQKLDVDVHJXLUPHOKRUHVSUiWLFDVGH
JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR
H[LJLGRSHODOHJLVODomR2VVHJPHQWRVGHOLVWDJHPVmRGHVWLQDGRVjQHJRFLDomRGHDo}HVHPLWLGDV
SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDHH[LJrQFLDVGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDOpPGDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomR
EUDVLOHLUD (P JHUDO WDLV UHJUDV DPSOLDP RV GLUHLWRV GRV DFLRQLVWDV H HOHYDP D TXDOLGDGH GDV
LQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV21RYR0HUFDGRpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDX
GHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRV
$VFRPSDQKLDVTXHLQJUHVVDPQR1RYR0HUFDGRVXEPHWHPVHYROXQWDULDPHQWHDGHWHUPLQDGDV
UHJUDVPDLVUtJLGDVGRTXHDTXHODVSUHVHQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDREULJDQGRVHSRUH[HPSORD
HPLWLU DSHQDV Do}HV RUGLQiULDV PDQWHU QR PtQLPR  GH Do}HV GR FDSLWDO GD &RPSDQKLD HP
FLUFXODomRREVHUYDGDVFHUWDVH[FHo}HVSUHYLVWDVHPOHLHHPFRQVRQkQFLDFRPR(VWDWXWR6RFLDO
FRQVWLWXLUXPFRPLWrGHDXGLWRULDDSURYDUUHJLPHQWRLQWHUQRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHVHXV
FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR LQVWLWXLU iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV QD &RPSDQKLD HQWUH RXWURV $
DGHVmRDR1RYR0HUFDGRVHGiSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRHQWUHD&RPSDQKLDHD%DOpP
GDDGDSWDomRGRHVWDWXWRGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVUHJUDVFRQWLGDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGR
$RDVVLQDURVFRQWUDWRVDVFRPSDQKLDVGHYHPDGRWDUDVQRUPDVHSUiWLFDVGR1RYR0HUFDGR$V
UHJUDV LPSRVWDV SHOR 1RYR 0HUFDGR YLVDP FRQFHGHU WUDQVSDUrQFLD FRP UHODomR jV DWLYLGDGHV H
VLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
±'HVFULomRGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD
D

REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRUHVSRQViYHOSRUVXDDSURYDomRGDWDGD
DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHVWDEHOHFHDVUHJUDVHGLUHWUL]HVTXH
GHYHUmR VHU REVHUYDGDV SDUD D GHWHUPLQDomR GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
REVHUYDGDVDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVHR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD$LQGDD
SROtWLFDWHPSRUREMHWLYRID]HUFRPTXHRVLVWHPDGHUHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRSURPRYDXPD
FXOWXUDGHVXSHUDomRGHUHVXOWDGRVSRUPHLRGDFRQWUDWDomRHUHWHQomRGRVPHOKRUHVSURILVVLRQDLV
SDUDD&RPSDQKLDDOLQKDGDDRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDV
2REMHWLYRGDHVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDpUHFRPSHQVDUVHXVDGPLQLVWUDGRUHVWDQWR
QRTXHWDQJHDRGHVHPSHQKRTXHVHPDQWpPVXVWHQWiYHODRORQJRGRVDQRVTXDQWRjTXHOHTXHVH
GLIHUHQFLD GD PpGLD 'HVVH PRGR D UHPXQHUDomR WRWDO RIHUHFLGD DRV GLUHWRUHV p FRPSRVWD SRU
HOHPHQWRVIL[RV FRPRRVDOiULREDVHHRVEHQHItFLRV HYDULiYHLV FRPRDUHPXQHUDomRYDULiYHO 
'HVVH PRGR D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p DYDOLDGD H FRQVHTXHQWHPHQWH UHFRPSHQVDGD
SULQFLSDOPHQWHSHODVXDFDSDFLGDGHGHJHUDUYDORUj&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDQRLQWXLWRGHDVVHJXUDUTXHDVVXDVSUiWLFDVGHUHPXQHUDomRHVWHMDPGHYLGDPHQWH
DOLQKDGDV D PHGLDQD GDV UHFRPSHQVDV RIHUHFLGDV SHOR PHUFDGR LPRELOLiULR EUDVLOHLUR UHYLVD RV
SDFRWHVRIHUHFLGRVDRVVHXVH[HFXWLYRVHHPSUHJDGRVDQXDOPHQWHDWUDYpVGHSHVTXLVDVFRQGX]LGDV
SRUFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDVQRWHPD
$UHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRpSURSRUFLRQDODUHVSRQVDELOLGDGHGRFDUJRDRWHPSRGHGLFDGRjV
IXQo}HVjFRPSHWrQFLDHUHSXWDomRSURILVVLRQDOHDRYDORUGRVVHUYLoRVQRPHUFDGRFRPIRFRHP
VXDSHUHQLGDGHHFULDomRGHYDORUQRORQJRSUD]R
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP
UHXQLmR GH  GH QRYHPEUR GH  HVWi GLVSRQtYHO QRV VLWHV ZZZFYPJRYEU H
KWWSVZZZWHJUDLQFRUSRUDGRUDFRPEUUL
E
L

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRLQGLFDQGR
GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

$ UHPXQHUDomR SRGHUi VHU FRQVWLWXtGD SHORV VHJXLQWHV HOHPHQWRV L  UHPXQHUDomR IL[D LL 
UHPXQHUDomRYDULiYHO LLL EHQHItFLRVHLQFHQWLYRVGHORQJRSUD]RVHPSUHEDVHDGDQRVSDGU}HVGH
PHUFDGRHQRVWHUPRVGDHVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRWRWDOGHILQLGDSHOD&RPSDQKLD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUmRID]HUMXVDXPDUHPXQHUDomRIL[DTXHVHUi
GHWHUPLQDGDGHDFRUGRFRPRSDGUmRGHPHUFDGRFRPEDVHHPVRFLHGDGHVTXHWHQKDPWDPDQKR
VLPLODU DR GD &RPSDQKLD H FXMR REMHWR VRFLDO VHMD VHPHOKDQWH DR H[HUFtFLR SHOD &RPSDQKLD $
UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiSURSRUFLRQDOjVVXDVUHVSHFWLYDV
DWULEXLo}HV UHVSRQVDELOLGDGHV H GHPDQGD GH WHPSR 1mR KDYHUi UHPXQHUDomR EDVHDGD HP
SDUWLFLSDomRHPUHXQL}HV
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
'LUHWRULD(VWDWXWiULDH1mR(VWDWXWiULD
$UHPXQHUDomRGD'LUHWRULDpXPDIHUUDPHQWDHIHWLYDGHDWUDomRPRWLYDomRHUHWHQomRGRVGLUHWRUHV
VHQGRHVWUXWXUDGDGHIRUPDMXVWDHFRPSDWtYHOFRPDVIXQo}HVHRVULVFRVLQHUHQWHVDRFDUJRGH
PRGR D SURSRUFLRQDU R DOLQKDPHQWR GH VHXV LQWHUHVVHV FRP RV LQWHUHVVHV GH ORQJR SUD]R GD
&RPSDQKLD
2VPHPEURVGD'LUHWRULDID]HPMXVDUHPXQHUDomRIL[DHYDULiYHO2FRPSRQHQWHIL[RFRQVLGHUDGR
RVDOiULREDVHFXMRSDJDPHQWRpGHIUHTXrQFLDPHQVDOSRVVXLRREMHWLYRGHUHFRPSHQVDURVGLUHWRUHV
FRQIRUPHDVUHVSRQVDELOLGDGHVSRUHVWHVDVVXPLGDVVHJXQGRVHXVUHVSHFWLYRVHVFRSRVGHDWXDomR
QD &RPSDQKLD 1R LQWXLWR GH DVVHJXUDU D FRPSHWLWLYLGDGH GHVWD UHPXQHUDomR IL[D D &RPSDQKLD
UHDOL]D SHVTXLVD VDODULDLVDQXDLV FRPDX[tOLR GLUHWR RX LQGLUHWR GH FRQVXOWRULDV HVSHFLDOL]DGDV QR
DVVXQWR
2SODQRGHUHPXQHUDomRYDULiYHOGD&RPSDQKLDSRVVXLFRPRREMHWLYRUHFRPSHQVDURGHVHPSHQKR
GRVH[HFXWLYRVQRTXHWDQJHjVPHWDVGHILQLGDVQRSODQRGHQHJyFLRVGDPHVPD(VWHSURJUDPD
FRQVLGHUDQRVHXUDFLRQDOGHFiOFXORSDUDGHILQLomRGRVYDORUHVDVHUHPSDJRVRDWLQJLPHQWRGRV
REMHWLYRVGD&RPSDQKLDGDViUHDVHGHFDGDGLUHWRU
$VVLPFRPRRVDOiULREDVHRSODQRGHUHPXQHUDomRYDULiYHOWDPEpPpUHYLVDGRDQXDOPHQWHSRU
PHLRGHSHVTXLVDVVDODULDLV$WUDYpVGHVWDVVmRGHILQLGRVRVQ~PHURVGHVDOiULRVEDVH WDUJHW D
VHUHPSDJRVSDUDFDGDQtYHOGHFDUJRGD&RPSDQKLDXPDYH]DWLQJLGRVRVREMHWLYRVGRSODQRGH
QHJyFLRVFRQIRUPHPHQFLRQDGRDFLPD
2V PHPEURV GD 'LUHWRULD WDPEpP ID]HP MXV D SDFRWH GH EHQHItFLRV DOLQKDGR FRP DV PHOKRUHV
SUiWLFDVGHPHUFDGRFRPSRVWRSRUDVVLVWrQFLDPpGLFDHRGRQWROyJLFDUHHPEROVRGHGHVSHVDVFRP
PHGLFDPHQWRVGHVSHVDVPpGLFDVHRGRQWROyJLFDVDXWRPyYHODX[tOLRFRPEXVWtYHOYDOHUHIHLomR
DX[tOLRDFDGHPLDSUHYLGrQFLDSULYDGDHVHJXURGHYLGD
$VVLP FRPR RV HOHPHQWRV GHILQLGRV DFLPD VDOiULR EDVH H UHPXQHUDomR YDULiYHO  RV EHQHItFLRV
WDPEpPVmRDYDOLDGRVDQXDOPHQWHFRQWUDDVSUiWLFDVGHPHUFDGRSRUPHLRGHSHVTXLVDVFRQGX]LGDV
SHOD&RPSDQKLDHRXSRUFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVFRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHPHVHJXLQWHVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi IRUPDU RX GLVVROYHU D TXDOTXHU WHPSR FRPLWrV GH
DVVHVVRUDPHQWR DOpP GR &RPLWr GH $XGLWRULD SUHYLVWR QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD 2V
PHPEURVGRV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRGHUmR
ID]HUMXVDUHPXQHUDomRHVSHFtILFDSRUWDOIXQomRVHDVVLPGHILQLGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
QDUHXQLmRHPTXHRVHOHJHU
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HP UHODomR DRV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV TXDO D SURSRUomR GH FDGD HOHPHQWR QD
UHPXQHUDomRWRWDO
3URSRUomRGRVHOHPHQWRVQDUHPXQHUDomR7RWDOGR([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

6DOiULRRXSUyODERUH







%HQHItFLRVGLUHWRRXLQGLUHWR







3DUWLFLSDomRHP&RPLWrVUHXQL}HV







%{QXV VHPFRQVLGHUDUHQFDUJRV 







3DUWLFLDomRGHUHVXOWDGRV







5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV







2XWURV













7RWDOGD5HPXQHUDomR


3URSRUomRGRVHOHPHQWRVQDUHPXQHUDomR7RWDOGR([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

6DOiULRRXSUyODERUH







%HQHItFLRVGLUHWRRXLQGLUHWR







3DUWLFLSDomRHP&RPLWrVUHXQL}HV







%{QXV VHPFRQVLGHUDUHQFDUJRV 







3DUWLFLDomRGHUHVXOWDGRV







5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV







2XWURV







7RWDOGD5HPXQHUDomR








3URSRUomRGRVHOHPHQWRVQDUHPXQHUDomR7RWDOGR([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

6DOiULRRXSUyODERUH







%HQHItFLRVGLUHWRRXLQGLUHWR







3DUWLFLSDomRHP&RPLWrVUHXQL}HV







%{QXV VHPFRQVLGHUDUHQFDUJRV 







3DUWLFLDomRGHUHVXOWDGRV







5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV







2XWURV







7RWDOGD5HPXQHUDomR
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LL

PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

(PUHJUDDUHPXQHUDomRWHPVHXVYDORUHVIL[RVUHDMXVWDGRVHPOLQKDFRPRSDGUmRGHPHUFDGRGH
DFRUGRFRPD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVYLJHQWHHGHIRUPDTXHVHPDQWHQKD
DGHTXDGDjVSUiWLFDVGHPHUFDGRSDUDRVSURILVVLRQDLVFRPH[SHULrQFLDVHPHOKDQWHHPHPSUHVDV
GR PHVPR VHWRU TXH D &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH 2 &RPLWr GH *HQWH 3HUIRUPDQFH H
5HPXQHUDomRSRGHUiXWLOL]DUGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDHFRPQRWyULDH[SHULrQFLDGH
PHUFDGRHPUHPXQHUDomRSDUDVHXVHVWXGRVHSHVTXLVDV
5HPXQHUDomR)L[DRYDORUGDUHPXQHUDomRIL[DSDJDj$GPLQLVWUDomRpFRPSDUDGRSHULRGLFDPHQWH
FRPRSDGUmRGHPHUFDGRSRUPHLRGHSHVTXLVDVUHDOL]DGDVHHVWXGRVGHIRUPDTXHVHSRVVDDIHULU
D VXD FRPSHWLWLYLGDGH H HYHQWXDOPHQWH DYDOLDU D QHFHVVLGDGH GH VH UHDOL]DU UHDMXVWHV QD
UHPXQHUDomR
5HPXQHUDomR 9DULiYHO D SDUFHOD YDULiYHO GD UHPXQHUDomR GD $GPLQLVWUDomR QmR HVWi VXMHLWD D
UHDMXVWHV PDV VLP DR DWLQJLPHQWR GH PHWDV VHQGR HVWDEHOHFLGD SHORV SUySULRV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLDHGD$GPLQLVWUDomRTXHGHILQLUmRRPRQWDQWHDVHUGLVWULEXtGRFRPRSDUFHODYDULiYHO
LLL

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRH

1RTXHWDQJHDRVH[HFXWLYRVD&RPSDQKLDLGHQWLILFDDQHFHVVLGDGHGDFRPSRVLomRGHXPSDFRWH
FRPHOHPHQWRVIL[RV UHPXQHUDomRIL[DHEHQHItFLRV HYDULiYHLV UHPXQHUDomRYDULiYHO XPDYH]
TXH HVWD HVWUDWpJLD PHOKRU HVWLPXOD WDQWR D SHUIRUPDQFH VXVWHQWDGD SDUFHOD IL[D  TXDQWR R
GHVHPSHQKRGLIHUHQFLDGR SDUFHODYDULiYHO VHMDHVWHQRFXUWRPpGLRRXORQJRSUD]R
LY

DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVHIDWR

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDWXDOPHQWHHOHLWRVQmRUHFHEHPTXDOTXHUUHPXQHUDomR
HPUD]mRGRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVGHFRQVHOKHLURV
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUHVTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGH&RPLWrV
QmRIDUmRMXVDRUHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomRDGLFLRQDOSHODVXDSDUWLFLSDomRHP&RPLWrVH[FHWR
PHPEURVLQGHSHQGHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHSRGHUmRUHFHEHUUHPXQHUDomRDGLFLRQDO
SDUDWDQWRID]HPMXVDRUHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomRDGLFLRQDOSDUDSDUWLFLSDUGH&RPLWrV
F

SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR

$ UHPXQHUDomR IL[D p GHWHUPLQDGD SRU DOpP GD FRPSOH[LGDGH H QtYHO GH UHVSRQVDELOLGDGH GDV
IXQo}HVH[HUFLGDVDFRQWULEXLomRSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGRQHJyFLRHRGHVHPSHQKRGDVHTXLSHV
QDEXVFDGHDOWRVQtYHLVGHFRPSURPHWLPHQWRHHQWUHJD
-i QR TXH GL] UHVSHLWR j UHPXQHUDomR YDULiYHO RV LQGLFDGRUHV OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR HP VXD
GHWHUPLQDomRVmRDTXHOHVUHODFLRQDGRVjHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDTXHOHYDHPFRQVLGHUDomR L 
LQGLFDGRUHV HVWUDWpJLFRV H LL  LQGLFDGRUHV HVSHFtILFRV GRV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR
LQGLYLGXDOPHQWHFRQVLGHUDGR
G

FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR

$UHPXQHUDomRpHVWUXWXUDGDGHDFRUGRFRPRVUHVXOWDGRVDSXUDGRVGRDQRHPH[HUFtFLR'HVVH
PRGR R YDORU GH SDJDPHQWR UHIHUHQWH j UHPXQHUDomR YDULiYHO p FRQVHTXrQFLD GLUHWD WDQWR GR
FXPSULPHQWR GR SODQR GH QHJyFLRV TXDQWR GRV REMHWLYRV GHILQLGRV SDUD FDGD H[HFXWLYR GD
RUJDQL]DomR1HVWDDYDOLDomRLQGLYLGXDOVmRFRQVLGHUDGRVQmRVRPHQWHRVDVSHFWRVTXDQWLWDWLYRV
FRPR DV PHWDV GH iUHD  FRPR WDPEpP D DGHUrQFLD GRV PHVPRV j FXOWXUD GD RUJDQL]DomR
PHQVXUDGD DWUDYpV GDV DYDOLDo}HV GH SHUIRUPDQFH 1HVWDV DYDOLDo}HV VmR UHIOHWLGRV
FRPSRUWDPHQWRVUHODFLRQDGRVDOLGHUDQoDLQWHJULGDGHYLVmRHPORJRSUD]RFRPIRFRHPUHVXOWDGR
HILFLrQFLDHVStULWRHTXLSHFRQVWDQWHEXVFDSHORDSUHQGL]DGRUHVLOLrQFLDHIOH[LELOLGDGHHVDWLVIDomR
GRFOLHQWH
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H

FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGRHPLVVRUGHFXUWR
PpGLRHORQJRSUD]R

$QRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVVHDOLQKDFRPRVQRVVRVLQWHUHVVHVGHFXUWR
PpGLR H ORQJR SUD]R QD PHGLGD HP TXH EXVFD DWUDYpV GD SUiWLFD GH UHPXQHUDomR H EHQHItFLRV
FRPSDWtYHLVFRPRPHUFDGRDWUDLUH[HFXWLYRVTXDOLILFDGRVHDMXVWDFRQWUDSDUWLGDILQDQFHLUDSDUDD
UHWHQomRGHWDLVSURILVVLRQDLV1DPHGLGDHPTXHFRPS}HDVXDUHPXQHUDomRFRPHOHPHQWRVIL[RV
H YDULiYHLV FRPR FLWDGR QRV LWHQV DFLPD  D &RPSDQKLD DVVHJXUD R GHYLGR DOLQKDPHQWR GD VXD
HVWUDWpJLDGHUHFRPSHQVDVFRPRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVQRTXHWDQJHDRFUHVFLPHQWRLPHGLDWR
HjJHUDomRGHYDORUDRORQJRGRVDQRV
2VDOiULREDVH HOHPHQWRIL[R UHVSRQGHSHODUHPXQHUDomRGDVDo}HVGHFXUWRSUD]RVHQGRHVWDV
SULQFLSDOPHQWH GLUHFLRQDGDV SDUD D PDQXWHQomR GR QHJyFLR -i RV HOHPHQWRV YDULiYHLV DWXDP
DOLQKDQGRRVREMHWLYRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLD'HVVHPRGRRE{QXVFXMD
SHULRGLFLGDGH GH SDJDPHQWR p DQXDO DJH FRPR XP LQFHQWLYDGRUSDUD RV SLODUHV GH OXFUDWLYLGDGH
ORQJHYLGDGHHJHUDomRGHFDL[DTXHJDUDQWHPDSHUHQLGDGHGD&RPSDQKLD
I

H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV

1mRKiUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV
J

H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU

1mRKiTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULR
K

SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR

3DUDDGHILQLomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVVmRXWLOL]DGRVSDUkPHWURVVDODULDLV
GH HPSUHVDV GR VHJPHQWR LPRELOLiULR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR WDPEpP R RUoDPHQWR H R
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRDVFRQGLo}HVGHPHUFDGR
L

RVyUJmRVHFRPLWrVGRHPLVVRUTXHSDUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRLGHQWLILFDQGRGH
TXHIRUPDSDUWLFLSDP

$UHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVpGHILQLGDHPOLQKDFRPRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD
&RPSDQKLDDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRVWHULRUPHQWHDSURYDGRHP$VVHPEOHLD
*HUDO
&DEH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D IL[DomR GD UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO GRV PHPEURV GD
DGPLQLVWUDomRREVHUYDGRROLPLWHDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO
3DUWLFLSDP GR SURFHVVR GHFLVyULR DFHUFD GD UHPXQHUDomR GD DGPLQLVWUDomR $VVHPEOHLD *HUDO
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVVHVVRUDGRSHOR&RPLWrGH*HQWH3HUIRUPDQFHH5HPXQHUDomRGD
&RPSDQKLD
LL

FULWpULRVHPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOLQGLFDQGRVH
Ki D XWLOL]DomR GH HVWXGRV SDUD D YHULILFDomR GDV SUiWLFDV GH PHUFDGR H HP FDVR
SRVLWLYRRVFULWpULRVGHFRPSDUDomRHDDEUDQJrQFLDGHVVHVHVWXGRVH

3DUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOQRVVR&RPLWrGH*HQWH3HUIRUPDQFHH5HPXQHUDomR
DQDOLVD DV SHVTXLVDV GH PHUFDGR UHDOL]DGDV SRU HPSUHVDV GH FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGDV
FRQWUDWDGDVDQXDOPHQWHEXVFDQGRLGHQWLILFDUSDGU}HVGHUHPXQHUDomRQRVHWRULPRELOLiULRVHGRV
GHPDLVVHWRUHVTXHLPSDFWDPQRVVRQHJyFLR
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LLL

FRPTXHIUHTXrQFLDHGHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDDDGHTXDomRGD
SROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR RV LQGLFDGRUHV H PHWDV VmR UHYLVDGRV DQXDOPHQWH GH
PRGRDUHIOHWLUPXGDQoDVQDHVWUDWpJLDHSODQHMDPHQWRGHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD1mRREVWDQWH
DDYDOLDomRSRGHUiVHUUHDOL]DGDHPSHUtRGRVPHQRUHVDSRLDGDSRUSHVTXLVDVUHIHUHQFLDLVVHPSUH
TXHQHFHVViULR
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Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,00

7,20

0,00

11,20

Nº de membros remunerados

0,00

7,20

0,00

7,20

Salário ou pró-labore

0,00

6.239.292,00

0,00

6.239.292,00

Benefícios direto e indireto

0,00

985.421,00

0,00

985.421,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

4.000.845,00

0,00

4.000.845,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Valores referentes ao
pagamento de 13º salário dos
estatutários e encargos (INSS e
FGTS) recolhido por parte da
Tegra
13º salário: 533.634
INSS 2.476.579
FGTS 990.632

Remuneração variável
Bônus

0,00

5.609.968,00

0,00

5.609.968,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da metodologia
apresentada no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/20.

Total da remuneração

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da
metodologia apresentada no
Ofício Circular/CVM/SEP/Nº
2/20.

0,00

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da
metodologia apresentada no
Ofício Circular/CVM/SEP/Nº
2/20.

16.835.526,00

0,00

16.835.526,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

2,70

7,30

0,00

10,00

Nº de membros remunerados

0,00

7,30

0,00

7,30

Salário ou pró-labore

0,00

1.648.216,00

0,00

1.648.216,00

Benefícios direto e indireto

0,00

263.044,00

0,00

263.044,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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2.001.147,00

0,00

2.001.147,00

Valores referentes ao
pagamento de 13º salário dos
estatutários e encargos (INSS e
FGTS) recolhido por parte da
Tegra
13º salário: 145.754
INSS 1.298.867
FGTS 556.526

Remuneração variável
Bônus

0,00

5.503.222,00

0,00

5.503.222,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da metodologia
apresentada no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/20.

Total da remuneração

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da
metodologia apresentada no
Ofício Circular/CVM/SEP/Nº
2/20.

0,00

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da
metodologia apresentada no
Ofício Circular/CVM/SEP/Nº
2/20.

9.415.629,00

0,00

9.415.629,00

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

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da metodologia
apresentada no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/20.

Total da remuneração

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da
metodologia apresentada no
Ofício Circular/CVM/SEP/Nº
2/20.

0,00

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da
metodologia apresentada no
Ofício Circular/CVM/SEP/Nº
2/20.

0,00

0,00

0,00

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

5,00

0,00

5,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

Salário ou pró-labore

0,00

0,00

0,00

0,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Total da remuneração

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da metodologia
apresentada no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 2/20.

Versão : 1

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da
metodologia apresentada no
Ofício Circular/CVM/SEP/Nº
2/20.

0,00

0,00

O número de membros de cada
órgão foi calculado como média
anual, nos termos da
metodologia apresentada no
Ofício Circular/CVM/SEP/Nº
2/20.
0,00

0,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
±5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHFRQVHOKR
ILVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWH  


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVIRVVHP
DWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO



1$



1$

3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV
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5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDO  

1WRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

















%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVIRVVHP
DWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO



1$



1$

3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDO  
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV











%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVIRVVHP
DWLQJLGDV









9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR
VRFLDO









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDO  
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV











%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVIRVVHP
DWLQJLGDV









9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVVHMDP
DWLQJLGDV
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
13.4 – Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
Na data da apresentação deste Formulário, a Companhia possui um Plano de Investimentos que
consiste na oferta onerosa de opções de compra ou subscrição de ações da Companhia, em caráter
voluntário, a um determinado grupo de executivos da Companhia, escolhidos pelo Conselho de
Administração da Companhia (“Investidores Elegíveis”), aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 15 de dezembro de 2020 (“Plano de Investimento” e “AGE
de Aprovação”, respectivamente).
(a)

Termos e condições gerais;

Data de Aprovação: Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15
de dezembro de 2020.
Classe de ações a serem exercidas: Ordinárias.
Beneficiários (Investidores Elegíveis): Certos executivos da Companhia que tomam decisões de
longo prazo, exceto os membros do Conselho de Administração.
Limite Quantitativo: Sujeito aos ajustes previstos no Plano de Investimentos, o número máximo de
Opções que poderão ser ofertadas não excederá 7.89% (sete vírgula oitenta e nove por cento) das
ações representativas do capital social total da Companhia.
Períodos de Carência (vesting): Os períodos de carência serão determinados pelo Conselho de
Administração, definidos no Contrato de Investimentos ("Contrato") a ser celebrado com cada
Investidor Elegível.
Período de lock-up: 3 anos após a consumação da Oferta, sendo 10% liberados em 180 dias e 30%
a cada aniversário da Oferta. O período de lock-up também pode ser antecipadamente encerrado
em caso de liquidação ou dissolução da Companhia ou desligamento do Investidor Elegível, com
exceção das hipóteses previstas no Plano de Investimento.
Prazo de Vigência do Plano: O Plano de Investimentos entrou em vigor com a sua aprovação pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de dezembro de 2020 e poderá ser
modificado ou extinto, a qualquer tempo, pela própria Assembleia Geral ou até que as opções objeto
do Plano de Investimento sejam exercidas.
(b)

Principais objetivos do plano;

O Plano de Investimento tem o objetivo de conceder aos Investidores Elegíveis a oportunidade de
se tornarem acionistas da Companhia, propiciando, em consequência, um maior alinhamento, a
longo prazo, dos interesses desta última com os interesses dos Investidores Elegíveis quanto às
variações patrimoniais decorrentes dos resultados para os quais tenham contribuído.
(c)

Forma como o plano contribui para esses objetivos;

O oferecimento de Plano de Investimento de compra de ações é uma forma de estímulo aos
beneficiários por meio do seu comprometimento na geração de resultados para valorização das
ações no médio e longo prazo. Atinge-se, ainda, por meio deste modelo, o compartilhamento de
riscos e ganhos da Companhia, por meio da valorização das ações adquiridas a partir do exercício
das opções outorgadas.
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
(d)

Como o plano se insere na política de remuneração do emissor;

A Política de Remuneração de Administradores estabelece as regras e diretrizes a serem observadas
e aplicadas para determinar a remuneração dos administradores visando a atrair, manter e
reconhecer os profissionais de grande qualificação na administração da Companhia. Desse modo,
O Plano de Investimento foi aprovado visando a manutenção de um nível de competividade
adequado aos negócios da Companhia e ao contexto do mercado em que atua.
(e)

Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo;

O Plano de Investimento possui como critério principal para exercício de opções a divisão em
tranches periódicos e a existência de períodos de carência, que fazem com que os beneficiários se
comprometam com a constante valorização das ações da Companhia, no curto, médio e longo prazo.
Adicionalmente, todos os investidores no âmbito do Plano de Investimento ficarão sujeitos a período
de lock-up de 3 anos, com liberações parciais descritas no item 13.1(l) abaixo.
(f)

Número máximo de ações abrangidas;

As ações ordinárias de emissão da Companhia representativas de até 7.89% do capital social da
Companhia, conforme deliberação na AGE de Aprovação, observado o limite do capital autorizado
da Companhia previsto no Estatuto Social.
(g)

