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URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 
Companhia Aberta – Categoria A – Código CVM 25437 

CNPJ/MF nº 10.571.175/0001-02 

NIRE 31.300.101.49-5 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Belo Horizonte, 30 de março de 2021 
 

A Administração da URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. apresenta aos Srs. 

Acionistas a presente proposta contendo as informações exigidas pela Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e pela Instrução n° 481 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 17 

de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM nº 481/09”), relacionadas à Assembleia Geral 

Ordinária e Extraordinária da Companhia a se realizar no dia 30 de abril de 2021, às 16h, na sede 

social da Companhia, localizada na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, Bairro 

Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30455-610 (“AGOE”), nos termos do 

Edital de Convocação a ser publicado no jornal Estado de Minas e no Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais em 01, 08 e 15 de abril de 2021. 

 

A ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será a seguinte: 

 

1. Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço 

Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2020; 

 

2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2020; 

 

3. Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2021; 

 

4. Deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o 

aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração, dentro do limite de capital 

autorizado, em reunião realizada no dia 22 de fevereiro de 2021 e ratificação do atual capital 

social da Companhia; 

 

5. Deliberar sobre a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para refletir a 

inclusão de atividade adicional no objeto social; 



 

6. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das 

deliberações dos itens acima; 

 

7. Deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da 

lei 6.404/76, omitindo-se os nomes dos acionistas.  



 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 
 
 

1. Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço 

Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

Em conformidade com o disposto no art. 132 da lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, a Administração da Companhia propõe a aprovação do Relatório da Administração e 

das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores 

independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, publicados 

no jornal “Estado de Minas” e no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” em 16 de março 

de 2021 e aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 11 de 

março de 2021. 

Estão disponíveis na página de Relações com Investidores da Companhia e da 

Comissão de Valores Mobiliários, os seguintes documentos relativos a esse item da ordem 

do dia: 

a) Relatório da Administração; 

b) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2020; 

c) Relatório dos Auditores Independentes; 

d) Formulário DFP (Demonstrações Financeiras Padronizadas); e 

e) Comentários dos diretores sobre a situação financeira da Companhia 

requeridos pelo item 10 do Formulário de Referência, conforme Instrução nº 

480, de 7/12/2009, da Comissão de Valores Mobiliários (“Instrução CVM 

480”), que também constam do Anexo I ao presente documento; 

 

2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 2020: 

 

De acordo com o art. 9° da ICVM 481/2009 a Urba Desenvolvimento Urbano S.A. 

apresenta proposta de sua Administração de destinação do lucro do exercício findo em 

31 de dezembro de 2020, conforme demonstrado abaixo: 

 

2.1. Lucro líquido do exercício: 

  2020 

Lucro líquido       11.515.204,86 
Reserva legal           (575.760,24) 



 

Lucro líquido disponível para distribuição      10.939.444,62 
 

 

2.2. Montante global e o valor por ação dos dividendos: 

  Em reais 

Total de dividendos obrigatórios propostos:     2.734.861,16 

Total de dividendos por ação1:  R$ 0,02 
 
 
2.3. Percentual do lucro líquido do exercício distribuído: 

Os dividendos propostos foram calculados como segue: 

 2020 

Lucro do Exercício 11.515.204,86 

Reserva Legal - 5% (575.760,24) 

Lucro Líquido disponível para distribuição 10.939.444,62 

   
Dividendos propostos (obrigatório) - 25% do lucro 
disponível para distribuição     2.734.861,16 

   
Quantidade de ações ordinárias excluídas as ações 
em Tesouraria2 

141.606.589 

Dividendos por ação3 R$0,02 

  
 

2.4. Montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro 

de exercícios anteriores: 

Não aplicável. 

 

2.5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 

declarados: 

a. Valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por 

ação de cada espécie e classe: 

Dividendo mínimo obrigatório com base no resultado do exercício de 2020: valor bruto 

dos dividendos propostos por ação ordinária: R$ 0,02. 

b. Forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio: 

Os dividendos propostos deverão ser pagos em moeda corrente nacional, e, salvo 

deliberação em contrário da Assembleia Geral, no dia: 

  Dividendo mínimo obrigatório com base no exercício de 2020: 30 de junho 2021. 

 
1 Não houve distribuição de dividendos antecipados, nem pagamento de juros sobre capital próprio. 
2 Total de ações em tesouraria em 28/02/2021: 335.736 
3 Devido a possíveis alterações no total de ações em tesouraria da Companhia, consideradas as recompras, 
transferências e/ou cancelamentos que podem ocorrer até a data de pagamento, o valor total de dividendos por ação 
poderá sofrer alterações. 



 

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital 

próprio: 

O dividendo mínimo obrigatório será pago sem atualização monetária e não haverá 

pagamento de juros sobre capital próprio. 

 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio 

considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento: 

Dividendo mínimo obrigatório com base no resultado do exercício de 2020: 15 de abril 

de 2021.  

 

2.6.  Dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em 

balanços semestrais ou em períodos menores: 

Não aplicável. 

 

2.7.  Lucro, dividendos e juros sobre capital próprio por ação do exercício e dos 3 

exercícios anteriores: 

Valores 2020 2019 2018 2017 

Lucro líquido do exercício (R$ mil) 11.515 (2.921) (2.569) 2.186 

Dividendo mínimo obrigatório (R$ mil) 2.735 - 734 357 

Dividendo extraordinário (R$ mil) - - - - 

Dividendos totais (R$ mil) 2.735 - - 357 

Juros sobre capital próprio (R$ mil) Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

 

2.8.   Destinação de lucros à reserva legal: 

 2020 

Lucro do Exercício 11.515.204,86 

Reserva Legal - 5% (575.760,24) 

 

2.9.   Ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos: 

Não aplicável 

 

2.10.   Em relação ao dividendo obrigatório: 

a.  Forma de cálculo prevista no estatuto: 

Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual 

não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou 

acrescido os seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; 

(ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das 

mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) importância decorrente da 

 
4
 Dividendos distribuídos com base em apuração de lucro nas demonstrações financeiras inicialmente apresentadas. 

Para maiores informações, sugerimos consultar o item 3.9 do Formulário de Referência. 



 

reversão da reserva de lucros a realizar formada em exercícios anteriores, nos termos 

do artigo 202, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. 

b. Pagamento integral dos dividendos: 

Será proposta à Assembleia geral o pagamento integral dos dividendos obrigatórios. 

c. Montante eventualmente retido: 

Não aplicável 

 

2.11.   Retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da 

companhia: 

Não aplicável 

 

2.12.   Destinação de resultado para reserva de contingências: 

Não aplicável 

 

2.13.   Destinação de resultado para reserva de lucros a realizar: 

Não aplicável 

 

2.14.   Destinação de resultado para reservas estatutárias: 

Não aplicável 

 

2.15.   Retenção de lucros prevista em orçamento de capital: 

a. Montante da retenção: R$8.204.583,46 

b. Orçamento de capital: Vide Anexo II 

 

2.16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais 

Não aplicável. 

 
3. Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2021 

Propõe-se a aprovação da remuneração anual global da Administração da 

Companhia, para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2021, no 

montante total de até R$6.291.968,00 (seis milhões, duzentos e noventa e um mil, 

novecentos e sessenta e oito reais), líquidos de encargos sociais que são ônus da 

Companhia, conforme orientação constante do Ofício Circular CVM/SEP/Nº 1/2021. 

Estão contemplados no montante a remuneração do Conselho de Administração 

e da Diretoria Executiva e dos Comitês remunerados que, eventualmente, venham a ser 

instalados. 

A Companhia considera que a proposta de remuneração está em linha com o seu 

planejamento estratégico e com os fundamentos que embasam a sua estrutura 

organizacional, especialmente a necessidade de fazer frente aos novos desafios, metas 

e objetivos da Companhia. A Companhia realiza constantes estudos de mercado para 

avaliar o nível de remuneração adequado dos administradores, buscando sempre o 



 

equilíbrio entre uma boa política de retenção dos executivos e o pagamento de 

remuneração compatível com o mercado.  

Em atendimento ao disposto no artigo 12 da ICVM 481, as informações indicadas 

no item 13 do Formulário de Referência estão contempladas no ANEXO III desta 

Proposta. 

 

4. Proposta da Administração para alteração do artigo 5º do Estatuto Social para refletir 
o aumento realizado em 22 de fevereiro de 2021. 
 
A Administração propõe a atualização do capital social descrito no artigo 5º do Estatuto 

Social da Companhia, o qual ao tempo da deliberação do Conselho de Administração, 

realizada em 22 de fevereiro de 2021, passou de R$86.701.430,77 (oitenta e seis 

milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos) para 

R$186.701.430,77 (cento e oitenta e seis milhões, setecentos e um mil, quatrocentos e 

trinta reais e setenta e sete centavos).  

 

Redação proposta para o artigo: 

Artigo 5º O capital social é de R$186.701.430,77 (cento e oitenta e seis milhões, 

setecentos e um mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos), 

dividido em 141.942.325 (cento e quarenta e um milhões, novecentas e quarenta 

e duas mil, trezentas e vinte e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, 

escriturais e sem valor nominal. 

 
5. Proposta da Administração para alteração do artigo 4º do Estatuto Social para refletir a 

inclusão de atividade complementar ao objeto social. 
 
A Administração propõe a inclusão da atividade secundária de Serviços de Engenharia, 

desenvolvida pela Companhia, representada pelo Código nº 7112-0/00, com a consequente 

alteração de seu objeto social, de forma a refletir mencionada inclusão, uma vez que tal 

atividade é inerente aos negócios atualmente desenvolvidos pela Companhia e necessária 

para a completa consecução da atividade principal. 

 

Considerando que a atividade a ser incluída é complementar ao objeto social já 

desenvolvido pela Companhia, sem qualquer mudança de risco empresarial para os 

acionistas, não há direito de recesso para os acionistas dissidentes, conforme Parecer 

CVM/SJU/10, de 24 de janeiro de 1983, e as decisões do Colegiado da CVM no âmbito dos 

Processos CVM nº RJ-2015-3074 e nº SEI 19957.000175/2018-83, julgados em 13 de 

outubro de 2015 e 27 de março de 2018, respectivamente. 

 



 

Redação proposta para o artigo: 

Artigo 4º A Companhia tem por objeto social: (i) o loteamento e venda de 

imóveis próprios e de terceiros; (ii) outras obras de engenharia civil não 

especificadas anteriormente; (iii) a incorporação de imóveis próprios; (iv) a 

participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista; (v) 

serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e (vi) serviços de 

engenharia. 

 
6. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das 

deliberações dos itens acima, conforme ANEXO IV. 

 

 

  



 

ANEXO I – Item 10 do Formulário de Referência 
 

10.  Comentários dos diretores 

 
10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais  

As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9 deste Formulário de Referência, exceto quando 
expressamente ressalvado, são derivadas de nossas demonstrações financeiras consolidadas, relativas 
aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, 
registradas na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)  e de acordo com normas internacionais de 
contabilidade – International Financial Reporting Standards (“IFRS”), aplicáveis às entidades de 
incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. 
 
Impactos da COVID-19 sobre nossas atividades 

Conforme descrito neste item 10.1 e em conjunto com o item 10.9 – Outros Fatores Com Influência 
Relevante – Análise dos impactos da COVID-19 nas Atividades da Companhia, bem como o item 4.1 – 
Descrição dos Fatores de Risco deste Formulário de Referência a pandemia da COVID-19 pode vir a afetar 
de forma material e adversa nossos negócios, condições financeiras, resultado das operações e nosso 
fluxo de caixa.  

A Administração da Companhia tem monitorado diariamente os eventuais impactos nas condições 
financeiras e patrimoniais correntes da Companhia em decorrência do surto da COVID-19. Nota-se, 
inclusive pelos resultados apurados ao longo do período da pandemia, que nossos resultados 
operacionais, nossa condição financeira e de liquidez, são superiores ao mesmo período do ano anterior. 

Até a data deste Formulário de Referência, ainda não é possível mensurar completamente se haverá 
eventos adversos, no futuro, em virtude da COVID-19 que possam impactar a Companhia, além das 
ponderações realizadas neste item 10.1 e nos itens 4.1, 5.5, 7.1 e 10.9 deste Formulário de Referência. 
De toda forma, até a presente data, não tivemos redução significativa no curso normal dos negócios, o 
qual tem mostrado resiliência e nos permitiu apurar aumento nas vendas.  

Caso a pandemia continue a se estender por mais um longo período e ocasione a desaceleração 
econômica das cidades às quais possuímos empreendimentos e clientes já contratados, esta situação 
poderá ensejar na busca por alguns desses clientes por renegociação contratual. A Administração 
compreende e monitora tais pleitos sempre levando em consideração, a capacidade de pagamento do 
cliente, vinculado a rentabilidade esperada de cada empreendimento e o controle da inadimplência, de 
maneira que não afete a condição de liquidez da Companhia. Até a presente data, observa-se que os 
recebimentos da Companhia se mantêm estáveis. 

Com a estratégia de preservação, reforço de caixa e atentos a oportunidades de negócios mediante aos 
possíveis efeitos econômicos que a COVID-19 poderia gerar, em abril de 2020, a Companhia emitiu 
debêntures e captou R$40 milhões, que deverão ser amortizados em 3 parcelas anuais a partir de 2023. 
Em 16 de novembro de 2020, para suportar o ciclo de expansão da Companhia, foi aprovado pelo 
Conselho de Administração, o aumento de capital de R$100 milhões, a ser integralizado ao longo de 2021. 
Deste montante, R$25 milhões foi recebido pela Companhia em 25 de fevereiro de 2021. 

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 Diretoria da 
Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado venham a se 
reproduzir no futuro. 

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, 
as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e 



 

percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como visam 
fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras 
consolidadas auditadas referentes aos exercícios sociais encerrados 31 de dezembro de 2020, 2019 e 
2018. 

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise 
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha 
em nossas demonstrações financeiras ao longo de um período. A Análise Vertical representa o percentual 
ou item de uma linha (i) em relação à receita operacional líquida para os exercícios aplicáveis, quando da 
análise das demonstrações dos resultados; ou (ii) em relação ao total do ativo e/ou total do passivo 
somado ao total do Patrimônio Líquido, nos respectivos exercícios, quando da análise do balanço 
patrimonial. 

As informações constantes neste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em 
conjunto com as nossas (i) demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios sociais 
findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e suas respectivas notas explicativas, disponíveis em 

nosso site https://vivaurba.com.br/ri/ e na página de internet da Comissão de Valores Mobiliários 

(www.cvm.gov.br). 

(a) Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais 

Entendemos que a Urba apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para implementar o 
seu plano de negócio, desenvolver seus projetos e cumprir suas obrigações de curto e longo prazo. As 
nossas atividades foram e estão sendo suportadas por recursos aportados por nossos acionistas e por 
recursos captados junto a terceiros. Em 31 de dezembro de 2020, apresentávamos uma relação entre a 
dívida líquida e o patrimônio líquido de 1,33. 