Número máximo de opções a serem outorgadas;

As opções poderão ser outorgadas a todos beneficiários que forem elegíveis para participar do Plano
de Investimento, desde que limitado ao número máximo de ações abrangidas pelo Plano de
Investimento, conforme previsto acima. Cada opção dá direito ao seu titular a subscrever ou adquirir
uma ação de emissão da Companhia.
(h)

Condições de aquisição de ações;

As opções de compra objeto do Plano de Investimento deverão ser outorgadas mediante celebração
do Contrato entre o titular das opções e a Companhia, em que serão definidas as seguintes
condições específicas, sem limitação: (i) o número total de ações da Companhia objeto de outorga;
(ii) o preço de exercício; (iii) os períodos de carência (vesting periods); (iv) os prazos para o exercício
das opções; (v) eventuais restrições às ações recebidas pelo exercício das opções; e (vi) o direito de
drag-along exercível pela Companhia em caso de alienação privada do controle da Companhia.
(i)

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício;

O Plano de Investimento é um programa oneroso em que as opções somente podem ser exercidas
mediante o pagamento do preço constante de cada Contrato, sendo, portanto, de natureza
exclusivamente societária, sem caracterizar remuneração ou benefício trabalhista, e as opções
somente poderão ser exercidas por cada beneficiário, após o cumprimento dos respectivos prazos
de carência, definidos em cada Contrato, mediante o pagamento do preço estabelecido.
Para os fins dos Contratos celebrados, o preço de subscrição ou compra por opção exercida será
acrescido do valor por ação de todos os investimentos adicionais que os acionistas da Companhia
venham a realizar na Companhia anteriormente à data de um evento de liquidez (sendo que a
consumação da Oferta constituirá um evento de liquidez), deduzido do valor líquido por ação que os
acionistas da Companhia eventualmente recebam da Companhia a título de dividendos ou juros
sobre o capital próprio anteriormente à data de um evento de liquidez, corrigidos pela taxa de ajuste
anual definida no Plano de Investimento, calculada pro rata die a contar da data da oferta de opções
ao investidor em questão (ou da data do investimento adicional ou data de recebimento de
dividendos, conforme o caso) até a data de exercício da opção.
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(j)

Critérios para fixação do prazo de exercício;

Nos termos do Plano de Investimento, ficam estabelecidos os seguintes prazos para exercício das
opções ofertadas, sendo que cada investidor pertencerá ao grupo que lhe for designado no seu
Contrato:
Percentual de Opções Exercíveis vis-à-vis total de Opções ofertadas
Investidores

Nesta Data

31/03/2021

Grupo A

80%

Grupo B

60%

Grupo C

20%

(k)

31/03/2022

31/03/2023

31/03/2024

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

40%

60%

80%

100%

Forma de liquidação;

Após o recebimento da Notificação de Exercício, o Conselho de Administração comunicará ao
beneficiário a data para a efetiva subscrição ou aquisição das ações correspondentes às opções
exercíveis exercidas pelo Investidor, a qual não poderá ser superior a 30 (trinta) dias a contar do
recebimento da Notificação de Exercício, sendo que, nesta comunicação, o Conselho de
Administração deverá informar o Preço de Subscrição ou Compra atualizado a ser pago pelo
Investidor e os dados bancários para o referido pagamento.
(l)

Restrições à transferência das ações;

As Ações adquiridas ou subscritas nos termos do presente Programa e os direitos a ela inerentes
não poderão ser alienados, transferidos, vendidos, cedidos ou onerados, a qualquer título, de forma
permanente ou temporária, seja no todo ou em parte, até a ocorrência de um Evento de Liberação.
Entende-se por “Evento de Liberação”: (i) a liquidação ou dissolução da Companhia; ou (ii) com
relação a um beneficiário, o desligamento de tal beneficiário, exceto caso tal desligamento seja um
desligamento por justa causa ou razão similar (Bad Leaver) ou tenha se dado por iniciativa do
beneficiário (incluindo, sem limitação, por renúncia a cargo de administração ou pedido de
demissão); ou (iii) o seguinte cronograma de liberação de Opções ou Ações, conforme o caso,
cronograma esse que se inicia após o primeiro que ocorrer dentre (x) a data de publicação do
Anúncio de Início referente à primeira oferta pública de distribuição de ações da Companhia em
mercado regulamentado e (y) a data da consumação da alienação, por parte dos atuais acionistas
da Companhia e em venda privada, do controle da companhia (ou a venda de substancialmente
todos os ativos da Companhia) para um ou mais terceiros agindo em conjunto, que não os atuais
acionistas da Companhia ou suas afiliadas:
Data de Liberação

(m)

Percentual Liberado do Lock-Up

180 dias após a Data do Evento de Liquidez

10%

1º aniversário da Data do Evento de Liquidez

30%

2º aniversário da Data do Evento de Liquidez

30%

3º aniversário da Data do Evento de Liquidez

30%

Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano; e

Compete à Assembleia Geral aprovar, alterar, suspender ou extinguir o Plano de Investimentos.
O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito ao exercício das Opções
sempre que verificadas situações que, nos termos da legislação em vigor, restrinjam ou impeçam a
negociação de ações por parte de administradores e empregados da Companhia.
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O Conselho de Administração poderá alterar os Programas de Investimentos, incluindo os Contratos,
conforme entender adequado, sempre de acordo com a legislação em vigor e de acordo com
quaisquer exigências regulatórias ou aprovações de acionistas, ressalvado que nenhuma alteração
poderá impactar adversamente e de forma material quaisquer beneficiários em relação a opções
previamente ofertadas ou ações adquiridas, salvo se com o consentimento do respectivo Investidor
ou se tal alteração for necessária para o cumprimento da legislação aplicável. Quaisquer alterações
aos Programas de Investimento ou aos Contratos de Investimento somente terão efeito em relação
a opções pendentes (ou opções que vierem a ser emitidas) e ações adquiridas na data em que a
alteração entrar em vigor ou em data posterior, ressalvado o direito de o Conselho de Administração
aprovar a antecipação do prazo para exercício das opções nos termos do Plano de Investimentos.
(n)

Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações.

No caso de desligamento por justa causa ou razões similares, todas as opções que não tenham sido
exercidas serão imediatamente canceladas a contar da data do evento, em caso de violação, ou da
comunicação do desligamento, o que ocorrer primeiro, sendo que o beneficiário não terá direito a
qualquer indenização ou compensação de qualquer natureza ou a qualquer título, exceto, em
qualquer caso, se determinado de maneira diversa pelo Conselho de Administração.
Não obstante o disposto acima, na hipótese do desligamento do beneficiário decorrer de (a) morte,
doença, enfermidade, invalidez ou impedimento, (b) aposentadoria, (c) desligamento voluntário por
iniciativa do Investidor, (d) decisão da Companhia, exceto na hipótese de desligamento por justa
causa ou razão similar (Bad Leaver) ou (e) outra hipótese determinada pelo Conselho de
Administração, então (i) as opções não-exercíveis serão canceladas e o Investidor não terá direito a
qualquer indenização ou compensação pelo cancelamento de tais opções não-exercíveis, exceto
nas hipóteses previstas nos itens “(a)”, “(b)”, “(d)” e “(e)”; e (ii) as opções exercíveis poderão ser
exercidas, mediante a entrega de Notificação de Exercício à Companhia no prazo de até 60 dias
contados da data do respectivo desligamento e pagamento do preço de subscrição ou compra, nos
termos do Contrato celebrado com o beneficiário; sendo que o Conselho de Administração poderá
ampliar tal prazo de 60 dias e, na hipótese de desligamento em decorrência de morte, as opções
exercíveis poderão ser exercidas, mediante entrega da Notificação de Exercício à Companhia e
pagamento do preço de subscrição ou compra nas condições que vierem a ser aprovadas pelo
Conselho de Administração, a seu exclusivo critério, com base em autorização judicial apresentada
pelo(s) herdeiro(s) do Investidor neste sentido.
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±5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHD'LUHWRULD(VWDWXWiULDQmRUHFHEHUDPUHPXQHUDomREDVHDGDHP
Do}HVUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHMDQHLURGHGH
GH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH
1mR Ki SUHYLVmR SDUD R UHFHELPHQWR GH UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO
FRUUHQWHDLQGDTXHR3ODQRGH,QYHVWLPHQWRVWHQKDVLGRDSURYDGRHPGHGH]HPEURGH
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13.6 - Opções em Aberto

±,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSHOD
GLUHWRULDHVWDWXWiULD
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR KDYLD TXDOTXHU RSomR HP DEHUWR GHWLGD SHOR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHSHODGLUHWRULDHVWDWXWiULDGD&RPSDQKLDDRILQDOGR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

±2So}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QHQKXPD RSomR GH FRPSUD GH Do}HV IRL RXWRUJDGD SHOD
&RPSDQKLDDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHQmRKRXYHTXDOTXHUH[HUFtFLRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV
SHORVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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13.8 – Precificação das Ações/Opções
Considerando que nenhuma ação foi entregue no âmbito do 1º Programa de Investimentos, abaixo
constam as informações referentes ao Plano de Investimentos.
(a) modelo de precificação;
O valor da opção é determinado com base em modelo econômico adequado ao perfil e
particularidades do Programa de Investimentos, podendo inclusive ser utilizado o modelo de Black,
Scholes & Merton ou qualquer outro indicado para instrumentos com características similares ao
Programa de Investimentos e que venha a ser aprovado pelo Conselho de Administração no
momento da oferta.
(b) dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio
ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção,
dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco;
Os dados utilizados na precificação das opções foram:
Preço médio ponderado das ações: o preço médio ponderado das ações na data-base é de R$10,00
por ação, em 31 de dezembro de 2020.
Preço de exercício de uma Opção: o preço de exercício será estipulado com base no preço da ação
na data-base, correspondente a R$10,00 por ação em 31 de dezembro de 2020, ajustado por
investimentos e remuneração dos acionistas, acrescido de uma anual de carregamento determinada
no Plano de Investimento.
Volatilidade esperada:
Volatilidade esperada
Investidores

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

Grupo A

61,68%

61,68%

61,68%

61,68%

61,68%

Grupo B

61,68%

61,68%

61,68%

61,68%

52,64%

Grupo C

61,68%

61,68%

52,64%

48,40%

46,21%

Prazo de vida da opção: As opções ofertadas nos termos do Plano de Investimento permanecerão
válidas pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da sua Data de Oferta, sendo que o Conselho de
Administração poderá prorrogar o prazo de validade das opções a seu exclusivo critério por um
período adicional de até 10 (dez) anos. Decorrido o prazo de validade das opções, as opções serão
canceladas, sendo que tal cancelamento não concederá ao Investidor o direito a qualquer
remuneração ou indenização de qualquer natureza ou a qualquer título.
Dividendos esperados:
Dividendos esperados
1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

Grupo A

Investidores

2,12%

2,12%

2,12%

2,12%

2,12%

Grupo B

2,12%

2,12%

2,12%

2,12%

2,55%

Grupo C

2,12%

2,12%

2,55%

3,37%

3,55%
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Taxa de juros livre de risco:
Volatilidade
Investidores

1º ano

2º ano

3º ano

4º ano

5º ano

Grupo A

1,86%

1,86%

1,86%

1,86%

1,99%

Grupo B

1,86%

1,86%

1,86%

1,99%

3,68%

Grupo C

1,86%

1,99%

3,68%

5,16%

6,11%

(c) método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de
exercício antecipado;
Para as opções, a Companhia mensura o valor justo dos direitos sobre a valorização de ações,
mediante a aplicação do modelo Black, Scholes & Merton de precificação de opções na data de
concessão, registrando tal despesa como despesas operacionais ao longo do período de carência
das opções. O referido modelo considera em seu racional matemático as seguintes premissas: preço
de compra da opção, preço da ação no momento atual, preço do exercício, taxa de juros livre de
risco, tempo para vencimento da opção (expresso em anos) e volatilidade do preço da ação.
(d) forma de determinação da volatilidade esperada; e
Utilizado desvio padrão com base na média histórica de empresas comparáveis com ações
negociadas em bolsa. Como referência, foram utilizadas as seguintes ações de empresas do
segmento de incorporações: CYRE3, EVEN3 e EZTC3.
(e) se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo.
Nenhuma outra característica das opções que ainda não tenha sido informada nesta seção foi
utilizada na mensuração do valor justo.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

±3DUWLFLSDo}HVGHWLGDVSRUyUJmR
1mR DSOLFiYHO KDMD YLVWD TXH QmR Ki H Do}HV GHWLGDV QR %UDVLO RX QR H[WHULRU H RXWURV YDORUHV
PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV HPLWLGRV SHOD &RPSDQKLD VHXV FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX
LQGLUHWRV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV RX VRE FRQWUROH FRPXP SRU PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDHGR&RQVHOKR)LVFDO
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13.10 - Informações
Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
±,QIRUPDo}HVVREUHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRQIHULGRVDRVPHPEURVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV



&RQVHOKRGH
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
3UHYLVWRSDUDR([HUFtFLRVRFLDODVHHQFHUUDUHPGHGH]HPEURGH $GPLQLVWUDomR
1WRWDOGHPHPEURV


1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV


1$
3ODQRGH
$SRVHQWDGRULD
1RPHGRSODQR
%URRNILHOG
,QFRUSRUDo}HV
4XDQWLGDGHGHDGPLQLVWUDGRUHVTXHUH~QHPFRQGLo}HVSDUDVHDSRVHQWDU
1$


1$
0tQLPRGHDQRV
GHLGDGHHDQRVGH
&RQGLo}HVSDUDVHDSRVHQWDUDQWHFLSDGDPHQWH
VHUYLoRFRQWtQXRQD
HPSUHVD
9DORUDFXPXODGRDWXDOL]DGRGDVFRQWULEXLo}HVDFXPXODGDVDWpRHQFHUUDPHQWR
1$


GR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGHVFRQWDGDDSDUFHODUHODWLYDjVFRQWULEXLo}HVIHLWDV
GLUHWDPHQWHSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
9DORUWRWDODFXPXODGRGDVFRQWULEXLo}HVUHDOL]DGDVGXUDQWHR~OWLPRH[HUFtFLR
1$

VRFLDO GHVFRQWDGD D SDUFHOD UHODWLYD D FRQWULEXLo}HV IHLWDV GLUHWDPHQWH SHORV
DGPLQLVWUDGRUHV
1$
2SDUWLFLSDQWHDWLYR
TXHQmRHVWLYHU
UHFHEHQGREHQHItFLR
GRSODQRSRGHUi
UHVJDWDUGR
VDOGRGH&RQWDGH
&RQWULEXLomRGH
3DUWLFLSDQWH
DWXDOL]DGRSHOR
5HWRUQRGRV
,QYHVWLPHQWRV