Indicadores financeiros da Urba:  

(em milhares de reais) 
Em 31 de dezembro de 

2020 2019 2018 

Ativo Circulante 202.793 180.482 159.842 

Passivo Circulante 77.583 26.590 44.190 

Liquidez Corrente (1) 2,61 6,79 3,62 

Índice de Endividamento (2) 3,97 3,84 3,43 

Empréstimos, financiamentos 
e debêntures (circulante e não 
circulante) 

162.525 123.842 87.656 

Caixa e equivalentes de caixa e 
títulos e valores mobiliários 

22.960 39.219 26.360 

Dívida Líquida (3) 139.565 84.623 61.296 

Dívida Líquida/Patrimônio 
Líquido 

1,33 0,89 0,67 

Lucro (Prejuízo) Líquido 11.515 (2.678) (2.568) 

Lucro (Prejuízo) Líquido 
Ajustado Por Eventos Não 
Recorrentes  (4) 

11.515 2.863 (2.568) 



 

 
 

(em milhares de reais, exceto %) 
Exercício social findo em 31 de dezembro de 

2020 2019 2018 

Margem Bruta (5) 38,8% 36,6% 35,2% 

Margem Bruta Ajustada Pelo 
Custo Financeiro (6) 

41,0% 40,0% 39,4% 

EBITDA (7) 12.571 349 (2.544) 

Margem EBITDA (8) 14,1% 0,6% -7,2% 

EBITDA Ajustado (9) 12.571 5.890 (2,544) 

Margem EBITDA Ajustado (10) 14,1% 10,1% -7,2% 

1.    Liquidez Corrente: Ativo Circulante divido pelo Passivo Circulante. 
2.    Índice de Endividamento: (Passivo Circulante acrescido do Passivo Não Circulante) dividido pelo Patrimônio Líquido. 
3.     Dívida Líquida: A Dívida Líquida corresponde ao somatório dos saldos de empréstimos e financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), 
(Dívida Bruta), deduzido dos saldos de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários (circulante e não circulante). A dívida líquida não é 
uma medida segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial 
Reporting Standards (IFRS). Outras companhias podem calcular a dívida líquida de maneira diferente de nós. 
4. Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado por Eventos Não Recorrentes é ajustado pelo efeito não recorrente de baixa de gastos com projetos descontinuados 
no banco de terrenos de janeiro a dezembro de 2019, no valor de R$5,5 milhões que não ocorreram em 2020 e 2018, e tendem a não ser recorrentes 
em nossa operação. 
5. Margem Bruta: Lucro Bruto dividido pela Receita Operacional Líquida.  
6.  Margem Bruta Ajustada pelo Custo Financeiro é calculada por meio do lucro bruto do exercício ajustado pelo custo financeiro do custo dos lotes 
vendidos dividido pela Receita Operacional Líquida. 
7. O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ou LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) 
é uma medição não contábil divulgada pela Companhia em consonância com Instrução CVM n.º 527 expedida em 4 de outubro de 2012, que dispõe 
sobre a forma de divulgação voluntária do EBITDA pelas companhias abertas e consiste no lucro líquido do exercício ajustado pelo resultado financeiro, 
pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelas despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida reconhecida 
pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - IFRS, emitidas pelo IASB e não deve ser 
considerado como substitutos para o lucro líquido, 
como indicador do desempenho operacional ou performance da Companhia. 
8.    Margem EBITDA: EBITDA/Receita Operacional Líquida. 
9.    O EBITDA Ajustado é calculado por meio do lucro líquido do exercício ajustado pelo resultado financeiro, pelo imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro e pelas despesas de depreciação e amortização (EBITDA) acrescido ou reduzido para excluir o resultado da seguinte operação: 
baixa, em 2019, de gastos incorridos na prospecção de terrenos. O EBITDA Ajustado não é uma medida reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas 
no Brasil nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro - IFRS, e não deve ser considerado como substitutos para o lucro líquido, como 
indicador do desempenho operacional ou performance da Companhia. 
10.    Margem EBITDA Ajustado: EBITDA Ajustado/Receita Líquida. 

 
A estratégia financeira da Companhia está baseada nos seguintes principais aspectos: 
 

• A Companhia tem mostrado ao longo dos períodos, solidez em sua alocação de recursos, 
como pode-se observar no índice de liquidez corrente, que representa a quantidade de vezes 
que a Companhia possui recursos suficientes para honrar seus compromissos nos 12 meses 
seguintes. Em 31 de dezembro de 2020, este indicador foi de 2,61x, e, para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foi de 6,79x e 3,62x, respectivamente. 

 

• Estrutura de capital equilibrada com perfil de longo prazo. A Companhia financia suas 
atividades com capital próprio e com recursos de terceiros, apresentando estes últimos perfil 
de longo prazo. Em 31 de dezembro de 2020, 87% do saldo dos empréstimos, financiamentos 
e debêntures apresentavam vencimento acima de 12 meses. Em decorrência da expansão 
esperada pela Companhia, podem ocorrer ingressos de capital de acionistas, contribuindo 
para redução da proporção de capital de terceiros frente ao capital próprio, como aprovado 
em 16 de novembro de 2020, o aumento de capital da Companhia no valor de R$100 milhões, 
a ser subscrito e integralizado ao longo do ano de 2021, sendo R$25 milhões recebidos em 22 
de fevereiro de 2021.  

 



 

• Margens operacionais que consideramos elevadas em função de: (a) grande valor agregado 
no processo de transformação de grandes propriedades em lotes residenciais, comerciais ou 
industriais; (b) expertise na aquisição de terrenos; (c) rígido controle de custos e despesas 
operacionais; (d) eficiência na urbanização dos empreendimentos; e (e) time dedicado e 
experiente.  

 

Para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a margem bruta foi de 38,8% (36,6% e 35,2% 
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente), a margem bruta ajustada 
pelos custos financeiros foi de 41,0% (40,0%, 39,4% para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 
e 2018, respectivamente), o lucro líquido foi de R$11,5 milhões (prejuízo líquido de R$2,7 milhões e 
prejuízo líquido de R$2,6 milhões para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, 
respectivamente). O EBITDA Ajustado foi de R$12,6 milhões, apresentando assim uma margem EBITDA 
Ajustado 14,1%, e para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 foi de R$5,9 
milhões (margem EBITDA Ajustado de 10,1%) e - R$2,5 milhões (margem EBITDA Ajustado de -7,2%), 
respectivamente.  

A Companhia apresenta índices de alavancagem que seus diretores consideram aceitáveis, estando 
preparada e com condições de acessar o mercado para fazer frente a oportunidades que surjam no setor. 
Além disso, acredita estar bem posicionada em mercados de atuação que combinam atividade econômica 
relevante, forte demanda e geração de renda, com um banco de terrenos diversificado. 

Periodicamente, a Administração da Companhia procede com a revisão da aderência de seu banco de 
terrenos (landbank), estratégia de atuação e rentabilidade esperada pela Companhia. Em 2019, essa 
análise resultou na baixa ou provisão de projetos que não mais faziam parte da estratégia da Companhia. 
As baixas somaram o montante de R$5,5 milhões, e estão representadas na rubrica “Outras despesas 
operacionais, líquidas” na demonstração de resultado; devido às baixas, a Companhia apurou prejuízo no 
exercício. A Administração entende que o banco de terrenos atual é consistente com a sua estratégia e 
que, por isso, o evento de baixa ocorrido em 2019, não será recorrente. 

Até a data deste Formulário de Referência, os efeitos da COVID-19 para o negócio ainda não podem ser 
previstos com segurança pois ainda permanecem restrições estabelecidas por autoridades para 
contenção da pandemia, sem possibilidade de previsão de seu término e correspondentes efeitos na 
economia. Até o momento, a Companhia não identificou efeitos significativos para o exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020, e avaliou, conforme itens 3.3 e 5.5 deste formulário e em observância Ofício 
Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020 de 10 de março de 2020, que trata sobre os impactos econômico-
financeiros do COVID-19 nas demonstrações financeiras, riscos e incertezas que poderiam afetar as 
demonstrações financeiras ora apresentadas. Após decorrido 1 ano desde a declaração da pandemia pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e da adoção de medidas de confinamento, a Companhia vem 
conseguindo manter a qualidade da carteira dos clientes, que é resultado deste trabalho interno. A 
Administração avaliou os riscos e incertezas que poderiam afetar as demonstrações financeiras ora 
apresentadas, sendo os principais pontos analisados como seguem: 

• Equivalentes de caixa e TVM: eventuais alterações nos ratings dos emissores dos papéis 
detidos na carteira destas aplicações que possam levar ao reconhecimento de ajustes ao 
valor recuperável destes ativos; 

• Clientes: eventuais aumentos da inadimplência e de distratos pelo aumento do risco de 
crédito; 

• Lotes a comercializar e custo orçado: reconhecimento de ociosidade dos custos fixos de 
produção, eventuais riscos relacionados a realização dos estoques e aumento dos custos 
de produção. 

A Administração avaliou os itens acima e entendeu que, até a data de emissão das demonstrações 
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, não há impactos materiais 



 

que possam afetar as mesmas, bem como não foi verificado indicativo que pudesse comprometer a 
continuidade dos negócios do Grupo. 

 

(b) Estrutura de Capital 

Na data deste Formulário de Referência, nosso capital social era de R$86,7 milhões, totalmente subscrito 
e integralizado, dividido em 80,3 milhões ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.   
Nossos objetivos ao administrar nosso capital são os de salvaguardar a continuidade do nosso modelo de 
negócios buscando maximizar o retorno e o valor gerado aos nossos acionistas, produzindo ganhos de 
eficiência de forma sustentável e consistente ao longo dos anos. 
Abaixo encontra-se demonstrada a divisão da estrutura de capital da Companhia entre capital próprio 
(representada pelo patrimônio líquido) e capital de terceiros (correspondente ao passivo circulante e não 
circulante) nas datas indicadas: 
 

(em milhares de reais, exceto %) 
Em 31 de dezembro de 

2020 2019 2018 

Passivo circulante (a) 77.583 26.590 44.190 

Passivo não circulante (b) 339.892 337.244 268.567 

Patrimônio líquido (c) 105.191 94.861 91.074 

Total (d) 522.666 458.695 403.831 

Capital de Terceiros ((a+b)/d) 79,9% 79,3% 77,4% 

Capital Próprio (c/d) 20,1% 20,7% 22,6% 

Passivo total (a+b) 417.475 363.834 312.757 

Passivo total/ Patrimônio Líquido 3,97 3,84 3,43 

 

Em 31 de dezembro de 2018, a estrutura de capital de 3,43 foi resultante do aumento de 24% no 
Patrimônio Líquido em razão do aumento de capital social. Em 31 de dezembro de 2019, a estrutura de 
capital de 3,84 foi resultante do aumento do passivo total em 16%, compensado parcialmente pelo 
aumento de 4% no Patrimônio Líquido, principalmente em razão do aumento de capital social 
ocorrido no ano de 2019. Em 31 de dezembro de 2020, a estrutura de capital foi de 3,97, resultante 
do aumento do passivo total em 15%, compensado parcialmente pelo aumento de 11% no Patrimônio 
Líquido, principalmente decorrente do lucro do exercício. 

A Companhia utiliza recursos próprios para a composição de seu portfólio de land bank e tem como 
padrão o uso de recursos de terceiros de longo prazo para financiar a construção de seu portfólio de 
empreendimentos. Os empréstimos, financiamentos e debêntures, que a Companhia utiliza na 
construção de seus ativos, possuem perfil de vencimento de longo prazo, de cerca de 5 anos das 
respectivas datas de captação, o que permite que os ativos se desenvolvam e atinjam maturidade 
operacional e de vendas.  

(c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

Acreditamos ter liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas 
e outras obrigações a serem pagos nos próximos doze meses, embora nós não possamos garantir que tal 
situação permanecerá inalterada especialmente considerando a incerteza oriunda dos impactos da COVID-
19 na economia brasileira, nossas operações e fluxos de caixa futuros. Caso entendamos necessário 
contrair empréstimos para financiar nossos investimentos e aquisições, temos capacidade para contratá-
los. 



 

 

(em milhares de reais, exceto %) 
Em 31 de dezembro de 

2020 2019 2018 

Ativo Circulante (a) 202.793 180.482 159.842 

Passivo Circulante (b) 77.583 26.590 44.190 

Liquidez Corrente (a/b) 2,61 6,79 3,62 

 

(d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes 
utilizadas 

Além de financiar nosso capital de giro com recursos de nossas operações, captamos recursos por meio 
de contratos financeiros e através da emissão de valores mobiliários, em especial debêntures, quando 
necessário, os quais são empregados no financiamento de nossas necessidades de capital de giro, em 
investimentos de curto e longo prazo e em investimentos relevantes em ativos não circulantes, bem como 
na manutenção de nossas disponibilidades de caixa em nível que acreditamos apropriado para o 
desempenho de nossas atividades. Além disso, poderemos contar com aportes adicionais de recursos de 
nossos acionistas, caso estes se façam necessários, como ocorreu em 16 de novembro de 2020, onde foi 
aprovada a realização de aumento de capital da Companhia no valor de R$100 milhões, a ser subscrito e 
integralizado ao longo do ano de 2021. O referido aumento ocorreu em 22 de fevereiro de 2021, sendo 
que do total subscrito, R$25 milhões foram integralizados em 25 de fevereiro de 2021. 

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes 
que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

Para a hipótese de eventuais coberturas de deficiência de liquidez, mantidas as condições 
macroeconômicas atuais, poderemos utilizar os mesmos recursos de financiamento que já utilizamos, 
conforme descrito no item (d) acima, e caso entendamos necessário, poderemos contrair novos 
empréstimos para financiar nossos investimentos. Adicionalmente, poderemos também realizar 
desinvestimentos em ativos de portfólio, a depender de condições comerciais e de mercado para tais 
desinvestimentos, considerando a capacidade de geração de valor futuro destes ativos aos acionistas. 

(f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo total de empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e 
não circulante) da Companhia era de R$162,5 milhões, enquanto a posição de caixa, equivalentes de caixa 
e títulos e valores mobiliários era de R$23 milhões, resultando em uma dívida líquida de R$139,6 milhões.  

 

Financiadores 
Vencimento do 

principal 
Custo 

efetivo (*) 

31/12/20 31/12/19 31/12/18 31/12/17 

Total Total Total Total 

Debêntures 2ª emissão 06/21 a 06/23 CDI + 1,73% 60.125 60.215 60.283 - 
Debêntures 4ª emissão 04/23 a 04/25 CDI + 1,71% 40.332 - - - 
Capital de giro (CCB) 04/16 a 03/23 TR + 13,53% 4.447 6.425 8.402 10.379 
CRI KINEA (3ª emissão de debêntures) 03/24 CDI + 1,10% 60.015 60.021 - - 
CRI - XP - 82ª Série (1ª emissão de debêntures) 01/17 a 12/19 CDI +1,93% - - 20.012 40.025 
(-) Custos de Captação     (2.394) (2.819) (1.041) (714) 

Total Consolidado           162.525           123.842              87.656              49.690  
       

 (*) Custo efetivo: considera custo da dívida contratual mais outros custos de captação e manutenção de dívida. 
 

 
 

A Administração acredita que o perfil da dívida da Companhia é adequado face aos seus compromissos e 
geração de caixa e que a Companhia possui capacidade de obter novos recursos no mercado, conforme 
necessário. 



 

(i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

(a) Debêntures: 

1ª emissão: 

Em 15 de Dezembro de 2016, a Companhia celebrou o Instrumento Particular de Escritura da primeira 
emissão de Debêntures simples para colocação privada da espécie quirografária, não conversíveis em 
ações, com data de emissão em 28 de dezembro de 2016, em série única com garantia adicional 
fidejussória outorgada pela Fiadora MRV Engenharia e Participações S.A. que serviu de lastro para a 
operação de Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) emitidos pela Ápice Securitizadora S.A., no dia 
28 de dezembro de 2016. A operação fez jus ao pagamento de juros remuneratórios incidentes sobre o 
valor nominal unitário de cada Debênture, desde a data de subscrição até a data efetiva de pagamento 
de juros remuneratórios, correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida 
exponencialmente de um spread de 1,15%% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. 
Esta operação foi liquidada no fluxo normal de vencimento em dezembro de 2019. 

2ª emissão: 

Em 05 de junho de 2018, a Companhia celebrou o Instrumento Particular de Escritura da segunda emissão 
de Debêntures simples da espécie quirografária, não conversíveis em ações, com data de emissão em 06 
de junho de 2018, em série única com garantia adicional fidejussória outorgada pela Fiadora MRV 
Engenharia e Participações S.A. As Debêntures farão jus, desde a primeira Data de Integralização, à 
remuneração equivalente a 100,00% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos 
DI - Depósitos Interfinanceiros, over extra grupo, de um dia, calculadas e divulgadas pela B3, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, expressa na forma percentual ao ano (“Taxa DI”), acrescidos 
exponencialmente de uma sobretaxa, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) Dias Úteis, de 1,22% a.a. (um inteiro e vinte e dois centésimos por cento ao ano). 