&DVRRSDUWLFLSDQWH
3RVVLELOLGDGHGHUHVJDWHDQWHFLSDGRHFRQGLo}HV
DWLYRWHQKDSHOR
PHQRV WUrV DQRV
FRPSOHWRVGHVHUYLoR
FRQWtQXRIDUDMXVD
GRVDOGRGD
&RQWDGH
&RQWULEXLomRGH
3DWURFLQDGRUD
DFUHVFLGRVGH
SRUDQRFRPSOHWRGH
VHUYLoRFRQWtQXR
OLPLWDGRVD SRU
DQRVGHVHUYLoR
FRQWtQXR
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13.10 - Informações
Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
1WRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
1RPHGRSODQR
4XDQWLGDGH GH DGPLQLVWUDGRUHV TXH UH~QHP FRQGLo}HV
SDUDVHDSRVHQWDU

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR


1$
1$
1$

3RVVLELOLGDGHGHUHVJDWHDQWHFLSDGRHFRQGLo}HV



3ODQRGH$SRVHQWDGRULD%URRNILHOG
,QFRUSRUDo}HV


1$

0tQLPRGHDQRVGHLGDGHH
DQRVGHVHUYLoRFRQWtQXRQD
HPSUHVD


1$




1$

2SDUWLFLSDQWHDWLYRTXHQmRHVWLYHU
UHFHEHQGREHQHItFLRGRSODQR
SRGHUiUHVJDWDUGRVDOGRGH
&RQWDGH&RQWULEXLomRGH
3DUWLFLSDQWHDWXDOL]DGRSHOR5HWRUQR
GRV,QYHVWLPHQWRV

&DVRRSDUWLFLSDQWHDWLYRWHQKDSHOR
PHQRV WUrV DQRVFRPSOHWRVGH
VHUYLoRFRQWtQXRIDUDMXVDGR
VDOGRGD&RQWDGH&RQWULEXLomRGH
3DWURFLQDGRUDDFUHVFLGRVGH
SRUDQRFRPSOHWRGHVHUYLoR
FRQWtQXROLPLWDGRVD SRU
DQRVGHVHUYLoRFRQWtQXR 

&RQGLo}HVSDUDVHDSRVHQWDUDQWHFLSDGDPHQWH
9DORUDFXPXODGRDWXDOL]DGRGDVFRQWULEXLo}HVDFXPXODGDV
DWpRHQFHUUDPHQWRGR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGHVFRQWDGD
DSDUFHODUHODWLYDjVFRQWULEXLo}HVIHLWDVGLUHWDPHQWHSHORV
DGPLQLVWUDGRUHV
9DORUWRWDODFXPXODGRGDVFRQWULEXLo}HVUHDOL]DGDVGXUDQWH
R ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO GHVFRQWDGD D SDUFHOD UHODWLYD D
FRQWULEXLo}HVIHLWDVGLUHWDPHQWHSHORVDGPLQLVWUDGRUHV

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
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0,00
0,00
0,00
0,00

7,30

3.253.532,00

368.689,00

1.289.812,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

0,00

0,00

0,00

0,00

2,70

31/12/2020

N/A

PÁGINA: 529 de 602

Não houve remuneração para os membros da Diretoria Estatutária, reconhecida no resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

31/12/2018
Conselho de Administração

Não houve remuneração para os membros da Diretoria Estatutária, reconhecida no resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Diretoria Estatutária

31/12/2020

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

O valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do exercício. A remuneração média considera
o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informados e foi arredondada, haja vista que o valor seria R$ 591.829,726.

31/12/2018

Conselho de
Administração

Versão : 1

31/12/2020

Observação

4,00

31/12/2019

7,30

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
 ± 0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL DUUDQMRV FRQWUDWXDLV DSyOLFHV GH VHJXURV RX RXWURV LQVWUXPHQWRV TXH
HVWUXWXUHP PHFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
±3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKR
ILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV
1mR DSOLFiYHO KDMD YLVWD TXH QmR KRXYH TXDOTXHU UHPXQHUDomR D PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR 'LUHWRUHV (VWDWXWiULRV H &RQVHOKHLURV )LVFDLV TXH VHMDP SDUWHV UHODFLRQDGDV DRV
FRQWURODGRUHVQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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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
 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO DJUXSDGRV SRU
yUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
1mR VH DSOLFD SRLV QmR KRXYH UHPXQHUDomR GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD
'LUHWRULD (VWDWXWiULD HP UD]mR GLYHUVD GD IXQomR TXH RFXSDP QRV yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU
1mRKiYDORUHVUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGHFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVRE
FRQWUROHFRPXPHGHFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDFRPRUHPXQHUDomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomR GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD RX GR FRQVHOKR ILVFDO GD &RPSDQKLD QR H[HUFtFLR GHVVDV
IXQo}HVQD&RPSDQKLD
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13.16 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWDVHomRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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14.1 – Descrição dos Recursos Humanos
(a) número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica);
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía 819 empregados. Dentre eles, 49% estavam
alocados em funções relacionadas à atividade fim da Companhia e outros 51% em áreas
administrativas e de atendimento aos seus clientes.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
Localização Geográfica

Atividade Desempenhada Quantidade de Funcionários
Administração
Obra
Diretoria
Administração
Obra
Diretoria
Administração
Obra
Diretoria
Administração
Obra
Diretoria
Administração
Obra
Diretoria
–

São Paulo Capital

São Paulo Inteiror

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Centro Oeste
Total

344
262
7
3
53
0
66
74
1
0
4
0
0
5
0
819

Total da
Localização
Geográfica
613

56

141

4

5
819

(b) número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica); e
Além destes empregados, a Companhia possui contrato com prestadores de serviços relacionados
a atividades específicas ligadas à construção civil e também relacionados à terceirização de diversas
atividades não fim da empresa, dentre as quais se destacam serviços relacionados de limpeza e
segurança.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía 108 prestadores de serviços:
Localização Geográfica

Atividade Desempenhada

Quantidade de Funcionários

São Paulo Capital

Escritório
Obra
Escritório
Obra
Escritório
Obra
-

30
24
1
12
16
25
108

São Paulo Interior
Rio de Janeiro
Total

Total da
Localização
Geográfica
30
24
1
12
16
25
108

(c) índice de rotatividade.
Em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, o índice de rotatividade da Companhia era de
aproximadamente 2,03%, 2,62% e 2,06%, respectivamente.
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

±$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

±'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVVDOiULRVEDVHGRVHPSUHJDGRVGHYHPVHUHTXLSDUDGRVDRVRIHUHFLGRV
SRURXWUDV&RPSDQKLDVGDLQG~VWULDLPRELOLiULDRTXHpYHULILFDGRDQXDOPHQWHDWUDYpVGDUHDOL]DomRGH
SHVTXLVDVDODULDOFRQGX]LGDSRUFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDVQRUDPR
$UHPXQHUDomRYDULiYHORIHUHFLGDSHOD&RPSDQKLDDRVVHXVHPSUHJDGRVVHDSUHVHQWDVREDIRUPD
GR3URJUDPDGH3DUWLFLSDomRQRV/XFURV 3/5 (VWHSURJUDPDFRQVLGHUDQRVHXUDFLRQDOGHFiOFXOR
SDUDGHILQLomRGRVYDORUHVDVHUHPSDJRVRDWLQJLPHQWRGRVREMHWLYRVGD(PSUHVDGDViUHDVHGH
FDGDFRODERUDGRU
$VVLPFRPRRVDOiULREDVHR3/5WDPEpPpUHYLVDGRDQXDOPHQWHDWUDYpVGHSHVTXLVDVGHPHUFDGR
3RUPHLRGHVWDVVmRGHILQLGRVRVQ~PHURVGHVDOiULRVEDVHDVHUHPSDJRVSDUDFDGDQtYHOGHFDUJR
GD&RPSDQKLDXPDYH]DWLQJLGRVREMHWLYRVGRSODQRGHQHJyFLRVFRQIRUPHPHQFLRQDGRDFLPD
E

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$&RPSDQKLDFRQFHGHDRVVHXVHPSUHJDGRVSODQRVGHDVVLVWrQFLDPpGLFDRGRQWROyJLFD H[WHQVLYR
DRVVHXVGHSHQGHQWHV VHJXURGHYLGDYDOHWUDQVSRUWHYDOHUHIHLomRSODQRGHSUHYLGrQFLDSULYDGD
FDUWHLUDDGPLQLVWUDGD UHHPEROVRGHH[DPHVFRQVXOWDVHSURFHGLPHQWRVPpGLFRVHRGRQWROyJLFRV
HGHPHGLFDPHQWRV HQWUHRXWURV$OpPGHVHULQVFULWDQR3URJUDPDGH$OLPHQWDomRGR7UDEDOKDGRU
3$7 SHORTXDORIHUHFHYDOHUHIHLomRDRVVHXVHPSUHJDGRV
$LQGD SDUD RV VHXV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV D&RPSDQKLDFRQFHGHDRVVHXVGLUHWRUHVH[HFXWLYRVXP
YHtFXORSDUDVXDORFRPRomRGLiULDHpUHVSRQViYHOSRUWRGDVDVGHVSHVDVUHODFLRQDGDVDRPHVPR ,39$
VHJXURFRPEXVWtYHOHPDQXWHQomR 
$VVLP FRPR RV HOHPHQWRV GHILQLGRV DFLPD VDOiULR EDVH H UHPXQHUDomR YDULiYHO  RV EHQHItFLRV
WDPEpPVmRDYDOLDGRVDQXDOPHQWHFRQWUDDVSUiWLFDVGHPHUFDGRSRUPHLRGHSHVTXLVDVFRQGX]LGDV
SHOD&RPSDQKLDHRXSRUFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGD
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

±'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmRUHSUHVHQWDGRVSHORVGH6LQGLFDWRVGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
HGH6mR3DXORFRQIRUPHH[SRVWRDEDL[RHQHJRFLDP&RQYHQo}HV&ROHWLYDVDQXDOPHQWHDFDGD
GDWDEDVHGDFDWHJRULD$&RPSDQKLDQmRWHPQHQKXPDH[SHULrQFLDGHJUHYHFRPVHXVHPSUHJDGRV
HDFUHGLWDPDQWHUERDVUHODo}HVFRPRVVLQGLFDWRV1RDQRGHD&RPSDQKLDDUTXLYRXMXQWR
DRV UHVSHFWLYRV VLQGLFDWRV R VHX 3URJUDPD GH 3DUWLFLSDomR QRV /XFURV TXH FRQWHPSOD WRGRV RV
HPSUHJDGRVDGPLQLVWUDWLYRVHRSHUDFLRQDLV
2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmRUHSUHVHQWDGRVSHORVVHJXLQWHVVLQGLFDWRVGRV(VWDGRVGR5LRGH
-DQHLUR 6mR3DXOR UHVSHFWLYDPHQWH L  6LQGLFDWR GRV 7UDEDOKDGRUHV GH &RQVWUXomR &LYLO
+LGUiXOLFR &LPHQWR H 3URGXomR GH *UDQLWR H 0iUPRUH &RQVWUXomR GH (VWUDGDV H 0DQXWHQomR
,QGXVWULDO GR 5LR GH -DQHLUR 6,175$&21675-  6LQGLFDWR GD ,QG~VWULD GD &RQVWUXomR &LYLO QR
(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR 6,1'86&215- 6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH&RPSUD9HQGD/RFDomR
H$GPLQLVWUDomRGH,PyYHLVHGRV&RQGRPtQLRV5HVLGHQFLDLVH&RPHUFLDLVHPWRGRR(VWDGRGR5LR
GH-DQHLUR 6(&29,5-  LL 6LQGLFDWRGH7UDEDOKDGRUHVGH&RQVWUXomR&LYLOGR(VWDGRGH6mR3DXOR
6,175$&2163 6LQGLFDWRGH&RPSUD9HQGDH$OXJXHOGH&RPSDQKLDV,PRELOLiULDVGRV6HWRUHV
5HVLGHQFLDOH&RPHUFLDO 6(&29,63 H6LQGLFDWRGD,QG~VWULDGD&RQVWUXomR&LYLOGR(VWDGRGH
6mR3DXOR 6,1'86&2163 
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRV+XPDQRV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVWHWySLFRIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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Paulo Cesar Carvalho Garcia

TOTAL

294.719.700

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

0

EUA

Sim

293.923.957

795.743

Brasileira-RJ

Qtde. de ações (Unidades)

100,000%

0,000%

0,000%

99,730%

0,270%

Ações ordinárias %

25.075.933/0001-79

BRKB RE OPP Fund LLC

Não

34.268.326/0001-16

BROOKFIELD BRASIL LTDA.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

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

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.
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Fisica

Sim

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

946.708.897-53

30/09/2020

30/09/2020

294.719.700

0

0

293.923.957

795.743

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 540 de 602

100,000%

0,000%

0,000%

99,730%

0,270%

Total ações %

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

BBFH LLC

TOTAL

1.671.559.321

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

EUA

Classe ação

1.671.559.321

Sim

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

0.000

Ações %

Acionista indireto

0

0

0

Não

0

0,000

0,000

0,000

Juridica

Sim

0,000

1.671.559.321

0

1.671.559.321

30/09/2020

0

08.539.050/0001-53

Qtde. total de ações (Unidades)

25.075.933/0001-79

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

BRKB RE OPP Fund LLC

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

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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Total ações %

PÁGINA: 541 de 602

100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

OUTROS

0

0,000

0

TOTAL

99,990

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

4.266.999.999

Não

42.592.147/0001-68

Brasileira

0

TOTAL

BROOKFIELD PARTICIPAÇÕES LTDA.

Qtde. de ações (Unidades)

0,010

Brasileira

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

1

Não

32.148.264/0001-83

BRKB PARTICIPAÇÕES II LTDA.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

BROOKFIELD BRASIL 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

0,000

Sim

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

0

4.266.999.999

30/09/2020

1

30/09/2020

0

34.268.326/0001-16

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 542 de 602

0,000

99,990

0,010

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

4.267.000.000

BROOKFIELD BRASIL LTDA.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

4.267.000.000

34.268.326/0001-16

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 543 de 602

100,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

3.401.158.397

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Bermuda

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

3.401.158.397

Sim

BROOKFIELD BERMUDA INVESTMENTS LTD.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Acionista indireto

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

BBFH LLC

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

0,000

0,000

Juridica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

3.401.158.397

0

3.401.158.397

30/09/2020

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 544 de 602

100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

BBFH LLC

OUTROS

0

0,000

0

TOTAL

0,010

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

10.400.001

Não

32.148.264/0001-83

Brasileira

0

TOTAL

BRKB PARTICIPAÇÕES II LTDA.