3ª emissão: 

Em 19 de Março de 2019, a Companhia celebrou o Instrumento Particular de Escritura da terceira emissão 
de Debêntures simples para colocação privada da espécie quirografária, não conversíveis em ações, com 
data de emissão em 27 de março de 2019, em série única com garantia adicional fidejussória outorgada 
pela Fiadora MRV Engenharia e Participações S.A. que serviu de lastro para a operação de Certificado de 
Recebíveis Imobiliários (“CRI”) emitidos pela Gaia Securitizadora S.A., no dia 27 de março de 2019. A 
operação fez jus ao pagamento de juros remuneratórios incidentes sobre o valor nominal unitário de cada 
Debênture, desde a data de subscrição até a data efetiva de pagamento de juros remuneratórios, 
correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida exponencialmente de um spread de 0,20% 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. 

4ª emissão: 

Em 1º de Abril de 2020, a Companhia celebrou o Instrumento Particular de Escritura da quarta emissão 
de Debêntures simples da espécie quirografária, não conversíveis em ações, com data de emissão 
também em 1º de abril de 2020, em série única com garantia adicional fidejussória outorgada pela Fiadora 
MRV Engenharia e Participações S.A. As debêntures fazem jus ao pagamento de juros remuneratórios 
incidentes sobre o valor nominal unitário de cada Debênture, desde a data de subscrição até a data efetiva 
de pagamento de juros remuneratórios, correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida 
exponencialmente de um spread de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis 

(b) Capital de Giro (CCB) 

Em 15 de março de 2016, a Companhia emitiu uma Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) no valor de 
R$13.400.000,00 (treze milhões e quatrocentos mil reais) a favor do Itaú Unibanco. Esta operação tem 
atualização monetária pela taxa referencial (TR) e sobre o principal não amortizado acrescido da 



 

atualização monetária, incidirão juros remuneratórios de 13,29% ao ano. A operação conta com garantia 
fidejussória outorgada pela Fiadora MRV Engenharia e Participações S.A.  e cessão fiduciária de direitos 
creditórios. 
 
Nos termos das escrituras das emissões acima citadas possuímos covenants não financeiros, que se 
resumem a práticas comuns a estes tipos de operação e, exceto para a 4ª Emissão de Debêntures, , há 
obrigações que se referem à manutenção de índices financeiros com base nas informações financeiras e 
balanços patrimoniais da avalista MRV Engenharia e Participações S.A., conforme segue:  
 

 
 

[1] Dívida líquida para a 2ª emissão pública de debêntures  e da CCB corresponde ao endividamento bancário de curto e 
longo prazo total, menos os financiamentos tomados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional ou os 
financiamentos obtidos junto ao Fundo de Investimento Imobiliário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços – 
FI-FGTS e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações financeiras. 

[2] Dívida líquida para a 3ª emissão de debêntures que lastreia o CRI corresponde a soma dos empréstimos e 
financiamentos de curto e longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, arrendamento 
mercantil/leasing financeiro e os títulos de renda fixa frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou 
internacional, acrescido das fianças ou avais prestados pela Fiadora e ou suas controladas para garantir dívidas de 
empresas do Grupo, os quais devem ser mencionados no balanços auditados anuais e revisados trimestrais, e menos 
as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações financeiras da Fiadora e de empresas do Grupo cujas dívidas estejam 
sob garantia da Fiadora, exceto aplicações retidas e/ou cedidas em garantia de obrigações que não estejam 
contempladas na dívida líquida acima definida, sendo certo que o valor das Aplicações Retidas deverão ser 
mencionadas no balanços auditados e revisados trimestrais e anuais. No que se refere às Fianças, para evitar dúvidas, 
foi acordado que as fianças ou avais prestados para garantir obrigações de controladas ou coligadas devem ser 
excluídos do conceito de Dívida Líquida, caso as dívidas afiançadas ou avalizadas já estejam consolidadas no balanço. 
Imóveis a pagar corresponde ao somatório da conta “Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos” no passivo circulante 
e no passivo não circulante, excluída a parcela de terrenos adquirida por meio de permuta, se houver. 
Patrimônio líquido corresponde ao valor apresentado no balanço patrimonial. 
Recebíveis corresponde à soma dos valores a receber de clientes de curto e longo prazo, refletidos nas demonstrações 
financeiras. 
Receita a apropriar corresponde ao saldo apresentado nas notas explicativas às demonstrações financeiras 
consolidadas, relativo às transações de vendas já contratadas de empreendimentos não concluídos, não refletidas no 
balanço patrimonial em função das práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Estoques corresponde ao valor apresentado na conta “imóveis a comercializar” do balanço patrimonial. 
Custo a apropriar corresponde aos custos a incorrer relativos às transações de vendas já contratadas de 
empreendimentos não concluídos. 

 
(ii)  Outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

A Companhia não possui relações de valor relevante de longo prazo com instituições financeiras.  

(iii) Grau de subordinação entre as dívidas 

De acordo com os contratos das dívidas contraídas pela Companhia, nenhuma tem precedência com 
relação à outra, mesmo em eventual concurso universal de credores. 

Considerando que nos contratos da Companhia não há ordem de precedência, em eventual concurso 
universal de credores, ressalvadas as garantias reais constituídas nos termos indicados acima, a 
Companhia deverá obedecer aos termos estabelecidos na legislação brasileira. 

(iv) Eventuais restrições impostas ao emissor, 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 a alienação de controle societário 

Nas escrituras das debêntures acima citadas possuímos restrições previstas e passíveis à aprovação dos 
debenturistas para sua realização, conforme a seguir: 

 Contratação de novas dívidas e emissões de novos valores mobiliários: Não. 

Descrição Índice requerido

[1] (Dívida líquida + imóveis a pagar) / Patrimônio líquido Menor que 0,65
[2] (Dívida líquida + imóveis a pagar) / Patrimônio líquido Menor que 0,925

[1] [2] (Recebíveis + receita a apropriar + estoques) / (Dívida líquida + imóveis a pagar + custo a apropriar) Maior que 1,6 ou menor que 0



 

 Distribuição de dividendos: é vedado resgate, amortização de ações, distribuição de dividendos, 
pagamento de juros sobre o capital próprio ou a realização de quaisquer outros pagamentos a seus 
acionistas, caso a Emissora e/ou a Fiadora estejam em mora com qualquer de suas obrigações 
estabelecidas na Escritura de Emissão, observados os prazos de cura aplicáveis, ressalvado, entretanto, o 
pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; 

 Alienação de ativos: Não. 

 Alienação de controle societário: Não. 

Adicionalmente a Companhia cumpriu integralmente com todas as obrigações a que está sujeita nos 
últimos três exercícios sociais.  

(g) Limites de utilização dos financiamentos já contratados 

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não apresentava valores a liberar nos empréstimos 
contratados até a mesma data. 

(h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

As variações relevantes nos itens principais do balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 
2020, 2019 e 2018 são discutidas a seguir.  

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 patrimonial e financeira da Companhia. A 
Diretoria da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no passado 
venham a se reproduzir no futuro. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2019 

DEMONSTRAÇÕES DO 

RESULTADO (em milhares 

de reais, exceto %) 

Exercício social 

encerrado em 31 de 

dezembro de 2020 

AV 

Exercício social 

encerrado em 31 de 

dezembro de 2019 

AV AH 

Receita líquida          88.994  100%          58.379  100% 52% 

Custo dos lotes vendidos         (54.463) -61%         (37.027) -63% 47% 

Lucro bruto          34.531  39%          21.352  37% 62% 

            

Despesas operacionais           

Despesas com vendas           (9.302) -10%           (8.608) -15% 8% 

Despesas gerais e 

administrativas         (14.496) -16%         (10.459) -18% 39% 

Outras despesas 

operacionais, líquidas              (916) -1%           (5.002) -9% -82% 

Resultado de equivalência 

patrimonial             2.122  2%             2.679  5% -21% 

Lucro (prejuízo) antes do 

resultado financeiro          11.939  13%                 (38) 0% 

-

31518% 

            

Resultado financeiro           

Despesas financeiras           (4.216) -5%           (5.688) -10% -26% 



 

Receitas financeiras             1.632  2%             3.903  7% -58% 

Receitas financeiras 

provenientes de clientes por 

loteamento             5.166  6%             2.400  4% 115% 

Lucro antes do imposto de 

renda e contribuição social          14.521  16%                577  1% 2417% 

            

Imposto de renda e 

contribuição social           

Correntes           (1.944) -2%           (2.215) -4% -12% 

Diferidos           (1.062) -1%           (1.040) -2% 2% 

            

Lucro (prejuízo) líquido do 

exercício          11.515  13%           (2.678) -5% -530% 

            

Lucro (prejuízo) líquido 

atribuível a:           

Acionistas controladores          11.515  100%           (2.921) 109% -494% 

Acionistas não 

controladores                    -   0%                243  -9% -100% 

            

Resultado básico por ação          0,1473            (0,0376)     

Resultado diluído por ação          0,1445            (0,0376)     

 

 
Receita líquida 

A receita líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$89 milhões e de R$58,4 
milhões para o mesmo período de 2019, aumento de R$30,6 milhões, representando 52%. A receita 
líquida dos períodos possui a seguinte composição: 
 

   Consolidado  

  2020 2019 

Receita de vendas de lotes         118.231               82.096  

Distratos          (24.299)            (19.540) 

Outros             (1.742)               (1.742) 

Impostos incidentes sobre vendas             (3.196)               (2.435) 

Receita operacional líquida            88.994               58.379  

 

O aumento da receita líquida é principalmente decorrente: (i) do aumento preço médio das unidades 
vendidas de janeiro a dezembro de 2020, comparado com o mesmo período do ano anterior, apesar da 
redução do número de unidades vendidas (1.077 unidades vendidas no exercício social de 2020 e 1.211 
no mesmo período de 2019) e (ii) da maior execução de obras em andamento, contribuindo para maior 
geração de receita. 

Os valores dos distratos apresentaram aumento de R$4,8 milhões na comparação entre os exercícios, 
contudo, analisando proporcionalmente ao valor da receita bruta, nota-se que em 2020 os distratos foram 
menos representativos, sendo 20,5% dessa receita, enquanto em 2019 representaram 23,8%. 

Custo dos lotes vendidos 



 

O custo dos lotes vendidos no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$54,5 milhões e 
R$37 milhões no mesmo período de 2019, aumento de R$17,4 milhões, representando 47%. Este 
aumento é decorrente do mix de lotes vendidos, gerando um equilíbrio entre as margens brutas 
representada pelo lucro bruto em relação a receita líquida dos períodos (39% para o exercício social de 
2020 e 37% para o exercício anterior). 

Lucro bruto 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, o lucro bruto foi de R$34,5 milhões, 
correspondente a 39% de margem bruta, que é representada pelo lucro bruto em relação a receita líquida. 
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro bruto foi de R$21,4 milhões, 
correspondente a 37% de margem bruta, notando-se estabilidade de margens entre os períodos. 

Despesas operacionais 

Despesas com venda 

As despesas com vendas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foram de R$9,3 
milhões e no período de 2019 foram de R$8,6 milhões, um aumento de R$0,7 milhão, representando 8%. 
Esta variação refere-se principalmente ao aumento na linha de comissão e corretagem, ligada 
diretamente ao aumento da receita bruta. Em relação à receita líquida, as despesas com vendas passaram 
de 15%, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, para 10% no mesmo período de 2020, 
em razão de uma melhoria operacional. 

Despesas gerais e administrativas 

As despesas gerais e administrativas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foram de 
R$14,5 milhões e no mesmo período de 2019 foi de R$10,5 milhões, um aumento de R$4 milhões, 
representando 39%. Esta variação refere-se à capacidade instalada de apoio administrativo para a 
execução do curso normal dos negócios da Companhia. A relação despesa administrativa pela receita 
líquida no exercício de 2019 era de 18% e no mesmo período de 2020 foi de 16% decorrente dos 
aperfeiçoamentos de processos e qualificação de pessoal realizados pela Companhia desde 2018, 
possibilitando a diluição % destes valores.  

Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 

As outras receitas (despesas) operacionais líquidas no exercício social findo em 31 de setembro de 2020 
representaram despesa de R$0,9 milhão, sendo que no mesmo período de 2019 foram R$5 milhões de 
despesa, uma redução de R$4,1 milhões, ou 82%. Esta redução é representada, principalmente, pelo 
efeito não recorrente de baixa de gastos com projetos descontinuados no banco de terrenos de janeiro a 
dezembro de 2019, no valor de R$5,5 milhões que não ocorreram em 2020 e tendem a não ser recorrentes 
em nossa operação. 

Resultado de equivalência patrimonial 

O resultado de equivalência patrimonial no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi uma 
receita de R$2,1 milhões, ao passo que no exercício de 2019 foi de R$2,7 milhões. Essa variação refere-se 
substancialmente ao aumento do lucro de uma de nossas subsidiárias responsável pelos 
empreendimentos do projeto CasasMais situados no município de Feira de Santana, estado da Bahia, 
lançados em 2019 e em 2020, no montante de R$1,5 milhão, compensado pela redução do resultado em 
2,2 milhões referente ao projeto CasasMais localizado na cidade Ribeirão Preto, estado de São Paulo.  

Resultado financeiro líquido 

Despesas financeiras 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, as despesas financeiras foram de R$4,2 milhões e 



 

de R$5,7 milhões no exercício de 2019, representando uma redução de R$1,5 milhão, correspondente a 
26% de variação. Essa variação é representada basicamente pela queda dos juros sobre empréstimos, 
resultado da queda do CDI no exercício (2,75% frente a 5,95% no mesmo período de 2019), compensado 
parcialmente pelo aumento do saldo devedor dos empréstimos ao longo de 2020.  

Receitas financeiras 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as receitas financeiras foram de R$1,6 milhão 
e de R$3,9 milhões no exercício de 2019, representando uma redução de R$2,3 milhões, ou 58%. Essa 
variação é principalmente decorrente da redução das receitas com rendimentos de aplicações financeiras, 
resultado da queda do CDI no exercício de 2020, quando comparado ao mesmo período de 2019, onde as 
taxas foram de 2,75% e 5,95%, respectivamente, redução de 53,8%.  

Receitas financeiras provenientes de clientes por loteamento 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, as receitas financeiras provenientes de clientes 
foram de R$5,2 milhões e de R$2,4 milhões no exercício social de 2019, representando um aumento de 
R$2,8 milhão, correspondente a 115%. Esse aumento é principalmente decorrente da conclusão do 
empreendimento Jardim Bem Viver, localizado na cidade de Álvares Machado, estado de São Paulo, 
quando as receitas decorrentes de reajustes de contratos de clientes passaram a integrar a receita 
financeira. 

Imposto de renda e contribuição social 

Corrente 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a despesa de imposto de renda e contribuição 
social corrente foi de R$1,9 milhão e de R$2,2 milhões no exercício social de 2019, apresentando um 
comportamento linear no exercício.  

Diferido 

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, a despesa com imposto de renda e contribuição 
social diferidos foi de R$1,1 milhão e no exercício de 2019 foi de R$1,0 milhão, também apresentando um 
comportamento linear. 

Lucro do período 

O resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foi um lucro de R$11,5 milhões, ao 
passo que no exercício de 2019 foi apurado prejuízo de R$2,7 milhões, representando um aumento de 
R$14,2 milhões, variação de 530%. Essa variação é justificada principalmente pelo: (i) aumento do lucro 
bruto, resultado da melhora na operação e melhoria da margem da Companhia; (ii) redução de outras 
despesas operacionais devido a evento não recorrente ocorrido em 2019; e (iii) melhora nas receitas 
financeiras provenientes de clientes por loteamento. 

EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2018 

DEMONSTRAÇÕES DO 
RESULTADO (em milhares 
de reais, exceto %) 

Exercício social 
encerrado em 31 de 
dezembro de 2019 

AV 
Exercício social 

encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 

AV AH 

Receita líquida 58.379 100% 35.549 100% 64% 

Custo dos lotes vendidos (37.027) -63% (23.028) -65% 61% 

Lucro bruto 21.352 37% 12.521 35% 71% 

          

Despesas operacionais         



 

Despesas com vendas (8.608) -15% (8.446) -24% 2% 

Despesas gerais e 
administrativas (10.459) -18% (8.267) -23% 27% 

Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas (5.002) -9% 850 2% -688% 

Resultado de equivalência 
patrimonial 2.679 5% 482 1% 456% 

Lucro (prejuízo) antes do 
resultado financeiro (38) 0% (2.860) -8% -99% 

          

Resultado financeiro         

Despesas financeiras (5.688) -10% (3.377) -9% 68% 

Receitas financeiras 3.903 7% 2.730 8% 43% 

Receitas financeiras 
provenientes de clientes 
por loteamento 2.400 4% 2.911 8% -18% 

Lucro (prejuízo) antes do 
imposto de renda e 
contribuição social 577 1% (596) -2% -197% 

          

Imposto de renda e 
contribuição social         

Correntes (2.215) -4% (1.439) -4% 54% 

Diferidos (1.040) -2% (533) -1% 95% 

          

Lucro (prejuízo) líquido do 
exercício (2.678) -5% (2.568) -7% 4% 

            

Lucro (prejuízo) líquido 
atribuível a:         

Acionistas controladores (2.921) 109% (2.569) 100% 14% 

Acionistas não 
controladores 243 -9% 1 0% 24200% 

          

Resultado básico e diluído 
por ação (0,0376)   (0,0378)     

 

Receita líquida 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a Receita Líquida apresentou um crescimento 
de 64% em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, totalizando R$58,4 milhões 
ante R$35,5 milhões. A receita líquida dos períodos possui a seguinte composição: 

   Consolidado  

  2019 2018 

Receita de vendas de lotes            82.096             57.165  

Distratos         (19.540)          (19.116) 

Outros             (1.742)                (951) 

Impostos incidentes sobre vendas             (2.435)             (1.549) 

Receita operacional líquida            58.379             35.549  

 



 

O crescimento da receita líquida é resultante (i) do aumento da quantidade vendida (1.211 no exercício 
de 2019 e 787 unidades no exercício de 2018, um aumento de 54%) e (ii) do aumento no preço médio das 
unidades vendidas em 2019.  

Os valores dos distratos apresentaram pouca variação entre os exercícios, contudo, analisando 
proporcionalmente ao valor da receita bruta, nota-se que em 2019 os distratos foram menos 
representativos em 2019, sendo 24% dessa receita enquanto em 2018 representou 33%. 

Custo dos lotes vendidos 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 os custos dos lotes vendidos foram de R$37 milhões e 
de R$23 milhões para o exercício de 2018, representando um aumento de R$14 milhões, correspondente 
a 61%. Tal variação é decorrente principalmente do aumento do número de unidades vendidas (1.211 no 
exercício de 2019 e 787 unidades no exercício de 2018, um aumento de 54%) e aumento dos custos 
incorridos em 2019, resultado principalmente do aumento das obras com o início da operação do 
Loteamento Portal das Águas, na cidade de Amparo, estado de São Paulo. 

Lucro bruto 

O lucro bruto no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$21,4 milhões e de R$12,5 milhões 
no mesmo período do ano anterior, representando um aumento de R$8,8 milhões, correspondente a 
71%. Este aumento é decorrente do aumento do número de unidades vendidas em 2019 e aumento no 
preço médio das vendas em 2019. 

Despesas operacionais 

Despesas com vendas 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as despesas com vendas foram de R$8,6 
milhões, um aumento de 2%, comparado a R$8,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018. Esta variação refere-se ao aumento das despesas comerciais, sobretudo comissões e 
corretagens, reflexo do aumento de preço médio das vendas de 2019.  

Despesas gerais e administrativas  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as despesas gerais e administrativas foram de 
R$10,5 milhões comparado a R$8,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 
um aumento de R$2,2 milhões, correspondente a 27%. Esta variação refere-se ao aumento na 
estrutura de pessoal da alta gerência da Companhia para a sua preparação para um crescimento orgânico. 
Também houve aumento nas despesas de deslocamentos e viagens, com maior dedicação à expansão da 
Companhia, em contrapartida reduziu-se as despesas com consultoria. 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas 

As Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas passaram de uma receita de R$0,9 milhão no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para uma despesa de R$5 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro 2019. Em 2019, esta análise resultou na baixa ou provisão de 
projetos que não mais faziam parte da estratégia da Companhia, no montante de R$5,5 milhões.  

Resultado de equivalência patrimonial 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 o resultado de equivalência patrimonial gerou 
uma receita de R$2,7 milhões, comparado a R$0,5 milhão no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018, aumento de R$2,2 milhões, correspondente a 456%, principalmente em decorrência 
do resultado obtido nos investimentos dos empreendimentos, Loteamento Reserva Macaúba e Casasmais 
Macaúba, localizados na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. 



 

Resultado financeiro líquido 

Despesas financeiras 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as despesas financeiras foram de R$5,7 
milhões e de R$3,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando 
um aumento de R$2,3 milhões, correspondente a 68%. Este aumento é principalmente decorrente do 
aumento do endividamento no ano de 2019, o que gerou uma maior carga de juros, e redução da 
capitalização de juros. 

Receitas financeiras 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as receitas financeiras foram de R$3,9 milhões 
e de R$2,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando um 
aumento de R$1,2 milhão, correspondente a 43%. Essa variação é principalmente decorrente do 
acréscimo da receita com rendimentos de aplicações financeiras, resultado do aumento do saldo de 
títulos e valores mobiliários no ano de 2019, que passou de R$26,1 milhões em 2018 para R$38,4 milhões 
em 2019, um aumento de R$12,3 milhões, representando 47%. 

Receitas financeiras provenientes de clientes por loteamento 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, as receitas financeiras foram de R$2,4 milhões 
e de R$2,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, representando uma 
redução de R$0,5 milhão, correspondente a 18%. Esta redução é principalmente decorrente da redução 
dos índices de atualização contratuais dos contratos de clientes em 2019, sendo IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) e IGPM (Índice Geral de Preços ao Mercado). 

Imposto de renda e contribuição social 

Corrente 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a despesa de imposto de renda e contribuição 
social corrente foi de R$2,2 milhões e de R$1,4 milhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, representando um aumento de R$0,8 milhão, correspondente a 54%. Este aumento é 
principalmente decorrente do aumento da receita financeira no exercício social de 2019 e aumento dos 
recebimentos de clientes. 

Diferido 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a despesa de imposto de renda e contribuição 
social diferidos foi de R$1,0 milhão e de R$0,5 milhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, representando aumento de R$0,5 milhão, resultado do aumento nas vendas e 
consequentemente do contas a receber. 

Lucro (Prejuízo) do exercício 

O resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi prejuízo de R$2,7 milhões, 
comparado com o prejuízo de R$2,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 
representando aumento no prejuízo de R$0,1 milhão, variação de 4% entre os períodos analisados. Apesar 
do aumento do lucro bruto, em 2019 a Companhia apresentou um evento não recorrente registrado e 
mencionado nas outras despesas operacionais líquidas, referente a baixa registrada no banco de 
terrenos no montante de R$5 milhões, prejudicando o resultado líquido desse ano. 

BALANÇOS PATRIMONIAIS  

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 



 

ATIVO 
31/12/2020 AV (%) 31/12/2019 AV (%) AH 

(em milhares de reais, exceto %) 

Circulante           

Caixa e equivalente de caixa 4.534 1% 781 0% 481% 

Títulos e valores mobiliários 18.426 4% 38.438 8% -52% 

Clientes 49.965 10% 34.019 7% 47% 

Lotes a comercializar 123.909 24% 102.860 22% 20% 

Despesas antecipadas 4.281 1% 1.129 0% 279% 

Outros 1.678 0% 3.255 1% -48% 

Total do ativo circulante 202.793 39% 180.482 39% 12% 

       
Não circulante      
Clientes 121.841 23% 93.648 20% 30% 

Lotes a comercializar 152.982 29% 149.814 33% 2% 

Instrumento financeiro derivativo 336 0% 508 0% -34% 

Créditos com empresas ligadas 2.903 1% 8.939 2% -68% 

Despesas antecipadas 405 0% 1.897 0% -79% 

Outros 103 0% 1.292 0% -92% 

Total do ativo realizável a longo prazo 278.570 53% 256.098 56% 9% 

Investimento 35.517 7% 17.302 4% 105% 

Imobilizado e intangível 5.786 1% 4.813 1% 20% 

Total do ativo não circulante 319.873 61% 278.213 61% 15% 

       
Total do ativo 522.666 100% 458.695 100% 14% 

 

 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
31/12/2020 AV (%) 31/12/2019 AV (%) AH 

(em milhares de reais, exceto %) 

            

Circulante      
Fornecedores 2.434 0% 1.728 0% 41% 

Empréstimos, financiamentos e debêntures 21.754 4% 1.667 0% 1205% 

Contas a pagar por aquisição de terrenos 33.139 6% 11.209 2% 196% 

Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 4.318 1% 3.404 1% 27% 

Adiantamentos de clientes 875 0% 4.529 1% -81% 

Provisão para manutenção de imóveis 990 0% 161 0% 515% 

Dividendos a pagar 2.735 1% - 0% 0% 

Impostos diferidos 3.212 1% 2.226 0% 44% 

Outras contas a pagar 8.126 2% 1.666 0% 388% 

Total do passivo circulante 77.583 15% 26.590 6% 192% 

       
Não circulante      
Empréstimos, financiamentos e debêntures 140.771 27% 122.175 27% 15% 



 

Contas a pagar por aquisição de terrenos 187.134 36% 158.909 35% 18% 

Adiantamentos de clientes - 0% 41.915 9% -100% 

Provisão para manutenção de imóveis 1.661 0% 2.142 0% -22% 

Impostos diferidos 7.850 2% 6.282 1% 25% 

Outras contas a pagar 2.476 0% 5.821 1% -57% 

Total do passivo não circulante 339.892 65% 337.244 74% 1% 

       
Patrimônio líquido      
Capital social 86.701 17% 85.186 19% 2% 

Ações em tesouraria (1.915) 0% (2.295) -1% -17% 

Reservas de capital 322 0% - 0% 0% 

Reserva de lucros 20.083 4% 11.310 2% 78% 

Patrimônio líquido atribuível a acionistas da 
controladora 105.191 20% 94.201 21% 12% 

Participações não controladoras - 0% 660 0% -100% 

Total do patrimônio líquido 105.191 20% 94.861 21% 11% 

       
Total do passivo e patrimônio líquido 522.666 100% 458.695 100% 14% 

 

Ativo 

Caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários 

O quadro abaixo apresenta nossa composição de caixa e equivalentes de caixa e de títulos e valores 
mobiliários: 

   Consolidado  

  31/12/20 31/12/19 

Caixa                       14                           6  
Bancos - conta movimento               2.048                     775  

                2.062                     781  

Aplicações financeiras:   

Certificados de depósitos bancários (CDB)               2.472                            -  

Total de caixa e equivalentes de caixa            4.534                     781  

                

Fundo de investimentos restritos                  18.426            38.438  

Total dos títulos e valores mobiliários               18.426             38.438  

Total  22.960 39.219 

 

Os saldos de caixa, equivalentes de caixa e de títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro de 2020 
foi de R$23 milhões e em 31 de dezembro de 2019 foi de R$39,2 milhões, redução de R$16,3 milhões, 
representando 41%. Esta variação está relacionada ao curso normal dos negócios da Companhia. 

A aplicação em fundos de investimentos restritos é administrada por instituição bancária de primeira 
linha, responsável pela custódia dos ativos e liquidação financeira de suas operações. O fundo constituído 
tem como objetivo acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possui 
aplicação em títulos públicos de outras instituições financeiras e em fundos de investimentos abertos, 
que, por sua vez, aplicam principalmente em títulos de renda fixa. No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2020, o referido fundo teve rendimentos médios equivalentes à 74,58% do CDI  (99,60% do CDI em 31 
de dezembro de 2019). 



 

Clientes (circulante e não circulante) 

O saldo de clientes tanto do circulante quanto do não circulante pode ser demonstrado abaixo, e sua 
variação está condizente com o curso normal dos negócios da Companhia. 

   Consolidado  

  31/12/20 31/12/19 

Clientes por venda de lotes         175.639  131.940 
Ajustes a valor presente             (1.119) (2.419) 
Provisão para risco de crédito             (2.714) (1.854) 

         171.806  127.667 

    

Circulante            49.965  34.019 
Não circulante         121.841  93.648 

         171.806  127.667 

   Consolidado  

  31/12/20 31/12/19 

Clientes por venda de lotes         175.639  131.940 
Ajustes a valor presente             (1.119) (2.419) 
Provisão para risco de crédito             (2.714) (1.854) 

         171.806  127.667 

    

Circulante            49.965  34.019 
Não circulante         121.841  93.648 

         171.806  127.667 

 

O saldo da conta de clientes – Contas a receber (circulante e não circulante) em 31 de dezembro de 2020 
foi de R$171,8 milhões e, em 31 de dezembro de 2019, foi de R$127,7 milhões, um aumento de R$44,1 
milhões, correspondente a 35%. Este aumento está relacionado com o aumento dos preços dos lotes 
vendidos e maior execução de obras em andamento, contribuindo para maior geração de receita, 
consequentemente do contas a receber reconhecido no exercício. 

Lotes a comercializar (circulante e não circulante) 

A composição dos lotes a comercializar da Companhia, com sua devida segregação entre circulante e não 
circulante é como segue: 

   Consolidado  

  31/12/20 31/12/19 

Lotes em desenvolvimento            33.578             47.585  
Lotes concluídos            24.713                31,587  
Terrenos         212.765          168.184  
Adiantamentos a fornecedores               5.835                5.318  

         276.891          252.674  

      
Circulante         123.909          102.860  
Não circulante         152.982          149.814  

         276.891          252.674  

   Consolidado  

  31/12/20 31/12/19 

Lotes em desenvolvimento            33.578             47.585  
Lotes concluídos            24.713                31,587  
Terrenos         212.765          168.184  
Adiantamentos a fornecedores               5.835                5.318  

         276.891          252.674  

      
Circulante         123.909          102.860  
Não circulante         152.982          149.814  

         276.891          252.674  

 



 

O saldo da conta lotes a comercializar (circulante e não circulante) em 31 de dezembro de 2020 foi de 
R$276,9 milhões e em 31 de dezembro de 2019 foi de R$252,7 milhões, um aumento de R$24,2 milhões, 
correspondente a 9,5%. Este aumento é decorrente da aquisição de novos terrenos no curso normal dos 
negócios da Companhia, reforçando sua estratégia de atuação. 

Despesas antecipadas (circulante e não circulante) 

O saldo de despesas antecipadas (circulante e não circulante) em 31 de dezembro de 2020 foi de R$4,7 
milhões e em 31 de dezembro de 2019 foi de R$3 milhões, um aumento de R$1,7 milhão, correspondente 
a 55%. Este aumento é reflexo do registro da despesa  antecipada de R$4,02 milhões referente ao 
pagamento das despesas para o processo de oferta pública primária de ações (“pedido de oferta de 
ações”), compensado pela redução de R$2,3 milhões que é o reflexo da amortização das despesas de 
comissão de vendas ao longo do andamento das obras. 