Qtde. de ações (Unidades)

99,990

EUA

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

4.375.648.219

Sim

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

Acionista indireto

0

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

BROOKFIELD 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

0,000

Sim

0,000

Juridica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

0

10.400.001

30/09/2020

4.375.648.219

30/09/2020

0

42.592.147/0001-68

CPF/CNPJ acionista

08.539.050/0001-53

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 545 de 602

0,000

0,010

99,990

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

4.386.048.220

BROOKFIELD PARTICIPAÇÕES LTDA.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

4.386.048.220

42.592.147/0001-68

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 546 de 602

100,000

Composição capital social

Versão : 1

Nacionalidade-UF

TOTAL

11.000.000

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Bermuda

Classe ação

11.000.000

Sim

BROOKFIELD BRAZIL LTD.

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Acionista indireto

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

BROOKFIELD BERMUDA INVESTMENTS LTD.

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

0,000

0,000

Juridica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

11.000.000

0

11.000.000

30/09/2020

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 547 de 602

100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

50.000.100

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Reino Unido

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

50.000.100

Sim

BHAL GLOBAL CORPORATE LIMITED

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Acionista indireto

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

BROOKFIELD BRAZIL LTD.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

922
0,000

0,000

0,000

Juridica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

50.000.100

0

50.000.100

30/09/2020

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 548 de 602

100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

0,000

Ações ordinárias %

TOTAL

4.005

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Bermuda

Classe ação

4.005

Sim

BROOKFIELD INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE LTD.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Acionista indireto

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

BHAL GLOBAL CORPORATE LIMITED

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

0,000

0,000

Juridica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

4.005

0

4.005

30/09/2020

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 549 de 602

100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL

1.678.559.379

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Canadá

0,000

Classe ação

1.678.559.379

Sim

BROOKFIELD HOLDINGS (AUSTRALIA) LTD.

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Acionista indireto

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

BROOKFIELD INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE LTD.

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

0,000

0,000

Juridica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1.678.559.379

0

1.678.559.379

30/09/2020

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 550 de 602

100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Nacionalidade-UF

TOTAL

7.948.327.595

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Canadá

Classe ação

7.948.327.595

Sim

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.]

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Acionista indireto

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

BROOKFIELD HOLDINGS (AUSTRALIA) LTD.

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

0,000

0,000

Juridica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

7.948.327.595

0

7.948.327.595

30/09/2020

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 551 de 602

100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

09/11/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

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%

926
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

±2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVHGRJUXSRHFRQ{PLFR
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
±$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH
D SDUWHHE GDWDGHFHOHEUDomR
1mRVHDSOLFD
F SUD]RGHYLJrQFLD
1mRVHDSOLFD
G FOiXVXODVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGHFRQWUROH
1mRVHDSOLFD
H FOiXVXODVUHODWLYDVjLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV
1mRVHDSOLFD
I FOiXVXODVUHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHjSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULODV
1mRVHDSOLFD
J  FOiXVXODV TXH UHVWULQMDP RX YLQFXOHP R GLUHLWR GH YRWR GH PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
1mRVHDSOLFD
1DGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiXPDFRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGH
GD&RPSDQKLD
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
 ± $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
(PGHVHWHPEURGHIRLUHDOL]DGDXPDDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDSRU
PHLRGDTXDOIRLDSURYDGDLQFRUSRUDomRGHSDUFHODFLQGLGDGD(5%(,QFRUSRUDGRUD6$ ³(5%(´ 
³&LVmR3DUFLDO´ 
,PHGLDWDPHQWHDQWHVGD&LVmR3DUFLDORFDSLWDOVRFLDOGD(5%(HUDGH5 VHWH
ELOK}HVFHQWRHQRYHQWDHGRLVPLOK}HVGX]HQWRVHTXDUHQWDHVHWHPLOVHLVFHQWRVHWULQWDHTXDWUR
UHDLV H RLWHQWD FHQWDYRV  WRWDOPHQWH VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR GLYLGLGR HP 
TXDWURFHQWDV H FLQTXHQWD VHWH ELOK}HV GX]HQWDV H WULQWD H QRYH PLOK}HV VHLVFHQWDV H WUrV PLO
RLWRFHQWDVHVHVVHQWDHFLQFR Do}HVRUGLQiULDVWRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOGLVWULEXtGDV
GDVHJXLQWHIRUPD
$FLRQLVWDV

$o}HV



%5.%5(2SS)XQG//&





%URRNILHOG%UDVLO/WGD





7RWDO






,PHGLDWDPHQWHDQWHVGD&LVmR3DUFLDORFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDHUDGH5 YLQWHH
QRYHPLOHTXLQKHQWRVUHDLV GLYLGLGRHP YLQWHHQRYHPLOHTXLQKHQWDV Do}HVRUGLQiULDV
WRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOGLVWULEXtGDVGDVHJXLQWHIRUPD
$FLRQLVWDV

$o}HV



%5.%5(2SS)XQG//&





7RWDO






6HJXQGRRODXGRGHDYDOLDomRDSURYDGRSHODUHIHULGDDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLD
UHDOL]DGDHPDSDUFHODFLQGLGDGRDFHUYROtTXLGRGD(5%(YHUWLGDSDUDD&RPSDQKLD
DYDOLDGDDYDORUFRQWiELOFRPEDVHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD(5%(UHODWLYDVDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHIRLGH5 GRLVELOK}HVFHQWRHYLQWH
HQRYHPLOK}HVGX]HQWRVHYLQWHHVHWHPLOHRLWRUHDLVHQRYHFHQWDYRV 
&RQVHTXHQWHPHQWH HP IXQomR GD DSURYDomR GD &LVmR 3DUFLDO HP  L  KRXYH XPD
UHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOGD(5%(SDVVDQGRGH5 VHWHELOK}HVFHQWRHQRYHQWD
HGRLVPLOK}HVGX]HQWRVHTXDUHQWDHVHWHPLOVHLVFHQWRVHWULQWDHTXDWURUHDLVHRLWHQWDFHQWDYRV 
SDUD5 FLQFRELOK}HVVHVVHQWDHWUrVPLOK}HVYLQWHPLOVHLVFHQWRVHYLQWHHVHLV
UHDLVHTXDUHQWDHXPFHQWDYRV FRPRFRQVHTXHQWHFDQFHODPHQWRGH WUH]HQWDV
HRLWHQWDHXPDELOK}HVRLWRFHQWDVHQRYHQWDHFLQFRPLOK}HVQRYHFHQWDVHVHVVHQWDHGXDVPLOH
FHQWR H WUrV  Do}HV RUGLQiULDV H LL  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD IRL DXPHQWDGR HP
5 GRLVELOK}HVFHQWRHYLQWHHQRYHPLOK}HVGX]HQWRVHYLQWHHVHWHPLOHRLWR
UHDLVHWULQWDHQRYHFHQWDYRV VHQGR5 GX]HQWRVHTXLQ]HPLOK}HVWULQWDHQRYH
PLOWUH]HQWRVHTXDUHQWDHQRYHUHDLVHVHVVHQWDHTXDWURFHQWDYRV GHVWLQDGRVDRFDSLWDOVRFLDOH
5  XP ELOKmR QRYHFHQWRV H TXDWRU]H PLOK}HV FHQWR H RLWHQWD H VHW PLO
VHLVFHQWRVHFLQTXHQWDHRLWRUHDLVHVHWHQWDHVHLVFHQWDYRV jIRUPDomRGHUHVHUYDGHFDSLWDO
SDVVDQGRRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDGH5 YLQWHHQRYHPLOHTXLQKHQWRVUHDLV SDUD
5 GX]HQWRVHTXLQ]HPLOK}HVVHVVHQWDHRLWRPLORLWRFHQWRVHTXDUHQWDHQRYH
UHDLV H VHVVHQWD H TXDWUR FHQWDYRV  PHGLDQWH D HPLVVmR GH  GX]HQWDV H TXLQ]H
PLOK}HVWULQWDHQRYHPLOWUH]HQWDVHFLQTXHQWD QRYDVDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORU
QRPLQDODRSUHoRGHHPLVVmRDSUR[LPDGRGH5 GH]UHDLV SRUDomR ³1RYDV$o}HV´ 1RYDV
$o}HVHVWDVTXHIRUDPVXEVFULWDVUHVSHLWDGDDSURSRUomRGDVUHVSHFWLYDVSDUWLFLSDo}HVQRFDSLWDO
VRFLDOGD&RPSDQKLDSRU%5.%5(2SS)XQG//&H%URRNILHOG%UDVLO/WGDRXVHMD
GX]HQWDVHTXDWRU]HPLOK}HVTXDWURFHQWDVHFLQTXHQWDHRLWRPLOVHWHFHQWDVHTXDUHQWDHTXDWUR 
1RYDV$o}HVSRU%5.%5(2SS)XQG//&H TXLQKHQWDVHRLWHQWDPLOVHLVFHQWDVHVHLV 
1RYDV$o}HVSRU%URRNILHOG%UDVLO/WGD
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
&RPLVWRLPHGLDWDPHQWHDSyVD&LVmR3DUFLDOHDDEVRUomRSHOD&RPSDQKLDGRDFHUYRFLQGLGRGD
(5%( R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD SDVVRX D VHU GH 5 GX]HQWRV H TXLQ]H
PLOK}HV VHVVHQWD H RLWR PLO RLWRFHQWRV H TXDUHQWD H QRYH UHDLV H VHVVHQWD H TXDWUR FHQWDYRV 
GLYLGLGRHP GX]HQWRVHTXLQ]HPLOK}HVVHVVHQWDHRLWRPLORLWRFHQWDVHFLQTXHQWD 
Do}HVRUGLQiULDVWRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOWRWDOPHQWHVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDVHP
PRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOGLVWULEXtGDVGDVHJXLQWHIRUPD
$FLRQLVWDV

$o}HV



%5.%5(2SS)XQG//&





%URRNILHOG%UDVLO/WGD





7RWDO






(PGHGH]HPEURGHIRLUHDOL]DGDXPDDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDSRU
PHLRGDTXDOIRLDSURYDGDRGHVGREUDPHQWRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQD
SURSRUomRGHXPDDomRRUGLQiULDSDUDDomRGDPHVPDHVSpFLHVHPDOWHUDomRQR
YDORU GR FDSLWDO VRFLDO GH IRUPD TXH SDUD FDGD DomR RUGLQiULD GH VXD WLWXODULGDGH RV DFLRQLVWDV
UHFHEHUDP HP IXQomR GR GHVGREUDPHQWR PDLV  DomR GD PHVPD HVSpFLH FRP RV
PHVPRV GLUHLWRV H YDQWDJHQV GDV Do}HV DWXDOPHQWH HPLWLGDV SDVVDQGR R FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD D VHU GLYLGLGR HP  GX]HQWDV H QRYHQWD H TXDWUR PLOK}HV VHWHFHQWDV H
GH]HQRYHPLOHVHWHFHQWDV Do}HVRUGLQiULDVWRGDVQRPLQDWLYDVHVFULWXUDLVHVHPYDORUQRPLQDOGD
VHJXLQWHIRUPD
$FLRQLVWDV

$o}HV



%5.%5(2SS)XQG//&





%URRNILHOG%UDVLO/WGD





7RWDO
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15.7 - Principais Operações Societárias

±3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV
9LGHGHVFULomRGD&LVmR3DUFLDOGD(5%(,QFRUSRUDGRUD6$FRPDEVRUomRGDSDUFHODFLQGLGDSHOD
&RPSDQKLDLQGLFDGDQRLWHPDFLPD
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

15.8 – Outras informações relevantes – Controle e Grupo Econômico
Em 11 de dezembro de 2020, o acionista controlador da Companhia, BRKB RE OPP Fund LLC
(“BRKB”), alienou fiduciariamente, em favor da comunhão de debenturistas representados pela Vórtx
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. no âmbito da 6ª e da 7ª emissões de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição
pública com esforços restritos de distribuição, da ERBE Incorporadora S.A. (“Emissões”,
“Debêntures” e “ERBE”, respectivamente), 64.520.655 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e
vinte mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade
da BRKB, representativas, nesta data, de 30% (trinta por cento) do capital social da Companhia, em
garantia do pagamento integral dos valores devidos pela ERBE no âmbito das respectivas Emissões.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
±'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$ &RPSDQKLD SRVVXL 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV DSURYDGD HP UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEUR
6HJXQGRD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVRFRUUHTXDQGRR
LQWHUHVVH SDUWLFXODU GH XPD SHVVRD LQWHUIHUH RX SDUHFH LQWHUIHULU GH DOJXPD IRUPD GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHQRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDSRGHQGRFULDUXPDVLWXDomRSUHVHQWHRXIXWXUDTXH
DIHWHRMXOJDPHQWRRXFDSDFLGDGHGHDJLUGHDFRUGRFRPRVPHOKRUHVLQWHUHVVHVGD7HJUD
1R FDVR GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH VmR DTXHOHV QRV TXDLV RV REMHWLYRV
SHVVRDLVGRVWRPDGRUHVGHGHFLVmRSRUTXDOTXHUUD]mRSRVVDPQmRHVWDUDOLQKDGRVDRVREMHWLYRV
GD&RPSDQKLDHPPDWpULDVHVSHFtILFDV
7HQGRHPYLVWDRSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVQHVWDVVLWXDo}HVD&RPSDQKLDEXVFDDVVHJXUDU
TXH WRGDV DV GHFLV}HV TXH SRVVDP FRQIHULU XP EHQHItFLR SULYDGR D TXDOTXHU GH VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV IDPLOLDUHV HQWLGDGHV RX SHVVRDV D HOHV UHODFLRQDGRV VHMDP WRPDGDV FRP WRWDO
OLVXUDUHVSHLWDQGRRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLD
$VWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHYHPVHUIRUPDOL]DGDVSRUHVFULWRFRQGX]LGDVHDSURYDGDV
QRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVREVHUYDGRVRVVHJXLQWHVFULWpULRV
L  HVWDU HP FRQGLo}HV HTXLWDWLYDV DR PHQRV LJXDOPHQWH IDYRUiYHLV j &RPSDQKLD FRPR DV
FRQGLo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRRXRIHUHFLGDVSRUXPWHUFHLURQmRUHODFLRQDGRFRPD&RPSDQKLD
HP FLUFXQVWkQFLDV HTXLYDOHQWHV RX SUHYHU SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR VHPSUH
UHVSHLWDQGR RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD LL  VHUHP HVSHFLILFDGDV DV SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV H
FRQGLo}HVGDWUDQVDomRLQFOXLQGRFRQIRUPHDSOLFiYHOSUHoRSUD]RVJDUDQWLDVHUHVSRQVDELOLGDGHV
UHIHUHQWHVjWUDQVDomR LLL VHUHPGHVFULWDVTXDLVTXHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHSRVVDPVHUUHOHYDQWHV
GLDQWHGDVFLUFXQVWkQFLDVGDWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGDH LY HPFDVRGHUHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDVHQYROYHQGR3DUWHV5HODFLRQDGDVDVWUDQVDo}HVGHYHPDVVHJXUDUWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
SDUDWRGRVRVDFLRQLVWDV
&DEHUi DR &RPLWr GH $XGLWRULD DYDOLDU H PRQLWRUDU D DGHTXDomR GDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRVXDDGHUrQFLDHFRQIRUPLGDGHFRPRVFULWpULRV
GDSROtWLFDLQFOXVLYHTXDQWRj L LGHQWLILFDomRGDV3DUWHV5HODFLRQDGDHFODVVLILFDomRGDVWUDQVDo}HV
FRPR WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV LL  DSOLFDELOLGDGH GRV SURFHGLPHQWRV H FRQGLo}HV
SUHYLVWRVQDSROtWLFDH LLL HYHQWXDOH[LVWrQFLDGH6LWXDomRHP&RQIOLWRGH,QWHUHVVHVHP7UDQVDo}HV
FRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
&DEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRXDR'LUHWRU3UHVLGHQWHFRQIRUPHRFDVRHGHDFRUGRFRP
RSUHYLVWRQD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDSURYDUDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV
5HODFLRQDGDV
1DVKLSyWHVHVHPTXHVHHQWHQGHUDGHTXDGRjDQiOLVHHHPEDVDPHQWRGD7UDQVDomRFRP3DUWHV
5HODFLRQDGDVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRX'LUHWRU3UHVLGHQWHSRGHUiVROLFLWDULQIRUPDo}HVRX
DYDOLDo}HVDGLFLRQDLVLQFOXLQGRDYDOLDo}HVHODXGRVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRDDSUHVHQWDomRGH
DOWHUQDWLYDVGHPHUFDGRj7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
3DUDILQVGDYHULILFDomRGDDOoDGDSUHYLVWDDFLPDGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVUHODFLRQDGDVHQWUHVLDV
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHLQWHJUHPRPHVPRFRQMXQWRGHRSHUDo}HVFRUUHODWDVHRX
RSHUDo}HVUHFRUUHQWHVHQYROYHQGRXPDPHVPD3DUWH5HODFLRQDGD
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Não há
Refere-se a AFAC realizado pela Companhia em SPE para o desenvolvimento de projeto imobiliário.
Credor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Credor

Posição contratual do emissor

27/11/2019
Sociedade coligada da Companhia.

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).
Não há
Não há

Caminhos Da Lapa II Participações Ltda

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Especificar
180

Refere-se a AFAC realizado pela Companhia em SPE para o desenvolvimento de projeto imobiliário.

Natureza e razão para a operação

N/A

Não há

Rescisão ou extinção

R$ 7.143.000,00

Não há

Garantia e seguros

7.143.000,00

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

180

Objeto contrato

N/A

Sociedade coligada da Companhia.

R$ 19.405.000,00

Relação com o emissor

19.405.000,00

15/12/2020

TGSP-36 Emp. Imobiliários Ltda.

Especificar

Não há

180

Garantia e seguros

N/A

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

R$ 26.295.000,00

Objeto contrato

26.295.000,00

Sociedade coligada da Companhia.

Duração

Relação com o emissor

Montante (Reais)

16/12/2020

Saldo existente

TGSP-64 Emp. Imobiliários Ltda.

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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0,000000

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Credor

Posição contratual do emissor

Refere-se a AFAC realizado pela Companhia em SPE para o desenvolvimento de projeto imobiliário.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

09/11/2020

Sociedade coligada da Companhia.

TGSP-40 Emp. Imobiliários Ltda.

Relação com o emissor

180

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Não há

Garantia e seguros

R$ 1.146.000,00

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

Objeto contrato

1.146.000,00

Sociedade coligada da Companhia.

Relação com o emissor

Especificar

30/09/2020

Siquem SPE Emp. Imobiliários S.A.

Especificar
180

Refere-se a AFAC realizado pela Companhia em SPE para o desenvolvimento de projeto imobiliário.

Natureza e razão para a operação

N/A

Não há

Rescisão ou extinção

R$ 1.614.000,00

Não há

Garantia e seguros

1.614.000,00

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

180

Objeto contrato

N/A

Sociedade coligada da Companhia.

R$ 15.548.000,00

Relação com o emissor

15.548.000,00

14/12/2020

TGSP-42 Emp. Imobiliários Ltda

Especificar

Credor

Duração

Posição contratual do emissor

Montante (Reais)

Refere-se a AFAC realizado pela Companhia em SPE para o desenvolvimento de projeto imobiliário.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Refere-se a AFAC realizado pela Companhia em SPE para o desenvolvimento de projeto imobiliário.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Sociedade controlada da Companhia.
Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).
Não há
Não há
Refere-se a AFAC realizado em SPE coligada da Companhia para o desenvolvimento de projeto imobiliário.
Devedor

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

30/07/2018

TGSP-23 Emp. Imobiliários S.A.

Especificar
180

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Não há

Garantia e seguros

R$ 23.000,00

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

Objeto contrato

23.000,00

Sociedade sob controle comum com a Companhia.

Relação com o emissor

180

07/12/2020

Helbaaco Empreendimentos Imobiliários LTDA

N/A

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 550.000,00

Refere-se a AFAC realizado pela Companhia em SPE para o desenvolvimento de projeto imobiliário.

Natureza e razão para a operação

550.000,00

Não há

Rescisão ou extinção

Especificar

Não há

Duração

Garantia e seguros

Montante (Reais)

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

Saldo existente

Objeto contrato

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Não há
Refere-se a AFAC realizado em SPE controlada da Companhia para o desenvolvimento de projeto imobiliário.
Devedor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Devedor

Posição contratual do emissor

18/02/2020

Sociedade sob controle comum com a Companhia.
Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).
Não há
Não há

B/Sinco Incorporadora Ltda

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Especificar
180

Refere-se a AFAC realizado em SPE coligada da Companhia para o desenvolvimento de projeto imobiliário.

Natureza e razão para a operação

N/A

Não há

Rescisão ou extinção

R$ 1.570.000,00

Não há

Garantia e seguros

1.570.000,00

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

180

Objeto contrato

N/A

Sociedade controlada da Companhia.

R$ 5.165.000,00

Relação com o emissor

5.165.000,00

25/03/2019

TGSP-45 Emp. Imobiliários Ltda

Especificar

Não há

180

Garantia e seguros

N/A

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

R$ 179.000,00

Objeto contrato

179.000,00

Sociedade controlada da Companhia.

Duração

Relação com o emissor

Montante (Reais)

14/09/2020

Saldo existente

TGSP-101 Emp. Imobiliários Ltda.

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Devedor

Posição contratual do emissor

Refere-se a AFAC realizado em SPE coligada da Companhia para o desenvolvimento de projeto imobiliário.
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

30/06/2018

Sociedade coligada da Companhia

TGSP-42 Emp. Imobiliários Ltda

Relação com o emissor

Indeterminado

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Não há

Garantia e seguros

R$ 111.000,00

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

Objeto contrato

111.000,00

Sociedade controlada da Companhia.

Relação com o emissor

Especificar

06/12/2019

Tur-06 Desenvolvimento Urbano Ltda.

Especificar
180

Refere-se a AFAC realizado em SPE coligada da Companhia para o desenvolvimento de projeto imobiliário.

Natureza e razão para a operação

N/A

Não há

Rescisão ou extinção

R$ 13.000,00

Não há

Garantia e seguros

13.000,00

Adiantamento para futuro aumento de capital (“AFAC”).

180

Objeto contrato

N/A

Sociedade sob controle comum com a Companhia.

R$ 80.000,00

Relação com o emissor

80.000,00

03/03/2020

TEP Empreendimentos e Participações Ltda.

Especificar

Devedor

Duração

Posição contratual do emissor

Montante (Reais)

Refere-se a AFAC realizado em SPE coligada da Companhia para o desenvolvimento de projeto imobiliário.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

938

SIM

SIM

SIM

PÁGINA: 564 de 602

0,000000

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Não há
Não há
Desenvolvimento do projeto imobiliário.
Credor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Sociedade coligada da Companhia.
Mútuo em favor de controlada para desenvolvimento de projeto em parceria.
Não há
Não há
A Companhia desembolsou recursos referentes a custos iniciais do projeto a ser rodado na SPE controlada.
Credor

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

31/07/2020

Indeterminado

Indeterminado

Siquem SPE Emp. Imobiliários S.A.

Especificar
N/A

Mútuo em favor de controlada para desenvolvimento de projeto em parceria.

Objeto contrato

R$ 4.768.000,00

Sociedade coligada da Companhia.

Relação com o emissor

4.768.000,00

30/10/2019

Caminhos Da Lapa I Participações Ltda

N/A

SIM

SIM

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 4.000,00

A Companhia desembolsou recursos necessários para prospecção de compra do terreno a ser adquirido pela SPE controlada.

Natureza e razão para a operação

4.000,00

Não há

Rescisão ou extinção

Especificar

Versão : 1

PÁGINA: 565 de 602

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Não há

Duração

Garantia e seguros

Montante (Reais)

Mútuo em favor de controlada para desenvolvimento de projeto em parceria.

Saldo existente

Objeto contrato

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

939

A Companhia desembolsou recursos necessários para prospecção de compra do terreno a ser adquirido pela SPE controlada.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

31/12/2020

Sociedade sob controle comum com a Companhia.
Mútuo em favor de sociedade sob controle comum para desenvolvimento de projeto em parceria.
Não há
Não há

TG Rio de Janeiro Empreendimentos
Imobiliários S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Especificar
Indeterminado

SIM

0,000000

0,000000

0,000000

PÁGINA: 566 de 602

Credor

Posição contratual do emissor

N/A

Compartilhamento e rateio, entre as partes e suas controladas, dos custos e despesas relacionados a suas respectivas atividades.

Natureza e razão para a operação

R$ 97.000,00

Não há

Rescisão ou extinção

97.000,00

Não há

Garantia e seguros

SIM

Contrato de compartilhamento de custos e despesas.

360

Objeto contrato

N/A

Sociedade sob controle comum com a Companhia.

R$ 1.496.000,00

Relação com o emissor

1.496.000,00

31/12/2020

ERBE Incorporadora S.A.

Especificar

Não há

Rescisão ou extinção

SIM

Não há

Indeterminado

Garantia e seguros

N/A

Mútuo em favor de controlada para desenvolvimento de projeto em parceria.

R$ 527.000,00

Objeto contrato

527.000,00

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Sociedade coligada da Companhia

Duração

Relação com o emissor

Montante (Reais)

31/05/2020

Saldo existente

TGSP-64 EMP IMOB LTDA.

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Desenvolvimento de projeto imobiliário.
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

31/12/2020

Sociedade sob controle comum com a Companhia.

TGSP Empreendimentos Imobiliários S.A.

Relação com o emissor

Indeterminado

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Não há

Garantia e seguros

R$ 666.000,00

Mútuo em favor de sociedade sob controle comum para desenvolvimento de projeto em parceria.

Objeto contrato

666.000,00

Sociedade sob controle comum com a Companhia.

Relação com o emissor

Especificar

31/12/2020

Helbor Empreendimentos S.A.

SIM

SIM

0,000000

0,000000

0,000000

PÁGINA: 567 de 602

Devedor

Posição contratual do emissor

Indeterminado

Compartilhamento e rateio, entre as partes e suas controladas, dos custos e despesas relacionados a suas respectivas atividades.

Natureza e razão para a operação

N/A

Não há

Rescisão ou extinção

R$ 6.005.000,00

Não há

Garantia e seguros

6.005.000,00

Contrato de compartilhamento de custos e despesas.

SIM

Objeto contrato

Especificar

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Sociedade sob controle comum com a Companhia.

Indeterminado

Duração

Relação com o emissor

N/A

Montante (Reais)

31/12/2020

R$ 115.000,00

Saldo existente

BCO Participações S.A.Imobiliários S.A.

115.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

Desenvolvimento de projeto imobiliário.

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Dividendos apurados em favor de controladora em decorrência do resultado das operações.
Não há
Não há
Apuração do resultado da Companhia.
Credor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Sociedade controlada pela Companhia.

Relação com o emissor

Tgsp-23 Empreendimentos Imobiliários Spe S.A. 31/12/2019

Especificar
0,000000

0,000000

PÁGINA: 568 de 602

Devedor

Posição contratual do emissor

SIM

Compartilhamento e rateio, entre as partes e suas controladas, dos custos e despesas relacionados a suas respectivas atividades.

Natureza e razão para a operação

Indeterminado

Não há

Rescisão ou extinção

N/A

Não há

Garantia e seguros

R$ 198.000,00

Contrato de compartilhamento de custos e despesas.

Objeto contrato

198.000,00

Sociedade sob controle comum com a Companhia.

SIM

Relação com o emissor

360

31/12/2020

ERBE Incorporadora S.A.

N/A

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 4.011.000,00

Compartilhamento e rateio, entre as partes e suas controladas, dos custos e despesas relacionados a suas respectivas atividades.

Natureza e razão para a operação

4.011.000,00

Não há

Rescisão ou extinção

Especificar

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Não há

Duração

Garantia e seguros

Montante (Reais)

Contrato de compartilhamento de custos e despesas.

Saldo existente

Objeto contrato

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Não há
Não há
Apuração do resultado da Companhia.
Credor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Apuração do resultado da Companhia.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

31/12/2020

Sociedade controlada pela Companhia.
Dividendos apurados em favor de controladora em decorrência do resultado das operações.
Não há
Não há

Tamboré Camanducaia 1 Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Especificar
N/A

Não há

Rescisão ou extinção

R$ 96.000,00

Não há

Garantia e seguros

96.000,00

Dividendos apurados em favor de controladora em decorrência do resultado das operações.

Objeto contrato

N/A

Sociedade controlada pela Companhia.

R$ 833.000,00

Relação com o emissor

833.000,00

30/09/2020

TGPS 1 Empreendimentos Imobiliários S.A.

Especificar

Dividendos apurados em favor de controladora em decorrência do resultado das operações.

N/A

Objeto contrato

R$ 2.636.000,00

Sociedade controlada pela Companhia

2.636.000,00

Relação com o emissor

Montante (Reais)

31/12/2019

Saldo existente

Tgsp-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Duração

SIM

SIM

SIM

PÁGINA: 569 de 602

0,000000

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Apuração do resultado da Companhia.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Não há
Apuração do resultado da Companhia.
Credor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

31/12/2019

Sociedade controlada pela Companhia.

Tgsp-45 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Relação com o emissor

N/A

Não há

Garantia e seguros

R$ 3.395.000,00

Dividendos apurados em favor de controladora em decorrência do resultado das operações.

Objeto contrato

3.395.000,00

Sociedade coligada da Companhia.

Relação com o emissor

Especificar

31/12/2019

Tgsp-42 Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Especificar
N/A

Não há

Rescisão ou extinção

R$ 7.996.000,00

Não há

Garantia e seguros

7.996.000,00

Dividendos apurados em favor de controladora em decorrência do resultado das operações.

Objeto contrato

N/A

Montante (Reais)

Sociedade coligada da Companhia.

R$ 205.000,00

Saldo existente

Relação com o emissor

Siquem Spe Empreendimentos Imobiliários S.A. 30/09/2020

205.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

Apuração do resultado da Companhia.