Instrumento financeiro derivativo 

O saldo da conta relativa a instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2020 foi de R$0,3 
milhão e em 31 de dezembro de 2019 foi de R$0,5 milhão, uma redução de R$0,2 milhão, correspondente 
a 34%. Esta redução é reflexo da mensuração ao valor justo do derivativo. A Companhia contratou 
instrumento financeiro derivativo não especulativo para proteção de sua exposição a taxas de juros no 
financiamento à construção atrelado à variação da Taxa Referencial (“TR”) mais spread fixo. Tal operação 
tem como único objetivo a proteção patrimonial, minimizando os efeitos das mudanças nas taxas de juros 
através da substituição da TR mais spread fixo pelo Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”). 

Crédito com empresas ligadas 

O saldo de crédito com empresas ligadas em 31 de dezembro de 2020 foi de R$2,9 milhões e em 31 de 
dezembro de 2019 de R$8,9 milhões, uma redução de R$6 milhões, correspondente a 68%. Esta redução 
é reflexo da redução no montante de R$7,7 milhões do saldo em aberto entre a Companhia e a controlada 
em conjunto Reserva Macaúba Loteamento Ltda., com rendimento calculado pelo INCC (Índice Nacional 
de Custo de Construção) acrescido de um spread de 4% a.a. 

Outros ativos (circulante e não circulante) 

O saldo da conta outros, ativos circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020, foi de R$1,8 
milhões e em 31 de dezembro de 2019 foi de R$4,5 milhões, uma redução de R$2,7 milhões, 
correspondente a 61%. Esta variação está relacionada ao curso normal dos negócios da Companhia. 

Investimento 

O saldo da conta de investimento em 31 de dezembro de 2020 foi de R$35,5 milhões e, em 31 de 
dezembro de 2019, foi de R$17,3 milhões, um aumento de R$18,2 milhões, correspondente a 105%. Este 
aumento é reflexo do aporte de capital no valor de R$12,6 milhões, durante o exercício de 2020, do lucro 
das investidas no período, principalmente representado pelo lucro da R$1,5 milhão da controlada em 
conjunto Casasmais Recanto das Flores Inc. Ltda. e R$3,0 milhões referente a venda de quotas para o 
outro controlador em conjunto do empreendimento CasasMais Santa Iria. 

Imobilizado e intangível 

O saldo da conta de imobilizado e intangível em 31 de dezembro de 2020 foi de R$5,8 milhões e em 31 
de dezembro de 2019 foi de R$4,8 milhões, um aumento de R$1 milhão, correspondente a 20%. Este 
aumento é essencialmente reflexo da mensuração de ativo de direito de uso, representado pela sede da 
Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, e de investimentos em tecnologia. 

Passivo 

Fornecedores 



 

O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2020 foi de R$2,4 milhões e em 31 de dezembro de 2019 
foi de R$1,7 milhão, um aumento de R$0,7 milhão, correspondente a 41%. Esta variação está relacionada 
ao curso normal dos negócios da Companhia. 

Empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante) 

Os saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures, circulante e não circulante, em 31 de dezembro 
de 2020 foi de R$162,5 milhões e em 31 de dezembro de 2019 foi de R$123,8 milhões, um aumento de 
R$38,7 milhões, correspondente a 31%. Este aumento é principalmente decorrente captação da 4ª 
emissão de debêntures, ocorrida em abril de 2020, no valor de R$40 milhões. Esta captação visa fazer 
frente a oportunidades de expansão e utilização no curso normal dos negócios da Companhia. 

Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos 

Como parte da estratégia da Companhia, a aquisição de terrenos se dá por meio de pagamentos 
parcelados, ou por permuta financeira, na qual o pagamento ocorre quando do recebimento dos 
contratos com os clientes. O saldo está principalmente alocado no não circulante, como pode ser 
observado na segregação abaixo.  

  Consolidado 

  31/12/20 31/12/19 

Circulante            33.139             11.209  
Não circulante         187.134          158.909  

Total         220.273          170.118  

 

Os saldos das contas a pagar por aquisição de terrenos do circulante e não circulante em 31 de dezembro 
de 2020 foram de R$220,3 milhões e, em 31 de dezembro de 2019, foram de R$170,1 milhões, um 
aumento de R$50,2 milhões, correspondente a 29,5%. Essa variação refere-se à aquisição de novos 
terrenos no curso normal dos negócios da Companhia e à modificação de condições contratuais 
referentes à compra e venda de um terreno adquirido anteriormente, cuja forma de pagamento em 2020 
foi alterada para substituir a condição de entregas de unidades físicas (permuta física) para o pagamento 
em dinheiro referente a um percentual da venda das unidades comercializadas (permuta financeira). 

Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 

O saldo de obrigações sociais, trabalhistas e fiscais em 31 de dezembro de 2020 foi de R$4,3 milhões e 
em 31 de dezembro de 2019 foi de R$3,4 milhões, um aumento de R$0,9 milhão, correspondente a 27%. 
Esta variação refere-se essencialmente ao aumento de salários, encargos, provisões de férias e 13º 
salário, decorrente dos aperfeiçoamentos de processos e de qualificação de pessoal realizados pela 
Companhia. 

Adiantamentos de clientes (circulante e não circulante) 

O saldo de adiantamentos de clientes, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2020 foi de 
R$0,9 milhão e em 31 de dezembro de 2019 foi de R$46,4 milhões, uma redução de R$45,5 milhões, 
correspondente a 98%. Essa variação é decorrente de uma modificação de condições contratuais 
referentes à compra e venda de um terreno adquirido anteriormente, cuja forma de pagamento em 2020 
foi alterada para substituir a condição de entregas de unidades físicas (permuta física) para o pagamento 
em dinheiro referente a um percentual da venda das unidades comercializadas (permuta financeira).  

Provisão para manutenção de imóveis (circulante e não circulante) 

O saldo de provisão para manutenção de imóveis no circulante e não circulante em 31 de dezembro de 
2020 foi de R$2,6 milhões e em 31 de dezembro de 2019 foi de R$2,3 milhões, um aumento de 0,3 milhão, 
correspondente à 15%. Essa variação refere-se a gastos no curso normal dos negócios da Companhia. 



 

Impostos diferidos (circulante e não circulante) 

Os saldos de impostos diferidos no circulante e não circulante em 31 de dezembro de 2020, foi de R$11,1 
milhões e em 31 de dezembro de 2019 foi de R$8,5 milhões, um aumento de R$2,6 milhões, 
correspondente a 30%. Essa variação está relacionada ao aumento do saldo de clientes, uma vez que o 
pagamento ocorre pelo regime de caixa, quando do recebimento efetivo das parcelas dos clientes. 

Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 

Os saldos de outras contas a pagar no circulante e não circulante em 31 de dezembro de 2020 foi de 
R$10,6 milhões e em 31 de dezembro de 2019, foi de R$7,5 milhões, um aumento de R$3,1 milhões, 
correspondente a 42%. Esta variação está relacionada substancialmente a valores a pagar com a 
controladoras em conjunto/ou coligadas, conforme o curso normal dos negócios da Companhia. 

Patrimônio líquido 

O saldo do patrimônio líquido consolidado, em 31 de dezembro de 2020, foi de R$105,12 milhões e, em 
31 de dezembro de 2019, foi de R$94,9 milhões, um aumento de R$10,3 milhões, representando 11%. 
Essa variação refere-se substancialmente ao lucro líquido do período, no valor de R$11,5 milhões, aos 
dividendos propostos no montante de R$2,7 milhões e ao aumento de capital de R$1,5 milhão. 

 

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

ATIVO 
EM 31/12/2019 AV (%) EM 31/12/2018 AV (%) AH 

(em milhares de reais, exceto %) 

Circulante           

Caixa e equivalente de caixa                781  0%                213  0% 267% 

Títulos e valores mobiliários          38.438  8%          26.147  6% 47% 

Clientes          34.019  7%          23.263  6% 46% 

Lotes a comercializar        102.860  22%          99.839  25% 3% 

Despesas antecipadas             1.129  0%                467  0% 142% 

Outros             3.255  1%             9.913  2% -67% 

Total do ativo circulante        180.482  39%        159.842  40% 13% 

            

Não circulante           

Clientes          93.648  20%          76.874  19% 22% 

Lotes a comercializar        149.814  33%        162.402  40% -8% 

Instrumento financeiro derivativo                508  0%                475  0% 7% 

Créditos com empresas ligadas             8.939  2%             1.095  0% 716% 

Despesas antecipadas             1.897  0%                157  0% 1108% 

Outros             1.292  0%                     7  0% 18357% 

Total do ativo realizável a longo prazo        256.098  56%        241.010  60% 6% 

Investimento          17.302  4%                879  0% 1868% 

Imobilizado e intangível             4.813  1%             2.100  1% 129% 

Total do ativo não circulante        278.213  61%        243.989  60% 14% 

            

Total do ativo        458.695  100%        403.831  100% 14% 



 

 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 
31/12/2019 

AV 
(%) 

EM 
31/12/2018 

AV 
(%) 

AH 
(em milhares de reais, exceto %) 

            

Circulante           

Fornecedores             1.728  0%             4.470  1% -61% 

Empréstimos, financiamentos e debêntures             1.667  0%          22.029  5% -92% 

Contas a pagar por aquisição de terrenos          11.209  2%          10.060  2% 11% 

Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais             3.404  1%             3.616  1% -6% 

Adiantamentos de clientes             4.529  1%                791  0% 473% 

Provisão para manutenção de imóveis                161  0%                290  0% -44% 

Dividendos a pagar                    -    0%                107  0% -100% 

Impostos diferidos             2.226  0%             1.370  0% 62% 

Outras contas a pagar             1.666  0%             1.457  0% 14% 

Total do passivo circulante          26.590  6%          44.190  11% -40% 

            

Não circulante           

Empréstimos, financiamentos e debêntures        122.175  27%          65.627  16% 86% 

Contas a pagar por aquisição de terrenos        158.909  35%        171.463  42% -7% 

Adiantamentos de clientes          41.915  9%          24.537  6% 71% 

Provisão para manutenção de imóveis             2.142  0%             1.686  0% 27% 

Impostos diferidos             6.282  1%             5.216  1% 20% 

Outras contas a pagar             5.821  1%                  38  0% 15218% 

Total do passivo não circulante        337.244  74%        268.567  67% 26% 

            

Patrimônio líquido           

Capital social          85.186  19%          78.892  20% 8% 

Reserva de lucros             9.015  2%          11.936  3% -24% 

Patrimônio líquido atribuível a acionistas 
da controladora          94.201  21%          90.828  22% 4% 

Participações não controladoras                660  0%                246  0% 168% 

Total do patrimônio líquido          94.861  21%          91.074  23% 4% 

            

Total do passivo e patrimônio líquido        458.695  100%        403.831  100% 14% 

 

Ativo 

Caixa, equivalentes de caixa e de títulos e valores mobiliários   

O quadro abaixo apresenta a composição de caixa e equivalentes de caixa e de títulos e valores 
mobiliários: 

   Consolidado  

  31/12/19 31/12/18 

Caixa                          6                        14  
Bancos - conta movimento                    775                     199  

Total de caixa e equivalentes de caixa                    781                     213  



 

   

Fundo de investimentos restritos            38.438             26.147  

Total dos títulos e valores mobiliários            38.438             26.147  

      
Circulante            39.219             26.360  
Não circulante                           -                            -  

            39.219             26.360  
   

 

Os saldos de caixa, equivalentes de caixa e de títulos e valores mobiliários em 31 de dezembro de 2019 
foi de R$39,2 milhões e em 3L1 de dezembro de 2018 foi de R$26,4 milhões, aumento de R$12,8 milhões, 
representando 49%. Esta variação está relacionada a emissão de debêntures em 2019, com o objetivo 
de reforçar o seu capital de giro e estar apta a participar de oportunidades de investimentos em novos 
projetos. 

A aplicação em fundos de investimentos restritos é administrada por instituição bancária de primeira 
linha, responsável pela custódia dos ativos e liquidação financeira de suas operações. O fundo constituído 
tem como objetivo acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possui 
aplicação em títulos públicos de outras instituições financeiras e em fundos de investimentos abertos, 
que, por sua vez, aplicam principalmente em títulos de renda fixa. No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019, os referidos fundos tiveram rendimentos médios equivalentes a 101,2% do CDI (100,7% do CDI 
no exercício de 2018). 

Clientes (circulante e não circulante) 

O saldo de contas a receber de clientes, circulante e não circulante, pode ser demonstrado abaixo. 

   Consolidado  

  31/12/19 31/12/18 

Clientes por venda de lotes         131.940          106.067  
Ajustes a valor presente             (2.419)             (4.488) 
Provisão para risco de crédito             (1.854)             (1.442) 

         127.667          100.137  

      
Circulante            34.019             23.263  
Não circulante            93.648             76.874  

         127.667          100.137  
   

 

O saldo da conta clientes (circulante e não circulante) em 31 de dezembro de 2019 foi de R$127,7 milhões 
e em 31 de dezembro de 2018 foi de R$100,1 milhões, um aumento de R$27,6 milhões, correspondente 
à 27%. Este aumento está relacionado com o aumento das vendas e dos preços dos lotes em 2019 (1.211 
unidades vendidas em 2019 e 787 em 2018). 

Lotes a comercializar (circulante e não circulante) 

A composição dos lotes a comercializar da Companhia, com sua devida segregação entre circulante e não 
circulante é como segue: 

   Consolidado  

  31/12/19 31/12/18 

Lotes em desenvolvimento            79.172             71.144  
Terrenos         168.184          184.774  
Adiantamentos a fornecedores               5.318                6.323  
Estoques de materiais                           -                            -  

         252.674          262.241  

      
Circulante         102.860             99.839  
Não circulante         149.814          162.402  



 

         252.674          262.241  

 

O saldo da conta de lotes a comercializar (circulante e não circulante) em 31 de dezembro de 2019 foi 
de R$252,7 milhões e em 31 de dezembro de 2018 foi de R$262,2 milhões, uma redução de R$9,5 
milhões, correspondente a 4%. Esta redução é decorrente curso normal dos negócios da Companhia na 
manutenção do seu landbank. 

Despesas antecipadas (circulante e não circulante) 

O saldo da conta de despesas antecipadas, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2019 foi 
de R$3,0 milhões e em 31 de dezembro de 2018 de R$0,6 milhão, um aumento de R$2,4 milhões, 
correspondente a 385%. Este aumento é devido ao aumento de comissões e corretagens decorrente do 
aumento do volume de vendas e ao incentivo dado pela Companhia no pagamento das taxas de 
transferência dos imóveis para os clientes, iniciado no final de 2018. Estes valores são registrados como 
despesas antecipadas e amortizados juntamente com o reconhecimento da receita ao longo da obra. 

Instrumento financeiro derivativo 

O saldo da conta relativa a instrumentos financeiros derivativos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de 
dezembro de 2018, se manteve linear, apresentando saldo de R$0,5 milhão. 

A Companhia contratou instrumento financeiro derivativo não especulativo para proteção de sua 
exposição a taxas de juros no financiamento à construção atrelado à variação da Taxa Referencial (“TR”) 
mais spread fixo. Tal operação tem como único objetivo a proteção patrimonial, minimizando os efeitos 
das mudanças nas taxas de juros através da substituição da TR mais spread fixo pelo Certificado de 
Depósito Interbancário (“CDI”). 

Crédito com empresas ligadas 

O saldo de crédito com empresas ligadas em 31 de dezembro de 2019 foi de R$8,9 milhões e em 31 de 
dezembro de 2018 foi de R$1,1 milhão, um aumento de R$7,8 milhões, correspondente a 716%. Este 
aumento é reflexo de mútuo constituído em favor da controlada em conjunto Reserva Macaúba 
Loteamento Ltda., com rendimento calculado pelo INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) 
acrescido de spread de 4% a.a. 