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Indeterminado

Indeterminado

Indeterminado

Duração

SIM

SIM

SIM

PÁGINA: 570 de 602

0,000000

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Não há
Não há
Apuração do resultado da Companhia.
Devedor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Sociedade acionista minoritária da Companhia.
Dividendos apurados em favor do acionista em decorrência do resultado das operações.
Não há
Não há
Apuração do resultado da Companhia.
Devedor

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

31/12/2020

Brookfield Brasil Ltda.

Especificar
N/A

Dividendos apurados em favor de controladora em decorrência do resultado das operações.

Objeto contrato

R$ 82.000,00

Sociedade controladora da Companhia.

Relação com o emissor

82.000,00

31/12/2020

BRKB RE OPP Fund LLC

N/A

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 14.063.000,00

Apuração do resultado da Companhia.

Natureza e razão para a operação

14.063.000,00

Não há

Rescisão ou extinção

Especificar

Não há

Garantia e seguros

Montante (Reais)

Dividendos apurados em favor de controladora em decorrência do resultado das operações.

Saldo existente

Objeto contrato

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Indeterminado

Indeterminado

Duração

SIM

SIM

PÁGINA: 571 de 602

0,000000

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Não há
Não há
Apuração do resultado da Companhia.
Credor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Dividendos apurados em favor de controladora em decorrência do resultado das operações.

N/A

Objeto contrato

R$ 259.000,00

Sociedade controlada pela Companhia.

259.000,00

Relação com o emissor

Montante (Reais)

31/12/2018

Saldo existente

Almirante Tamandaré Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Indeterminado

Duração

SIM

PÁGINA: 572 de 602

0,000000

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1
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Versão : 1

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

 ± ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
(PFRQIRUPLGDGHFRPD/HLGDV6$RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWmRSURLELGRV
GHYRWDUHPTXDOTXHUDVVHPEOHLDRXUHXQLmRGR&RQVHOKRRXGHDWXDUHPTXDOTXHURSHUDomRRX
QHJyFLRV QRV TXDLV WHQKD LQWHUHVVHV FRQIOLWDQWHV FRP RV GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH D
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H WRGRV RV VHXV IXQFLRQiULRV VXEPHWHPVH DR &yGLJR GH &RQGXWD
3URILVVLRQDOGD&RPSDQKLDTXHFRQWpPGLVSRVLo}HVYLVDQGRDLPSHGLUDFRQWUDWDomRGHSDUHQWHV
TXDOTXHU WRPDGD GH GHFLVmR TXH SRVVD HVWDU HPEDVDGD HP FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV HQWUH RXWUDV
GLUHWUL]HVDOLSUHYLVWDV
$V WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHVFULWDV QR LWHP  REVHUYDP FRQGLo}HV HVWULWDPHQWH
FRPXWDWLYDV FRP SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR VLPLODUHV jTXHODV TXH SRGHULDP VHU
HVWDEHOHFLGDVHPWUDQVDo}HVFRPSDUWHVQmRUHODFLRQDGDV
$GLFLRQDOPHQWHDLQGDTXHDVWUDQVDo}HVLQGLFDGDVQRLWHPWHQKDPRFRUULGRDQWHVGDDSURYDomR
GD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HP YLJRU SDUD D DSURYDomR GDV UHIHULGDV
WUDQVDo}HV D &RPSDQKLD FRQVLGHURX D  RV WHUPRV GD WUDQVDomR E  R LQWHUHVVH GD SDUWH
UHODFLRQDGDHRLPSDFWRGDDSURYDomRGDWUDQVDomRHPVXDGHGLFDomRSDUDFRPD&RPSDQKLD F 
VHDWUDQVDomRHQYROYHXDYHQGDGHXPDWLYRDGHVFULomRGRDWLYRLQFOXLQGRGDWDGHDTXLVLomRH
YDORU FRQWiELO RX FXVWR DWULEXtGR G  DV SRWHQFLDLV FRQWUDSDUWHV QD WUDQVDomR H  R PRQWDQWH
ILQDQFHLUR DSUR[LPDGR GD WUDQVDomR EHP FRPR R YDORU GR LQWHUHVVH GD SDUWH UHODFLRQDGD I 
HYHQWXDLV SURYLV}HV RX OLPLWDo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD FRPR UHVXOWDGR GD FHOHEUDomR GD
WUDQVDomR J VHDWUDQVDomRHQYROYHULDDOJXPULVFRUHSXWDFLRQDOSDUDD&RPSDQKLDH K TXDOTXHU
RXWUD LQIRUPDomR TXH SXGHVVH VHU UHOHYDQWH SDUD RV DFLRQLVWDV H LQYHVWLGRUHV GLDQWH GDV
FLUFXQVWkQFLDVGDWUDQVDomRHVSHFtILFD3DUDXPDGHVFULomRPDLVGHWDOKDGDGHVVDVRSHUDo}HVYLGH
LWHPDFLPD
$V WUDQVDo}HV FHOHEUDGDV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV VmR DPSDUDGDV SRU DYDOLDo}HV SUpYLDV H
FULWHULRVDVGHVHXVWHUPRVGHIRUPDTXHVHMDPUHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYDV
REVHUYDQGRVH SUHoRV H FRQGLo}HV XVXDLV GH PHUFDGR 'HVWD IRUPD DV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVQmRJHUDPTXDLVTXHUEHQHItFLRVRXSUHMXt]RVLQGHYLGRVjVVRFLHGDGHVHQYROYLGDV
3DUD YHULILFDU D FRPXWDWLYLGDGH GDV RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV D &RPSDQKLD DQDOLVD D
YLDELOLGDGH ILQDQFHLUD GH FDGD RSHUDomR YLVjYLV FRP RSHUDo}HV VHPHOKDQWHV QR PHUFDGR HQWUH
SDUWHVQmRYLQFXODGDV
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDV
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15/12/2020

Tipo de capital

15/12/2020

Tipo de capital

15/12/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

215.068.849,64

215.068.849,64

Capital Integralizado

215.068.849,64

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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Prazo de integralização

294.719.700

294.719.700

294.719.700

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 575 de 602

294.719.700

294.719.700

294.719.700

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

215.068.850

Subscrição
particular
0

Preferênciais
(Unidades)
215.068.850

729.046,94793220

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Absorção, pela Companhia, de parcela cindida do patrimônio da ERBE Incorporadora S.A., conforme descrição da Cisão Parcial no item 15.6.

215.068.849,64

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Forma de integralização

30/09/2020

Valor total emissão
(Reais)

Determinado em comum acordo pelos acionistas representando a totalidade do capital social, que aprovaram este aumento em Assembleia Geral realizada em 30.09.2020.

Assembleia Geral

30/09/2020

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

Fator cotação

Versão : 1

15/12/2020

Desdobramento

Data
aprovação

215.068.850

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
215.068.850

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

294.719.700

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1

PÁGINA: 577 de 602

294.719.700

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente, não houve redução do capital social da Companhia.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVSDUDD6HomRDOpPGDTXHODV
SUHVWDGDVQRVVXELWHQVDQWHULRUHVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Do resultado líquido apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão
para o Imposto sobre a Renda, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a
qual não excederá o importe de 20% do capital social, observado o disposto no §1º do art. 193 da
Lei 6.404/76. Do saldo ajustado na forma do art. 202 Lei 6.404/76, se existente, 25% serão
atribuídos ao pagamento do dividendo obrigatório.
A Assembleia Geral poderá atribuir à Reserva para Investimentos, que não excederá o capital social
subscrito, importância não inferior a 5% e não superior a 75% do lucro líquido do exercício, ajustado
na forma do art. 202 da Lei 6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da
Companhia e/ou de suas sociedades controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de
aumentos de capital.
O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia
Geral.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Observado o disposto no artigo 45 da Lei 6.404/76, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas
dissidentes terá por base o valor patrimonial 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

Nos termos da Lei 6.404/76, nem o Estatuto Social nem as deliberações tomadas em assembleia,
poderão privar os acionistas dos direitos de (i) participar dos lucros sociais, (ii) participar do acervo
da Companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar a gestão da Companhia, nos termos da Lei
6.404/76; (iv) preferência para a subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus
de subscrição, ressalvadas as exceções previstas na Lei 6.404/76; e (v) retirar-se da Companhia.
No que diz respeito à preferência para a subscrição de ações, debêntures conversíveis e bônus de
subscrição, o Estatuto Social dispõe que a Companhia poderá reduzir ou excluir o prazo para o
exercício do direito de preferência na emissão desses valores mobiliários cuja colocação seja feita
mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública
obrigatória de aquisição de controle. Não haverá direito de preferência na outorga e no exercício de
opção de compra de ações.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes além das já aqui divulgadas.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
±'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV
2IHUWD3~EOLFDSRU$OLHQDomRGH&RQWUROH
$DOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomR
FRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomRGHTXHRDGTXLUHQWH
GRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRDo}HV ³23$´ WHQGRSRUREMHWRDVDo}HV
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH WLWXODULGDGH GRV GHPDLV DFLRQLVWDV REVHUYDGDV DV FRQGLo}HV H RV
SUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUHQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
GHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH
(PFDVRGHDOLHQDomRLQGLUHWDGRFRQWUROHRDGTXLUHQWHGHYHGLYXOJDURYDORUDWULEXtGRj&RPSDQKLD
SDUDRVHIHLWRVGRSUHoRGD23$EHPFRPRGLYXOJDUDGHPRQVWUDomRMXVWLILFDGDGHVVHYDORU
2IHUWDV3~EOLFDVSDUD&DQFHODPHQWRGH5HJLVWURHRXSRU6DtGDGR1RYR0HUFDGR
6HPSUHMXt]RGRGLVSRVWRQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRDVDtGDYROXQWiULDGR1RYR0HUFDGR
GHYHUiVHUSUHFHGLGDGH23$TXHREVHUYHRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQDUHJXODPHQWDomRHGLWDGD
SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV VREUH 23$ SDUD FDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR GH FRPSDQKLD
DEHUWDHRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV L RSUHoRRIHUWDGRGHYHVHUMXVWRVHQGRSRVVtYHORSHGLGRGHQRYD
DYDOLDomRGD&RPSDQKLDQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQD/HL LL DFLRQLVWDVWLWXODUHVGHPDLVGH
 XPWHUoR GDVDo}HVHPFLUFXODomRGHYHUmRDFHLWDUD23$RXFRQFRUGDUH[SUHVVDPHQWHFRPD
VDtGDGRUHIHULGRVHJPHQWRVHPDHIHWLYDomRGHDOLHQDomRGDVDo}HV
$ VDtGD YROXQWiULD GR 1RYR 0HUFDGR SRGH RFRUUHU LQGHSHQGHQWHPHQWH GD UHDOL]DomR GH RIHUWD
S~EOLFDQDKLSyWHVHGHGLVSHQVDDSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRVGR5HJXODPHQWRGR
1RYR0HUFDGR
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
 ± 'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
2 (VWDWXWR 6RFLDO QmR HVWDEHOHFH H[FHo}HV DR H[HUFtFLR GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX SROtWLFRV GRV
DFLRQLVWDV7RGDYLDD$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiVXVSHQGHURH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVLQFOXVLYHRGH
YRWR GR DFLRQLVWD TXH GHL[DU GH FXPSULU REULJDomR OHJDO UHJXODPHQWDU RX HVWDWXWiULD FRQIRUPH
SUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLFHVVDQGRDVXVSHQVmRWmRORJRFXPSULGDDREULJDomR
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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:
Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários
admitidos à negociação. A oferta pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações para colocação privada
(“Debêntures”).

Data de emissão

25/10/2019

Data de vencimento

24/10/2022

Quantidade
(Unidades)

195.000

Valor total
(Reais)

195.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

24.776.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

N/A

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Resgate antecipado compulsório
A partir de 25 de outubro de 2020, a seu exclusivo critério, a Companhia poderá realizar
o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures mediante pagamento do
valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, conforme o caso a ser
acrescido de: (i) da remuneração calculada pro rata temporis desde a primeira data de
integralização ou a última data de pagamento de remuneração; (ii) dos encargos
moratórios, caso aplicável, e demais encargos devidos e não pagos até a data do
efetivo resgate ou amortização; e (iii) de prêmio, calculado sobre o valor total do resgate
antecipado facultativo, de acordo com a fórmula descrita na Cláusula 5.1.2.1 da
escritura. 8ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie
com quirografária, a ser convolada em garantia real, em série única, para colocação
privada da Tegra Incorporadora S.A Companhia (“Escritura”)

Características dos valores
mobiliários de dívida

(i) Destinação dos recursos: Os recursos serão destinados ao reembolso dos montantes
despendidos pela Companhia ou pelas SPEs na aquisição de terrenos descritos no
Anexo I da Escritura.
(ii) A emissão das Debêntures insere-se no contexto de uma operação de securitização
de recebíveis imobiliários, de modo que as debêntures serviram de lastro para que a
Habitasec Securitizadora S.A. (“Securitizadora”) emitisse uma cédula de crédito
imobiliário na qual são lastreados os certificados de recebíveis imobiliários da 170ª série
da 1ª emissão da Securitizadora (“CRI”), os quais foram distribuídos por instituição
financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários por meio de oferta
pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução
da CVM nº 476.
(iii) Agente Fiduciário dos CRIs: Vórtex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
LTDA.
(iv) Valor nominal unitário: R$1.000,00.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

±0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj
%8PDYH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUmRDGPLWLGDV
jQHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%



960
PÁGINA: 586 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA S.A.

Versão : 1

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, uma vez que a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

±2IHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomR
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQmRIRL
UHDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H
FRQWURODGDV QHQKXPD RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

±'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDV
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR H[HUFtFLR VRFLDO FRUUHQWH D
&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRSHUDo}HVRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

±2IHUWDV3~EOLFDVGH$TXLVLomR
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR
H[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLURV
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±9DO0RELOLiULRV
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL TXDOTXHU RXWUD LQIRUPDomR UHOHYDQWH D VHU
SUHVWDGDQRTXHGL]UHVSHLWRjYDORUHVPRELOLiULRV
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possuía planos de recompra nos últimos 3 (três) exercícios sociais, bem como no exercício social
corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

±2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV±UHFRPSUDWHVRXUDULD
1mR$SOLFiYHO
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

26/11/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia aplica-se a: (i) Companhia, seus
controladores, Administradores, membros do Conselho Fiscal ou de quaisquer órgãos com
funções técnicas ou consultivas criados por disposição estatutária, as controladas e coligadas da
Companhia; (ii) conforme indicação realizada pelo Diretor de Relações com Investidores, quem
quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição no controlador, nas controladas ou nas
coligadas, tenha ou possa vir a ter acesso a Ato ou Fato Relevante, incluindo empregados,
colaboradores ou outros acionistas da Companhia, bem como terceiros que, em razão de relação
comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tenham ou possam vir a ter acesso a
Ata ou Fato Relevante; (iii) ou, com relação às pessoas abrangidas pelos itens (i) e (ii), seus
cônjuge, dependentes (aqueles incluídos em sua declaração de ajuste anual de imposto sobre a
renda) e sociedades controladas.