Outros ativos (circulante e não circulante) 

O saldo da conta de outros ativos circulante e não circulante em 31 de dezembro de 2019 foi de R$4,5 
milhões e em 31 de dezembro de 2018 foi de R$9,9 milhões, uma redução de R$5,4 milhões, 
correspondente a 54%. Esta variação está relacionada ao recebimento de valores no curso normal dos 
negócios da Companhia. 

Investimento 

O saldo da conta de investimentos em 31 de dezembro de 2019 foi de R$17,3 milhões e em 31 de 
dezembro de 2018 foi de R$0,9 milhão, um aumento de R$16,4 milhões, representando 1.868%. Este 
aumento é, principalmente, decorrente de aportes de capital nas controladas em conjunto Casasmais 
Recanto das Flores Incorporações Ltda e Casasmais Macaúba Incorporações Ltda, que iniciaram suas 
operações em junho de 2018 e setembro de 2019, respectivamente.  

Imobilizado e intangível 

O saldo do imobilizado e intangível em 31 de dezembro de 2019 foi de R$4,8 milhões e em 31 de dezembro 
de 2018 foi de R$2,1 milhões, um aumento de R$2,7 milhões, correspondente a 129%. Este aumento é 
essencialmente reflexo da adoção do CPC 06 (R2) (IFRS 16) – Arrendamentos, em 2019, quando foi 
reconhecido R$2 milhões como direito de uso do contrato de aluguel da seda da Companhia. 



 

Passivo 

Fornecedores 

O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2019 foi de R$1,7 milhões e em 31 de dezembro de 2018 
foi de R$4,5 milhões, uma redução de R$2,8 milhões, correspondente a 61%. Esta variação está 
relacionada ao curso normal dos negócios da Companhia. 

Empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante) 

Os saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures do circulante e não circulante em 31 de 
dezembro de 2019 foi de R$123,8 milhões e em 31 de dezembro de 2018 foi de R$87,7 milhões, um 
aumento de R$36,2 milhões, devido a novas captações (R$57,9 milhões em 2019 líquido do custo de 
captação) e juros acumulados no período. As captações visam fazer frente a oportunidades de expansão 
e utilização no curso normal dos negócios da Companhia. Importante também destacar que as novas 
captações geraram um reperfilamento do prazo de vencimento dessas obrigações, sendo que 98,7% do 
saldo está classificado como não circulante em 31 de dezembro de 2019, frente a 74,9% em 31 de 
dezembro de 2018.   

Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos (circulante e não circulante) 

Como parte da estratégia de aquisição de terrenos se dá por meio de pagamentos parcelados, ou por 
permuta financeira, a qual o pagamento se dá quando do lançamento e recebimento das unidades 
vendidas, o saldo está principalmente alocado no não circulante, como pode ser observado na segregação 
abaixo. 

  Consolidado 

  31/12/19 31/12/18 

Circulante            11.209             10.060  
Não circulante         158.909          171.463  

Total         170.118          181.523  
   

 

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de contas a pagar de terrenos no circulante e não circulante foi de 
R$170,1 milhões e de R$181,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, redução de R$11,4 milhões, 
correspondente a 6%. A redução está vinculada a adequação do land bank da Companhia. 

Obrigações sociais, trabalhistas e fiscais 

O saldo de obrigações sociais, trabalhistas e fiscais se manteve linear. Em 31 de dezembro de 2019 foi de 
R$3,4 milhões e em 31 de dezembro de 2018 foi de R$3,6 milhões, uma redução de R$0,2 milhão, 
correspondente a 6%. Esta variação está relacionada principalmente a redução de provisões de férias. 

Adiantamentos de clientes (circulante e não circulante) 

O saldo de adiantamentos de clientes, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2019, foi de 
R$46,4 milhões e, em 31 de dezembro de 2018, foi de R$25,3 milhões, representando um aumento de 
R$21,1 milhões, correspondente a 83%. Essa variação está relacionada ao curso normal dos negócios da 
Companhia. 

Provisão para manutenção de imóveis (circulante e não circulante) 

O saldo de provisão para manutenção de imóveis, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 
2019 foi de R$2,3 milhões e em 31 de dezembro de 2018 foi de R$2,0 milhões, um aumento de R$0,3 
milhão, correspondente à 17%. Essa variação está relacionada ao aumento das obras no período, uma vez 
que Companhia provisiona 4% dos custos incorridos como provisão para manutenção dos seus 
loteamentos. Em fevereiro de 2019, a Companhia registrou o início da operação do Loteamento Portal 



 

das Águas, na cidade de Amparo, estado de São Paulo. 

Impostos diferidos (circulante e não circulante) 

Os saldos de impostos diferidos no circulante e não circulante em 31 de dezembro de 2019 foi de R$8,5 
milhões e em 31 de dezembro de 2018 foi de R$6,6 milhões, um aumento de R$1,9 milhões, 
correspondente a 29%. Essa variação está relacionada ao aumento do saldo de clientes, uma vez que a 
tributação efetiva ocorre no momento do recebimento (regime de caixa). 

Outras contas a pagar (circulante e não circulante) 

Os saldos de outras contas a pagar, circulante e não circulante, em 31 de dezembro de 2019, foi de R$7,5 
milhões e, em 31 de dezembro, de 2018 foi de R$1,5 milhões, um aumento de R$6,0 milhões, 
correspondente a 401%. Esta variação está relacionada principalmente à adoção do IFRS 16 que 
normatiza o reconhecimento de contratos de arrendamentos, adotado pela Companhia em 2019 (veja 
variação correspondente em “imobilizado e intangível”). 

Patrimônio Líquido Consolidado 

O saldo do patrimônio líquido consolidado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$94,9 milhões e de 
dezembro de 2018 foi de R$91,1 milhões, um aumento de R$3,8 milhões, representando 4%. Essa 
variação refere-se substancialmente a integralização em 2019 de capital social subscrito em 2018, no valor 
de R$6,3 milhões, compensado parcialmente pelo prejuízo do ano de 2019. 

 

FLUXO DE CAIXA 

A tabela a seguir apresenta os valores relativos ao fluxo de caixa consolidado da Companhia para os 
períodos indicados: 

(em milhares de reais) 

Exercício social findo em 31 de 
dezembro de 

2020 2019 2018 

Caixa líquido utilizado nas atividades 
operacionais 

(52.821) (10.603) (39.460) 

Caixa líquido proveniente das (utilizado 
nas) atividades de investimento 

17.041 (31.640) (17.890) 

Caixa líquido proveniente das atividades 
de financiamento 

39.533 42.811 57.369 

Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa 

3.753 568 19 

 
O consumo ou utilização de caixa no início dos nossos projetos fazem parte do curso normal dos negócios 
da Companhia, que tem uma exposição inicial de caixa, e o retorno no fluxo de médio e longo prazos. 
Desta forma, à medida que temos empreendimentos performados há mais tempo, eles geram caixa e 
suprem inclusive a necessidade de utilização de caixa para a expansão pretendida pela Companhia. 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 



 

O caixa líquido utilizado nas atividades operacionais totalizou R$52,8 milhões para o exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020, comparado a utilização de R$10,6 milhões para o exercício social findo em 
31 de dezembro de 2019. Este aumento de consumo de R$42,2 milhões, é justificada principalmente pela 
maior utilização de caixa das atividades operacionais no primeiro semestre de 2020, em função do 
aumento das despesas operacionais. 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, houve geração de caixa das atividades de investimento 
de R$17,0 milhões e, no exercício de 2019, aplicação de recursos de R$31,6 milhões, variação de R$48,7 
milhões, correspondente a 154% de aumento. Esta variação é decorrente da aplicação líquida de recursos 
em títulos e valores mobiliários no exercício de 2019, no valor de R$9,3 milhões, e resgate líquido de 
R$20,6 milhões no exercício de 2020, representando assim uma geração de caixa entre os exercícios no 
montante de R$29,9 milhões. Adicionalmente, tivemos mais dois efeitos que geraram caixa de 
investimento no período: i) R$10,6 milhões de recebimento com partes relacionadas e; ii) R$3 milhões de 
recebimento referente a venda de quotas para o outro controlador em conjunto do empreendimento 
CasasMais Santa Iria. 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento  

O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$39,5 milhões para o exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2020, comparado a R$42,8 milhões para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, representando redução de R$3,3 milhões, ou 7,7%. Esta redução é decorrente da 
menor captação de empréstimos durante o exercício de 31 de dezembro de 2020, representando uma 
variação de R$1,3 milhão e menor aumento de capital ocorrido no exercício de 2020, no montante de 
R$1,5 milhão, onde comparado com 2019, o aumento de capital foi no montante de R$6,3 milhões em 
2019, gerando assim uma variação de R$4,8 milhões. 

 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 

O caixa líquido utilizado nas atividades operacionais totalizou R$10,6 milhões no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, comparado a um caixa líquido utilizado de R$39,5 milhões no exercício findo em 31 
de dezembro de 2018, representando uma redução de R$28,9 milhões, principalmente decorrente do 
menor investimento em compra de terrenos via caixa. 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 

O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento totalizou aplicação de R$31,6 milhões no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, comparado a uma aplicação de caixa líquido de R$17,9 milhões no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Este aumento na aplicação de caixa líquido de R$13,7 
milhões, ou 77%, é justificada principalmente por aportes de investimentos em controladas em conjunto 
nas quais a Companhia é minoritária, investimentos estes que visam abrir novos mercados. O valor de 
aporte em controladas em conjunto ou coligadas em 2019 foi de R$13,6 milhões, comparado a R$285 mil 
no exercício de 2018.  

Fluxo de caixa das atividades de financiamento  

O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$42,8 milhões no exercício findo em 
31 de dezembro de 2019, comparado a uma geração de caixa líquido de R$57,4 milhões no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018. Essa redução de R$14,6 milhões, ou 25%, é decorrente da redução da 
necessidade de aporte de caixa dos acionistas no período de 2019, visto que a principal diferença de um 
período para o outro é justamente o aporte, em 2018 foi de R$21,8 milhões e em 2019 de R$6,3 milhões.  



 

 

 

10.2 - Resultado operacional e financeiro 

(a) Resultados das operações da Companhia 

(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita: 

A receita de vendas de lotes inclui os valores provenientes da venda de unidades dos nossos 
empreendimentos. Nas vendas de lotes concluídos a receita é reconhecida no resultado no momento da 
transação, independentemente do prazo e condições de pagamento. 

Nas vendas de lotes não concluídos, as receitas de vendas são apropriadas ao resultado à medida que o 
desenvolvimento do loteamento avança, uma vez que a transferência do controle ocorre de forma 
contínua. Desta forma, é adotado o método chamado de “POC”, que se refere ao cálculo da receita com 
base no “percentual de execução ou percentual de conclusão” de cada empreendimento. O método POC 
é feito utilizando a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos respectivos 
empreendimentos e a receita é apurada multiplicando-se este percentual (POC) pelas vendas 
contratadas. O custo orçado total dos empreendimentos é estimado incialmente quando do lançamento 
destes e revisado regularmente, sendo que eventuais ajustes identificados nesta estimativa com base nas 
referidas revisões são refletidos nos resultados da Companhia. Os custos de desenvolvimento inerentes 
aos lotes vendidos são apropriados ao resultado quando incorridos. 

Uma parte das nossas vendas são a prazo, com recebimentos parcelados junto a própria Companhia, as 
parcelas a receber das vendas realizadas a prazo são atualizadas monetariamente pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor – IPCA e do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM e  são acrescidos 
de cobrança de juros, os quais são reconhecidos como receita de venda de lotes, no período anterior à 
entrega do lote, e na rubrica de receitas financeiras, no período pós entrega do lote, observando o regime 
de competência, independentemente de seu recebimento.  

Nossa receita operacional é reconhecida líquida de descontos e distratos, conforme as práticas contábeis 
vigentes no Brasil. 

(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais: 

A Companhia reconhece as receitas resultantes de suas vendas, conforme mencionado anteriormente, 
em momentos distintos e durante fase de execução da obra isso acontece em data diferente da data de 
celebração dos contratos de venda. Os principais impactos nas variações de receitas são explicados em 
decorrência de: volumes de vendas, preço médio dos produtos, lançamentos de novos empreendimentos, 
distratos/rescisões e variação de custos.  

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2018, não houve eventos que afetaram 
materialmente nossas informações. Já no exercício de 2019, a revisão do banco de terrenos em virtude 
da avaliação de sua aderência à estratégia de atuação da Companhia, ocasionou baixa/provisão de 
projetos, seja pela estratégia, ou pelas condições do mercado imobiliário de suas regiões, que gerou uma 
despesa para a Companhia de R$5,5 milhões, o que contribuiu na apuração do prejuízo de R$2,7 milhões 
da Companhia naquele exercício. 

Conforme mencionado no item 10.1g dessa seção, a Administração entende que o banco de terrenos 
atual é consistente com a sua estratégia e que por isso, o evento de baixa ocorrido em 2019, não será 
recorrente. 
 
b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de 
volumes e introdução de novos produtos e serviços 



 

As receitas de vendas da Companhia podem ser impactadas por: (i) variação nos índices de inflação que 
corrigem os contratos de venda de longo prazo, reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor – IPCA ou Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM e acrescidos de juros de até 1% ao mês; 
(ii) volume e preço de novos projetos, impactados por condições de mercado; (iii) volume de unidades 
produzidas. Taxas de câmbio não afetam diretamente os negócios da Companhia, uma vez que esta 
apresenta o Real como moeda funcional e não tem a prática de operação com outras moedas. 

O aumento da receita operacional líquida para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 comparado 
com o exercício anterior foi de 52,4%, essencialmente explicado pelo aumento preço médio das unidades 
vendidas de janeiro a dezembro de 2020, comparado com o mesmo período do ano anterior, apesar da 
redução do número de unidades vendidas (1.077 unidades vendidas no exercício social de 2020 e 1.211 
no mesmo período de 2019); e (ii) da maior execução de obras em andamento, contribuindo para maior 
geração de receita. 

 

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o aumento da receita operacional líquida comparada 
com o exercício anterior foi de 64%, substancialmente explicada pelo aumento do número de unidades 
vendidas em 2019 (1.211 unidades vendidas em 2019 e 787 vendidas em 2018).. 

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa 
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor. 

Na avaliação da Companhia, as variações nas taxas de juros e inflação afetam o mercado imobiliário na 
medida em que impactam a atividade econômica, o consumo e o investimento. Além disso, a evolução 
relativa dos índices de inflação, especialmente o Índice Nacional de Construção Civil – INCC que, em geral 
indexa os custos de construção, pode afetar a rentabilidade da atividade imobiliária. 

Atualmente a Companhia não apresenta exposição direta às moedas estrangeiras, sendo o impacto do 
câmbio indireto e proveniente do impacto gerado na economia brasileira. 

Os efeitos apontados acima não foram materialmente relevantes para os exercícios e períodos 
apresentados. 



10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras 

(a) Introdução ou alienação de segmento operacional 

Não houve, nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a introdução ou alienação de 
qualquer segmento operacional da Companhia que se caracterize como alienação ou introdução de unidade 
geradora de caixa. 
 

(b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

A Companhia desenvolve parte de seus empreendimentos utilizando estruturas de sociedade de propósitos 
específicos, portanto, a constituição de novas empresas faz parte do curso normal de seus negócios, sendo que 
tais sociedades possuem o mesmo tipo de objeto social para propiciar o loteamento e venda de imóveis próprios. 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia não realizou constituição, 
aquisição ou alienação não usual de participações societárias. 

 (c) Eventos ou operações não usuais 

Não houve eventos ou operações não usuais para para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 
2018. 

 

 

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfase no parecer do auditor 

(a) Mudanças significativas nas práticas contábeis 

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting 

Standards – IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM. Os 
aspectos relacionados à transferência de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento da 
administração da Companhia, alinhado a aquele manifestado pela CVM no Ofício Circular CVM/SNC/SEP/n.º 02/2018 
sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 47 (IFRS 15). As demonstrações financeiras individuais não estão em 
conformidade com as normas internacionais de contabilidade por considerarem a capitalização de juros sobre os ativos 
qualificáveis das investidas. 
 
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados 
pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

 

Exercício findo em 31 de dezembro de 2020: 

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia. 

Exercício findo em 31 de dezembro de 2019: 

O Grupo adotou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 – “Arrendamentos”.  

O pronunciamento introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o 
ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do 



 

arrendamento. No resultado do período, deixa-se de reconhecer uma despesa de aluguel, passando a reconhecer 
despesa de depreciação do direito de uso e despesa de juros do passivo de arrendamento. Isenções estão 
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece 
semelhante à norma anterior, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros 
ou operacionais. O CPC 06 (R2) substituiu as normas de arrendamento existentes até 31 de dezembro de 2018, 
incluindo o CPC 06 (R1) / IAS 17 - “Operações de Arrendamento Mercantil” e o ICPC 03 / IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 
- Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. 

O Grupo adotou o CPC 06 (R2) utilizando a abordagem retrospectiva modificada, segundo a qual o efeito 
cumulativo da aplicação inicial é reconhecido como ajuste ao saldo de abertura de lucros acumulados e, 
consequentemente, a informação comparativa do ano 2018 não foi reapresentada. Não houve efeitos nos lucros 
acumulados e no resultado advindos da adoção inicial. 

Arrendamentos em que o Grupo é arrendador 

O arrendamento é classificado como arrendamento financeiro se transferir substancialmente todos os riscos e 
benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente e classificado como operacional se não transferir 
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. 

O Grupo não possui contratos de arrendamentos nos quais é arrendador financeiro. 

Arrendamentos em que o Grupo é arrendatário 

O Grupo avalia se um contrato é ou contém arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo 
identificado por um período, em troca de contraprestações. Tal avaliação é realizada no momento inicial. 
Isenções são aplicadas para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. 

O custo do ativo de direito de uso compreende: (i) o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; 
(ii) quaisquer pagamentos de arrendamentos efetuados até a data; (iii) custos diretos incorridos; e (iv) estimativa 
de custos a serem incorridos na desmontagem e remoção do ativo, quando aplicável. 

Anteriormente, o Grupo aplicava o CPC 06 (R1) - IAS 17 e interpretações relacionadas. Atualmente, o Grupo 
avalia se um contrato é ou contém um arrendamento com base na definição de arrendamento descrita na nota 
2.2 (m). 
 
A movimentação do passivo de arrendamento é como segue: 

 

 

 
                                                                                          (*) Taxa de desconto de 6,78% a.a., tendo como referência a taxa incremental média 
                                                                                                ponderada dos empréstimos do Grupo. 
 

Os fluxos de caixa contratuais não descontados (passivos brutos de arrendamentos) representam desembolsos 
de caixa anuais conforme abaixo, que se encerrarão até fevereiro de 2035. 

 



 

 
 

Não houve despesas referentes a pagamentos variáveis ou receita de subarrendamento no exercício. 

 
O Grupo não identificou impactos relevantes decorrentes de outros contratos de arrendamento mercantil. 

Exercício findo em 31 de dezembro de 2018: 

A Companhia adotou o CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos Financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2018, o qual 
substituiu o CPC 38 / IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 

A natureza da alteração e os principais impactos decorrentes da adoção do CPC 48 (IFRS 9) é conforme segue: 

Classificações de ativos e passivos financeiros 

O CPC 48 (IFRS 9) elimina as antigas categorias do CPC 38 (IAS 39) para ativos financeiros: mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda e, no reconhecimento inicial, os ativos 
financeiros são classificados como mensurados a: custo amortizado, valor justo por meio de resultado (VJR) ou 
valor justo por meio de resultados abrangentes (VJORA). 

O referido pronunciamento não teve efeito significativo na classificação de passivos financeiros e instrumentos 
financeiros derivativos da Companhia.  

Mensurações de ativos e passivos financeiros  

Com base na sua avaliação, a Companhia identificou que a principal diferença na mensuração de ativos e passivos 
financeiros decorrente da adoção do novo pronunciamento está relacionada com a alteração do conceito de 
redução no valor recuperável das contas a receber, que, além do conceito de perda verificada, incorpora também 
o conceito de perda esperada. De acordo com o CPC 48 (IFRS 9), as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo 
do que de acordo com o CPC 38 (IAS 39). 

Desta forma, a Companhia passou a reconhecer a perda de crédito esperada para os contratos vendidos, 
juntamente com o reconhecimento das respectivas receitas, não havendo efeitos relevantes com a adoção inicial 
do pronunciamento quanto a esta abordagem. 

CPC 47 / IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes 

A partir de 1º de janeiro de 2018, passaram a ser contempladas também as orientações contidas no Ofício 
Circular CVM/SNC/SEP no 02/2018, de 12 de dezembro de 2018, o qual estabelece procedimentos contábeis 
referentes ao reconhecimento, mensuração e divulgação de certos tipos de transações oriundas de contratos de 
compra e venda de unidade imobiliária não concluída nas companhias abertas brasileiras do setor de 
incorporação imobiliária.  

De acordo com o CPC 47 (IFRS 15), o reconhecimento de receita de contratos com clientes passou a ter uma nova 
disciplina normativa, baseada na transferência do controle do bem ou serviço prometido, podendo ser em um 
momento específico do tempo (at a point in time) ou ao longo do tempo (over time), conforme a satisfação ou 
não das denominadas “obrigações de performance contratuais”. A receita é mensurada pelo valor que reflita a 
contraprestação à qual se espera ter direito e está baseada em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 
1) identificação do contrato; 2) identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da 
transação; 4) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento da receita. 



 

Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 e referido ofício circular para o Grupo.  

(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

Efeitos indicados, conforme aplicáveis no item (a) acima. 

(c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

Exercício de 2020 
 

O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não apresenta ressalvas e apresenta o parágrafo de ênfase 
sobre a preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas onde o auditor chama a 
atenção para o fato de que a determinação da política contábil adotada pela Companhia, para o 
reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os 
aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da administração da Companhia 
quanto a aplicação do CPC 47 – Receita de contrato com cliente (IFRS 15), alinhado com aquele manifestado 
pela CVM no Ofício circular CVM/SNC/SEP n.º 02/2018. 

 
Exercícios de 2019 e 2018  
O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não apresenta ressalvas e apresenta os seguintes 
parágrafos de ênfase: (i) sobre a preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas onde o 
auditor chama a atenção para o fato de que a determinação da política contábil adotada pela Companhia, para 
o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os 
aspectos relacionados à transferência de controle, seguem o entendimento da administração da Companhia 
quanto a aplicação do CPC 47 – Receita de contrato com cliente (IFRS 15), alinhado com aquele manifestado pela 
CVM no Ofício circular CVM/SNC/SEP n.º 02/2018 e (ii) sobre a reapresentação dos relatórios de auditoria 
anteriormente emitidos sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas 
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, que foram reemitidos conforme 
descrito nas notas explicativas das respectivas demonstrações financeiras.  

 

Comentários da Administração sobre as ênfases acima mencionadas pelo auditor 

 As ênfases mencionadas acima são relacionadas com: 

(i) A aplicação do CPC 47, alinhado com aquele manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP nº 
02/2018 que basicamente baliza a continuidade da utilização do método de percentual de conclusão; 

(ii) Reapresentação das demonstrações financeiras em razão de adoção de melhor entendimento a 
respeito do reconhecimento do custo de terrenos adquiridos por meio de permutas financeiras. 

A Administração entende que as práticas objeto de ênfase estão alinhadas com as normas aplicáveis às entidades 
de incorporação imobiliária no Brasil emitidas pela CVM e com as melhores práticas contábeis para refletir uma 
correta interpretação dos resultados da Companhia.  



 

10.5 - Políticas contábeis críticas  

Os Diretores entendem que os princípios contábeis críticos são importantes para analisar e entender 
a condição financeira e resultados operacionais da Companhia e exigem que se façam julgamentos 
difíceis, subjetivos e/ou complexos, quase sempre devido à necessidade de fazer estimativas sobre o 
efeito de questões cuja incerteza é inerente. À medida que aumenta o número de variáveis e 
premissas que afetam a futura resolução possível das incertezas, os julgamentos se tornam ainda 
mais subjetivos e complexos. Para que possamos entender como a Administração avalia os eventos 
futuros, incluindo as variáveis e premissas inerentes às estimativas, além da sensibilidade de tais 
avaliações em relação a circunstâncias variadas, foram identificadas as estimativas contábeis críticas. 
 
A Diretoria acredita que as políticas contábeis críticas da Companhia se devem ao fato de envolver 
estimativas e premissas, algumas delas baseadas na experiência histórica, dentre as quais se 
destacam: 
 

(i) Custo total orçado dos empreendimentos para apuração da receita a ser registrada; 
(ii) Ajuste a valor presente de contas a receber e a pagar; 
(iii) Gastos com manutenção de empreendimentos para honrar as garantias em cumprimento 

com a legislação brasileira para determinar a provisão para manutenção; 
(iv) Mensuração ao valor justo de permutas financeiras; 
(v) Valor justo de instrumentos financeiros. 

 
Os Diretores entendem que o uso de diferentes premissas pode alterar de maneira significativa as 
demonstrações financeiras da Companhia. A mensuração desses valores monetários é afetada pela 
incerteza das estimativas, que refletem as limitações inerentes de conhecimento ou dados. Essas 
limitações levam à subjetividade e variação inerentes nos resultados da mensuração. O processo de 
preparação de estimativas contábeis envolve a seleção e aplicação de um método que usa premissas 
e dados que requerem o julgamento da administração e podem levar à complexidade de 
mensuração. 
 
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Diretoria efetue estimativas e adote 
premissas no seu melhor julgamento e baseados na experiência histórica e em outros fatores 
considerados relevantes, que afetam os montantes apresentados de ativos e passivos, bem como 
os valores das receitas, custos e despesas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras. 
 
A Diretoria revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. Os efeitos decorrentes 
dessas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas se a revisão afetar 
apenas este período, ou também em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período 
presente como períodos futuros. 
 

Detalhamento das principais políticas contábeis críticas: 

Estimativa do custo total orçado dos empreendimentos para apuração da receita a ser registrada 

A Companhia adota, como método de reconhecimento de receitas, o POC – Percentage of Completion Method, 
ou percentual de execução, que utiliza a razão do custo incorrido em relação ao custo total orçado dos 
respectivos empreendimentos, multiplicado pelo número de vendas contratadas para apurar a receita a ser 
registrada. Dessa forma, uma vez que o custo orçado total dos empreendimentos é estimado inicialmente, no 
momento do lançamento dos empreendimentos, e revisado periodicamente, eventuais ajustes identificados 
nesta estimativa serão refletidos nos resultados da Companhia. 

Estimativa de perdas na realização de contas a receber 

Com base na matriz de dados históricos de perda, a Companhia constitui provisão para perda esperada de crédito 
para todos os contratos de venda de lotes. A Companhia entende que, apesar de ter garantia real sobre os lotes 
vendidos, a provisão para risco de crédito calculada sobre a receita operacional líquida se faz necessária para 
cobrir eventuais perdas futuras em função de concessão de descontos em renegociações dos clientes 



 

inadimplentes, dentre outros gastos correlatos. Tais premissas são revisadas periodicamente para constituição 
da provisão para risco de crédito, face à revisão dos históricos de suas operações correntes e melhoria de suas 
estimativas. 

Estimativa para ajuste a valor presente de contas a receber e a pagar 

A Companhia adota ajuste a valor presente para saldos de contas a receber de clientes e contas a pagar para 
ativos/passivos de longo prazo e de curto prazo, se relevantes, quando estes ativos e passivos apresentam: (i) 
juros pré-fixados embutidos; (ii) juros notoriamente abaixo do mercado para transações semelhantes; e (iii) 
reajustes somente por inflação, sem juros. Os ajustes a valor presente são registrados como redutores dos 
respectivos ativos/passivos que os deram origem e reconhecidos na demonstração dos resultados quando do 
transcorrer do tempo, de acordo com o princípio da competência. 

 

Estimativa de valor justo de instrumentos financeiros 
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando o Grupo for parte das disposições contratuais do 
instrumento e são inicialmente mensurados pelo valor justo. 

Os custos das transações de instrumento financeiro são diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos 
e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) e são 
acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento 
inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. 

O Grupo contrata instrumentos financeiros derivativos não especulativos (swaps) para proteção da sua exposição 
à variação de índices ou taxas de juros decorrentes de certos financiamentos ou com o objetivo de não ficar 
exposto à variação do valor justo de determinados instrumentos financeiros. 

Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelos seus valores justos. Posteriormente ao reconhecimento 
inicial, os derivativos continuam a serem mensurados pelos valores justos e as variações nos valores justos são 
registradas no resultado. 

 

Estimativa para mensuração ao valor justo de permutas financeiras 

As permutas financeiras são reconhecidas nas demonstrações financeiras pelo valor justo por meio de resultado 
com mensuração de nível 3 (dados não observáveis para o ativo ou passivo, conforme CPC nº 46), mediante a 
técnica de avaliação de abordagem de mercado. 

 

Estimativas de valor de terrenos permutados 

Ao realizar aquisição de terrenos via permuta física, esses terrenos são mensurados ao valor justo na data da 
transação, ou excepcionalmente, quando este não puder ser mensurado com segurança, é baseado no valor de 
venda das unidades permutadas, conforme OCPC01 (R1). 

Estimativa de conclusão de causas judiciais para determinar as provisões para riscos cíveis, trabalhistas e 
tributários 

As provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários são elaboradas com base no histórico de discussões que 
a Companhia possui e inclui avaliação periódica da legislação e jurisprudência a respeito de cada tema realizada 
pelos assessores legais internos e externos. Em decorrência desses fatores, os valores provisionados podem 
sofrer alteração com base nas decisões judiciais mais recentes e nas práticas adotadas pela Companhia em 
relação aos assuntos que originam tais provisões. 

Estimativa dos gastos com manutenção de empreendimentos para honrar as garantias em cumprimento com 
a legislação brasileira para determinar a provisão para manutenção 

A mensuração da provisão para garantia, para cobrir gastos com reparos em empreendimentos cobertos no 
período de garantia, é efetuada com base em estimativa que considera o histórico dos gastos incorridos 



 

ajustados pela expectativa futura, a qual é regularmente revisada. 

Estimativa da vida útil e do valor residual dos bens do imobilizado e intangíveis que impactam o cálculo da sua 
depreciação e amortização 

A despesa de depreciação/amortização é reconhecida com base na vida útil e valor residual estimados de cada 
ativo. Caso as estimativas de vidas úteis e valores residuais fossem diferentes, consequentemente a despesa de 
depreciação também seria. 

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

(a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço 
patrimonial (off-balance sheet items), tais como: (i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; 
(ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando 
os respectivos passivos; (iii) contratos de futura compra e venda de produtos e serviços; (iv) contratos de 
construção não terminada; e (v) contratos de recebimento futuros de financiamentos. 

As receitas de vendas são apropriadas ao resultado utilizando-se o método do percentual de conclusão de cada 
empreendimento – POC (Percentage of Completion Method), sendo esse percentual mensurado em razão do 
custo total orçado dos respectivos empreendimentos. Em decorrência desta prática contábil, ao final de cada 
período, possuímos saldos de receita bruta de vendas a apropriar de transações de vendas de imóveis já 
contratadas, referentes a imóveis não concluídos, as quais são divulgadas nas notas explicativas. 

b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

Não há outros itens relevantes não evidenciados em nossas Demonstrações Financeiras. 