Principais características e locais de consulta
Política de Negociação de Valores Mobiliários tem como finalidade orientar e estabelecer as regras para a negociação com valores
mobiliários de emissão da Companhia e de derivativos neles referenciados, a serem observadas pelas pessoas à ela vinculadas, nos
termos da legislação vigente e da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários está disponível nos sites www.cvm.gov.br e https://tegraincorporadora.com.br/ri.
Períodos de vedação e descrição
Nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e da Política de Negociação de Valores Mobiliários, é
dos procedimentos de fiscalização vedada a negociação, direta ou indiretamente, de Valores Mobiliários pelas Pessoas Vinculadas e
pelas Pessoas Ligadas (conforme definido na política) nos seguintes casos: (i) antes da
divulgação ao mercado de Informação Relevante, de que tenham conhecimento, ocorrido nos, ou
relacionados aos, negócios da Companhia; (ii) tratando-se de administradores, quando se
afastarem de cargos na administração da Companhia anteriormente à divulgação de fatos
relevantes originados durante seu período de gestão, e até o encerramento do prazo de 6 (seis)
meses contado da data de seu afastamento ou a divulgação ao público do respectivo fato
relevante, o que ocorrer primeiro; (iii) quando tomarem conhecimento de intenção da Companhia
de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização
societária; (iv) em relação aos controladores e administradores, sempre que estiver em curso a
aquisição ou a alienação de Valores Mobiliários pela própria Companhia, suas controladas,
coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se tiver sido outorgada opção ou mandato
para esta finalidade; (v) no período de 15 (quinze) dias que anteceder a divulgação de ITR e DFP,
e no próprio dia da divulgação, antes que a informação se torne pública, conforme exigido pela
CVM; e (vi) nos Períodos de Bloqueio fixados pelo Diretor de Relação com Investidores.
Além disso, são obrigações das Pessoas Vinculadas, dentre outras: (i) fornecer à Companhia as
informações que estejam obrigadas a informar nos termos e nos prazos das normas aplicáveis;
(ii) comunicar imediatamente ao Diretor de Relação com Investidores quaisquer violações a
política de que tenham conhecimento; e (iii) não contratar ou realizar operações no mercado de
empréstimo de títulos (denominado “aluguel de ações”) de emissão da Companhia.
São responsabilidades do Diretor de Relação com Investidores, dentre outras: (i) dirimir e
esclarecer dúvidas relacionadas à aplicação da política, assim como sobre a interpretação de
normas aplicáveis e/ou sobre a possibilidade de realização de negociações com Valores
Mobiliários; e (ii) identificar as Pessoas Vinculadas que, em virtude de seu cargo, função, ou
posição na (ou relação com a) Companhia, sua(s) controladora(s), suas controladas ou coligadas,
tenham acesso, permanente ou eventual, a Informações Privilegiadas.
A qualquer tempo, é vedada a negociação, pelos administradores, de instrumentos derivativos de
qualquer espécie referenciados em Valores Mobiliários incluindo as operações que sejam
negociadas a termo, mercados futuros, por meio de opções de compra e venda e/ou swaps,
dentre outros, que derivem, integral ou parcialmente, do valor dos Valores Mobiliários de emissão
da Companhia.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDV
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
±'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
([FHWRSHOD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGHVFULWDQRLWHPD&RPSDQKLD
QmR DGRWD TXDOTXHU RXWUD QRUPD UHJLPHQWR RX SURFHGLPHQWR LQWHUQR UHODWLYR j GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HV



972
PÁGINA: 598 de 602

Formulário de Referência - 2021 - TEGRA INCORPORADORA 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
 ± 'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHDSURYDGDSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGHQRVWHUPRVGDOHJLVODomRH
UHJXODPHQWRVYLJHQWHV
2EULJDo}HV SHUDQWH R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV &RQWURODGRUHV $GPLQLVWUDGRUHV H
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOHGHTXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRV
SRU GLVSRVLomR HVWDWXWiULD TXH WHQKDP FRQKHFLPHQWR GH DWRV RX IDWRV TXH SRVVDP FRQILJXUDU
,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYHUi SURFHGHU j FRPXQLFDomR LPHGLDWD DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVGHIRUPDDJDUDQWLUDLPHGLDWDGLYXOJDomRGD,QIRUPDomR5HOHYDQWHRXGLUHWDPHQWHj
&90VHR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSHUPDQHFHULQHUWHDRGHYHUGHFRPXQLFDU&DVR
TXDOTXHU3HVVRD9LQFXODGDYHULILTXHTXHXPD,QIRUPDomR5HOHYDQWHDLQGDQmRGLYXOJDGDDRS~EOLFR
HVFDSRXDRFRQWUROHGD&RPSDQKLDRXDLQGDQDVLWXDomRHPTXHXP$WRRX)DWR5HOHYDQWHDLQGD
QmR WHQKD VLGR GLYXOJDGR WHQKD RFRUULGR RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR SUHoR RX TXDQWLGDGH
QHJRFLDGDGRV9DORUHV0RELOLiULRVWDLVIDWRVGHYHUmRVHULPHGLDWDPHQWHFRPXQLFDGRVj&RPSDQKLD
QDSHVVRDGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
5HVSRQVDELOLGDGHHP&DVRGH2PLVVmR4XDLVTXHUYLRODo}HVjSROtWLFDYHULILFDGDVSHODV3HVVRDV
9LQFXODGDV GHYHUmR VHU FRPXQLFDGDV LPHGLDWDPHQWH j &RPSDQKLD QD SHVVRD GR 'LUHWRU GH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVFDEtYHLVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRYLJHQWH
4XDQGR,QIRUPDUH'LYXOJDU±3UD]RV$GLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGHYHUiRFRUUHUVHPSUH
TXH SRVVtYHO DQWHV GR LQtFLR RX DSyV R HQFHUUDPHQWR GRV QHJyFLRV QDV %ROVDV GH 9DORUHV
ORFDOL]DGDVQR3DtVRXQRH[WHULRU&DVRVHMDQHFHVViULDDGLYXOJDomRDQWHVGDDEHUWXUDGDVHVVmR
GHQHJRFLDomRWDOGLYXOJDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDFRQIRUPHSUHYLVWRQR0DQXDOGR(PLVVRU&DVR
DV%ROVDVGH9DORUHVQmRHVWHMDPRSHUDQGRVLPXOWDQHDPHQWHDGLYXOJDomRVHUiIHLWDREVHUYDQGR
L QRFDVRGHLQFRPSDWLELOLGDGHHQWUHKRUiULRVGHGLIHUHQWHVSDtVHVRKRUiULRGHIXQFLRQDPHQWRGR
PHUFDGR EUDVLOHLUR H LL  QD KLSyWHVH GH LQFRPSDWLELOLGDGH HQWUH GLIHUHQWHV %ROVDV GH 9DORUHV QR
%UDVLO R KRUiULR GH IXQFLRQDPHQWR GD %ROVD GH 9DORUHV RQGH D &RPSDQKLD HVWHMD SULPDULDPHQWH
OLVWDGD2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiVROLFLWDUVHPSUHVLPXOWDQHDPHQWHjV%ROVDV
GH 9DORUHV D VXVSHQVmR GD QHJRFLDomR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GD &RPSDQKLD SHOR WHPSR
QHFHVViULR j DGHTXDGD GLVVHPLQDomR GD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH REVHUYDGRV RV SURFHGLPHQWRV
SUHYLVWRVQRVUHJXODPHQWRVHGLWDGRVSHODV%ROVDVGH9DORUHVVREUHRDVVXQWRFDVRVHMDLPSHUDWLYR
TXHDGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHRFRUUDGXUDQWHRKRUiULRGHQHJRFLDomR
)RUPDVGH'LYXOJDomR±-RUQDLVH,QWHUQHW$GLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHHQYROYHQGRD
&RPSDQKLDGHYHUiGDUVHSRUPHLRGH L GDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGRSRUWDOGH
QRWtFLDVGR2(VWDGRGH6mR3DXOR LL GDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGD&RPSDQKLD
LLL GRVLVWHPDGHHQYLRGH,QIRUPDo}HV3HULyGLFDVH(YHQWXDLVGD&90 6LVWHPD,3( H LY GD
SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GDV %ROVDV GH 9DORUHV RQGH RV YDORUHV PRELOLiULRV GD
&RPSDQKLDVHMDPDGPLWLGRVjQHJRFLDomR$&RPSDQKLDSRGHUiDGLFLRQDOPHQWHPDVQmRGHIRUPD
REULJDWyULDUHDOL]DUDGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHSRUPHLRGHSXEOLFDomRQRVMRUQDLVGH
JUDQGHFLUFXODomRKDELWXDOPHQWHSRUHODXWLOL]DGRVSRGHQGRRDQ~QFLRFRQWHUDGHVFULomRUHVXPLGD
GD,QIRUPDomR5HOHYDQWHGHVGHTXHLQGLTXHHQGHUHoRQD,QWHUQHWRQGHHVWHMDGLVSRQtYHODGHVFULomR
FRPSOHWDGD,QIRUPDomR5HOHYDQWHHPWHRUQRPtQLPRLGrQWLFRDRWH[WRHQYLDGRj&90j%HD
RXWUDVHQWLGDGHVFRQIRUPHDSOLFiYHO
,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDVHR'HYHUGH6LJLOR$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHPJXDUGDUVLJLORDFHUFD
GH ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV TXH DLQGD QmR WHQKDP VLGR GLYXOJDGDV jV TXDLV WHQKDP DFHVVR HP
UD]mRGRFDUJRRXSRVLomRTXHRFXSDPDWpTXHWDLV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVVHMDPGLYXOJDGDVDR
S~EOLFREHPFRPR]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDP$V
3HVVRDV9LQFXODGDVQmRGHYHPGLVFXWLU,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVHPOXJDUHVS~EOLFRV'DPHVPD
IRUPD DV 3HVVRDV 9LQFXODGDV VRPHQWH GHYHUmR WUDWDU GH DVVXQWRV UHODFLRQDGRV j ,QIRUPDomR
5HOHYDQWHFRPDTXHOHVTXHWHQKDPQHFHVVLGDGHGHFRQKHFHUD,QIRUPDomR5HOHYDQWH2GHYHUGH
VLJLORSUHYLVWRQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRVHDSOLFDWDPEpPDRVH[DGPLQLVWUDGRUHVHH[PHPEURVGR
&RQVHOKR)LVFDOHGHTXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRVRXTXHYHQKDP
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
D VHU FULDGRV SRU GLVSRVLomR HVWDWXWiULD TXH WHQKDP VH DIDVWDGR DQWHV GD GLYXOJDomR S~EOLFD GH
QHJyFLR RX IDWR LQLFLDGR GXUDQWH VHX SHUtRGR GH JHVWmR H VH HVWHQGHUi DWp D GLYXOJDomR SHOD
&RPSDQKLDGR$WRRX)DWR5HOHYDQWHDRPHUFDGRHPJHUDO
([FHomR j 5HJUD GH 'LYXOJDU 2V DWRV RX IDWRV TXH FRQVWLWXDP ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH SRGHUmR
H[FHSFLRQDOPHQWHGHL[DUGHVHUGLYXOJDGRVVHDVXDUHYHODomRSXGHUFRORFDUHPULVFRRLQWHUHVVH
OHJtWLPRGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRGHUiRSWDUSRUVXEPHWHUjDSUHFLDomRGD&90DTXHVWmR
DFHUFDGDGLYXOJDomRGH,QIRUPDomR5HOHYDQWHTXHSRVVDFRORFDUHPULVFRVHXLQWHUHVVHOHJtWLPR
6HPSUH TXH XPD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH DLQGD QmR GLYXOJDGD DR S~EOLFR HVFDSH DR FRQWUROH GD
&RPSDQKLDRXQDVLWXDomRHPTXHXPD,QIRUPDomR5HOHYDQWHDLQGDQmRWHQKDVLGRGLYXOJDGDFDVR
VHYHULILTXHTXHRFRUUHXRVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRSUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRV9DORUHV
0RELOLiULRV R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi SURYLGHQFLDU SDUD TXH D ,QIRUPDomR
5HOHYDQWHVHMDLPHGLDWDPHQWHGLYXOJDGDj&90jV%ROVDVGH9DORUHVHDRPHUFDGRHPJHUDO1D
KLSyWHVH GH QmR GLYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH SRU GHFLVmR GRV FRQWURODGRUHV RX
$GPLQLVWUDGRUHVHVWHVHPFDVRGHDLQIRUPDomRHVFDSDUDRFRQWUROHRXRFRUUHURVFLODomRDWtSLFD
ILFDPREULJDGRVDUHDOL]DUDGLYXOJDomRSHUWLQHQWHGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGR'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHV
6ROLFLWDomRGH0DQXWHQomRGH6LJLORMXQWRj&90 2VDGPLQLVWUDGRUHVHDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
SRGHUmR VXEPHWHU j &90 D VXD GHFLVmR GH H[FHSFLRQDOPHQWH PDQWHU HP VLJLOR $WRV RX )DWRV
5HOHYDQWHV FXMD GLYXOJDomR HQWHQGDP FRQILJXUDU PDQLIHVWR ULVFR D OHJtWLPRV LQWHUHVVHV GD
&RPSDQKLD
&DQDLVGH&RPXQLFDomR8WLOL]DGRVSDUD'LVVHPLQDomRGD3ROtWLFD$GLYXOJDomRGD3ROtWLFDRFRUUH
QmR VRPHQWH SHORV VLWHV HP TXH VH HQFRQWUD GLVSRQtYHO  QRV VLWHV ZZZFYPJRYEU H
KWWSVZZZWHJUDLQFRUSRUDGRUDFRPEUULPDVWDPEpPDWUDYpVGRVFDQDLVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
SRUPHLRGHHPDLOVGH&RPXQLFDomR,QWHUQD
/RFDLVRQGHHVWDSROtWLFDSRGHVHUFRQVXOWDGD$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWH
HVWiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRVVLWHVZZZFYPJRYEUHKWWSVWHJUDLQFRUSRUDGRUDFRPEUUL
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
 ± $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
&XPSUHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDDQDOLVDUDVVLWXDo}HVFRQFUHWDVTXH
YHQKDPDVXUJLUQRFXUVRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRVHPSUHDVXDPDWHULDOLGDGH
HVSHFLILFLGDGH VHWRULDO FRQFUHWXGH RX LPSRUWkQFLD HVWUDWpJLFD D ILP GH YHULILFDU VH WDLV VLWXDo}HV
FRQVWLWXHPRXQmRLQIRUPDomRUHOHYDQWH
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21.4 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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