 

10.7 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

(a) Como tais itens alteram ou poderão vir alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as 
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor 

As receitas a apropriar utilizando a metodologia do POC e os respectivos custos, afetam/afetarão o resultado 
operacional à medida da evolução das obras dos respectivos empreendimentos. 

(b) Natureza e o propósito da operação  

Não aplicável, tendo em vista que não há itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia. 

(c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em 
decorrência da operação  

Os saldos de receita bruta de vendas a apropriar e de custo a incorrer não contabilizados de imóveis já vendidos 
em 31 de dezembro de 2020, de 2019 e de 2018, conforme divulgado nas demonstrações financeiras, podem ser 
assim demonstrados: 
 

R$ mil  

Consolidado 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Receita bruta de vendas a apropriar (*)          10.200             19.089               4.858  

Custo a incorrer (*)  (5.615)  (9.855)  (3.115) 

             4.585               9.234               1.743  

(*) Não contempla efeitos inflacionários futuros, impostos sobre vendas, encargos financeiros e custos de manutenção. 

 

10.8 - Plano de Negócios  



 

(a) Investimentos 

(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos  

Importante destacar que o curso normal dos negócios da Companhia é de ter investimentos de recursos em 
prospecção e legalização de projetos, sendo que o ciclo que envolve estes investimentos, até que estejam aptos 
para serem comercializados, dura entre dois e quatro anos. Logo, para fazer frente ao ciclo do negócio imobiliário 
de loteamento, a Companhia investe recursos no desenvolvimento dos seus projetos. 

Ao longo dos próximos exercícios, a Companhia continuará adquirindo terrenos de forma a repor os lançamentos 
a serem realizados e expandir seu banco de terrenos, permitindo o crescimento continuado da empresa. Tais 
terrenos a serem adquiridos continuarão a passar pelas áreas internas da Companhia, de forma a avaliar sua 
atratividade econômica, bem como possíveis riscos.  

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia apresentou um banco de terrenos com contratos assinados, 
opcionados e em fases avançadas de negociação no montante de R$3,2 bilhões. 

A Companhia tem feito investimentos em tecnologia e sistemas que garantam maior agilidade, precisão em seus 
projetos, bem como a melhoria na relação e atendimento de seus clientes. Neste contexto, a Companhia investiu 
R$2,6 milhões nos últimos três anos em intangíveis, e pretende manter o nível de tais investimentos nos 
próximos anos.  

(ii) Fontes de financiamento dos investimentos  

A Companhia tem utilizado recursos próprios e de terceiros na aplicação dos seus investimentos, recursos que 
não tem destinação específica. 

(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos  

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui desinvestimentos em andamento ou previstos. 

(b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que 
devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor  

Não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente na 
capacidade produtiva da Companhia.  

(c) Novos produtos e serviços 

(i) Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas  

Não aplicável. 

(ii) Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimentos de novos produtos ou 
serviços  

Não aplicável. 

(iii) Projetos em desenvolvimento já divulgados  

Não aplicável. 

(iv) Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços  

Não aplicável. 

  



 

10.9 - Outros fatores com influência relevante  

IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 PARA AS ATIVIDADES DA COMPANHIA 

Conforme descrito no item 4.1 – "Descrição dos Fatores de Risco deste Formulário de Referência – O surto de 
doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada pela OMS em razão da 
disseminação do novo coronavírus, pode provocar um efeito adverso em nossas operações, inclusive paralisando 
integralmente ou parcialmente os nossos empreendimentos no segmento imobiliário, em especial no 
desenvolvimento de loteamentos. A extensão da pandemia da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma 
pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente 
incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição 
financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando 
nossos negócios”, nossos negócios poderão ser impactados pelos efeitos da pandemia da COVID-19. 

As medidas de distanciamento social tomadas a partir de março de 2020 em todo território nacional como forma 
de conter a disseminação da COVID-19 impactaram negativamente a maioria dos setores econômicos e aspectos 
macroeconômicos do país. Postos de trabalho foram fechados e as projeções de crescimento da economia foram 
revistas, com queda na maioria dos indicadores. Por se tratar de fato sem precedentes na história recente das 
epidemias, ainda é incerto prever a extensão dos danos causados em âmbitos sociais, econômicos, políticos e 
culturais.  

Não há como prever quando as medidas de distanciamento social deixarão de ser necessárias, e em nosso 
entendimento, nosso volume de vendas pode ser afetado, impactando o desempenho operacional e financeiro 
da Companhia.  

Não houve interrupção do andamento das atividades de obra nos loteamentos da Companhia. Adotamos as 
medidas de segurança recomendadas pelas autoridades competentes para a continuidade destas atividades. A 
Companhia vem analisando o comportamento de suas vendas e o impacto da COVID-19 em seus resultados 
operacionais e avaliou, conforme itens 3.3 e 5.5 deste formulário e em observância Ofício Circular CVM/SNC/SEP 
nº 02/2020 de 10 de março de 2020, que trata sobre os impactos econômico-financeiros do COVID-19 nas 
demonstrações financeiras, riscos e incertezas que poderiam afetar as demonstrações financeiras ora 
apresentadas. Nos resultados apresentados para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, é 
possível notar crescimento nas métricas operacionais e financeiras da Companhia, quando comparado ao mesmo 
período de 2019. No ano de 2020 as vendas brutas apresentaram VGV de aproximadamente R$116 milhões. 
Adicionalmente, destacam-se os lançamentos de novos produtos realizados ao longo de 2020: 

1) Empreendimento controlado da Companhia, Monte das Araucárias, lançado em maio de 2020, situado 
em São Carlos/SP, com 141 lotes residenciais, 09 lotes comerciais e VGV de 40 milhões, onde foi 
alcançado 95% das unidades vendidas no lançamento.  

2) empreendimentos Santa Iria e o Flor do Mandacaru, lançados em setembro de 2020, localizados em 
Ribeirão Preto/SP e em Feira de Santana/BA, respectivamente, demonstraram o sucesso do projeto 
CasasMais em parceria com a MRV Engenharia e Participações S.A. (MRV). Juntos, os dois 
empreendimentos possuem um VGV de R$218 milhões e 1.233 unidades, sendo seus resultados 
registrados como resultado de equivalência patrimonial 

 

Monitoramos diariamente nossas vendas, ainda não sendo possível visualizar totalmente o impacto que ocorrerá 
em nossas atividades após o efeito da COVID-19.  

Em linhas gerais, as medidas adotadas pela Companhia quanto à continuidade dos seus negócios foram: 

Canteiros de obras: o uso de máscaras e luvas de proteção, uso de álcool gel e distanciamento mínimo, além de 
triagem em todas as obras no início do turno, independentemente de haver determinações das autoridades 
federais, estaduais ou municipais  

Administrativo:  



 

• Home office: Implantação do trabalho na modalidade de “home office” para 70% dos colaboradores dos 
seus escritórios. Com isso, a Companhia se manteve ativa no cumprimento de tarefas e metas. 

• Relacionamento com clientes: Em relação aos clientes, aumentamos o atendimento através dos canais 
digitais, implantamos o serviço de recolhimento de contratos, aumentamos a limpeza nos 
estabelecimentos físicos e obedecemos a regra de distância mínima entre as pessoas nos plantões de 
vendas, seguimos os decretos locais para abertura dos plantões e disponibilizamos para os corretores 
uso de transporte por aplicativo para ir ao encontro dos clientes, evitando aglomerações. 

• Higienização reforçada: Nos escritórios da Companhia, que eventualmente ainda recebem circulação 
de pessoas e algumas atividades presenciais, foi reforçada a higienização dos ambientes, foram incluídos 
pontos de disponibilização de álcool gel, foram distribuídas máscaras faciais e todos realizam a 
checagem de temperatura corporal para ingressar nos ambientes. 

• Marketing e ambiente digital: A Companhia, durante a pandemia, reforçou suas ações de marketing 
voltadas para o ambiente digital e notou um aumento considerável em nos seus dados relativos a 
acessos dos clientes e, principalmente, de vendas por meio de canais digitais, conforme demonstrado a 
seguir: 

 

Avaliação dos impactos no negócio 

Estamos monitorando e avaliando os possíveis impactos do efeito COVID-19 nas nossas vendas, nos distratos, na 
inadimplência, e nos próximos lançamentos imobiliários, e demais aspectos dos nossos negócios. 

Apresentamos abaixo determinadas informações financeiras relativas à Companhia que evidenciam a posição de 
seu caixa e dados preliminares de receita e resultado líquido nas datas e períodos indicados. 

 

  31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

      

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações 
financeiras 

R$ 22.960 R$ 39.219 R$ 26.360 

      

Receita Líquida R$ 88.994 R$ 58.379 R$ 35.549 

      

Resultado Líquido R$ 11.515 (R$ 2.678)   (R$ 2.568)   

 

 
 

 

 
  



 

 

ANEXO II – Orçamento de Capital 
 

 
 

Em 31 de dezembro de 2020, a Administração propôs para aprovação da Assembleia Geral a 

destinação do saldo remanescente total de lucros acumulados, no montante de R$8 milhões para a 

reserva de retenção de lucros. Esta reserva tem o objetivo de atender às necessidades de recursos 

para investimentos em aquisição de terrenos e capital de giro, conforme orçamento de capital a ser 

apresentado para aprovação da Assembleia Geral Ordinária como segue: 

 

 
 
Considerando tratar-se de projeções e perspectivas de negócios, que envolvem riscos, incertezas e 

premissas, as aplicações de recursos dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. 

 

Condições econômicas gerais, condições setoriais e outros fatores operacionais, podem afetar os 

montantes previstos de alocação em ativos fixos, capital de giro e aquisição de terrenos. 

 
  



 

ANEXO III – Item 13 do Formulário de Referência 
 
 
13.  Remuneração dos administradores 

13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não estatutária 

(a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi 
formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a 
política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado 

A Companhia possui política formalizada de remuneração de diretores e membros do Conselho de 
Administração, aprovada pelo Conselho de Administração em 20 de agosto de 2020, que poderá ser encontrada 
na página de relações com investidores da Companhia https://vivaurba.com.br/ri/ (“Política de Remuneração”). 

A Política de Remuneração da Companhia possui como objetivo definir os critérios de remuneração dos 
administradores da Companhia, assegurando que seja estruturada de forma justa e compatível com as funções 
e os riscos inerentes aos cargos, em linha com os interesses de longo prazo da Companhia e com as melhores 
práticas de mercado. 

Cabe à Assembleia de acionistas fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria, observado que caberá ao Conselho de Administração deliberar sobre a distribuição individual da 
remuneração do próprio Conselho de Administração e da Diretoria. 

Conselho de Administração 

A política de remuneração de nossos conselheiros inclui uma remuneração mensal fixa a título de pró-labore, 
balizada nas práticas de mercado e visando reconhecer o valor dos Conselheiros, interna e externamente. 
Poderão, também, ser outorgadas ao Presidente do Conselho de Administração opções de compra de ações de 
emissão da Companhia, para serem exercidas nos prazos e nas condições estipuladas no Plano de Outorga de 
Opções de Compra de Ações, por meio de deliberação do Conselho de Administração. 

Diretoria Estatutária 

A remuneração dos diretores estatutários é determinada de acordo com (i) suas funções e responsabilidades de 
cada um, em relação a outros executivos da indústria de loteamento e (ii) o desempenho coletivo da equipe de 
gestão executiva para atingir nosso objetivo de aumentar o valor de nossas ações. 

Celebramos com cada um de nossos diretores estatutários um contrato de administração, que prevê, além da 
remuneração mensal fixa, paga a título de pró-labore, uma remuneração variável atrelada ao desempenho do 
administrador e condicionada ao cumprimento de determinadas metas da área (“Contrato de Administração”). 

O Contrato de Administração também prevê a outorga de opções de compra de ações de emissão da Companhia, 
para serem exercidas nos prazos e nas condições estipuladas no Plano de Outorga de Opções de Compra de 
Ações. 

Assim, a prática de remuneração de nossos diretores estatutários inclui: (i) uma remuneração-base e uma 
remuneração variável, relacionada com metas de acordo com a posição e a área do administrador; (ii) uma 
remuneração indireta, representada pelos benefícios indicados na cláusula anterior; e (iii) uma remuneração 
baseada em ações, decorrente das opções outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações. 

Diretoria Não Estatutária 

A remuneração dos diretores não-estatutários é baseada nas práticas de mercado, sendo atrelada aos resultados 
da Companhia. A prática de remuneração visa contratar e garantir a permanência dos profissionais de grande 
qualificação na administração da Companhia. A política de remuneração da Diretoria é estabelecida segundo a 



 

legislação existente. Todos são contratados em regime CLT, objetivando a busca de resultados no aferimento da 
remuneração de cada diretor. Adicionalmente, os membros da nossa Diretoria possuem remuneração baseada 
em ações, conferida no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia.  

Conselho Fiscal 

A Companhia estabelece como remuneração dos membros do Conselho Fiscal, quando instalado, o valor mínimo 
exigido pela legislação. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do Conselho Fiscal recebam 
remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores (remuneração fixa, não 
computando benefícios, verbas de representação e participação nos lucros). Dentro dos limites estabelecidos 
pela legislação, os membros do Conselho Fiscal recebem apenas remuneração fixa mensal e não fazem jus ao 
plano de benefícios.  

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração 

Os membros do Comitê de Auditoria da Companhia, se instalado, serão remunerados pelas atividades 
desenvolvidas nos termos do seu regimento interno, conforme definição do Conselho de Administração. 

Os demais comitês de assessoramento da Companhia não intitularão seus membros qualquer forma de 
remuneração. 

Cabe ao Conselho de Administração estabelecer a remuneração aplicável aos comitês de assessoramento.  

(b) composição da remuneração 

(i) descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

A. Benefícios: seguro de vida, assistência médica (diretoria estatutária) e plano de previdência (diretoria 
estatutária). Objetivo: complementar benefícios da assistência social e aposentadoria. 

B. Incentivos de curto prazo: pagamento de participação nos lucros (diretoria estatutária). Objetivo: premiar 
o alcance e superação das metas da empresa, área e individuais, alinhadas ao orçamento, planejamento 
estratégico e concorrência. 

C. Incentivos de longo prazo: plano de opções de compra de ações (Presidente do Conselho de Administração, 
diretoria estatutária e não estatutária). Objetivo: reforçar a retenção dos funcionários e alinhar interesses 
com acionistas na criação de valor para o negócio de forma sustentável e no longo prazo. 

D. Remuneração Fixa: salário base (conselho de administração, diretoria estatutária e não estatutária). 
Objetivo: reconhecer e refletir o valor do cargo internamente (empresa) e externamente (mercado). 

E. Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações: Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da 
Companhia, instituído nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, aprovado pela 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de agosto de 2020, que consiste em: 
(i) estabelecer as condições gerais para outorga, pela Companhia, de opções de compra de ações de sua 
emissão a administradores, executivos e empregados da Companhia, suas controladas e controladas em 
conjunto, indicados pelo Conselho de Administração da Companhia; e (ii) estimular a expansão, o êxito e a 
consecução dos objetivos sociais da Companhia e dos interesses de seus acionistas, permitindo a certos 
administradores, executivos e empregados de da Companhia, suas controladas e controladas em conjunto 
optar por adquirir ações da Companhia, nos termos e condições previstos no Plano de Outorga de Opções 
de Compra de Ações. 

(ii) qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

A tabela abaixo apresenta a proporção prevista de cada elemento na composição da remuneração total para os 
últimos 3 exercícios sociais: 



 

 

Exercício social findo em 31 de dezembro de 

  

  

2020 

Remuneração 

Fixa Variável Benefícios  
Participação 
em Comitês 

Outros 
Baseada 

em 
Ações 

Conselho de Administração 78,3% 0% 0% 21,7% 0,00% 0% 

Diretoria Estatutária 58,4% 18,1% 5,2% 0,00% 0,00% 18,3% 

Conselho Fiscal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  

 2019 

 Remuneração 

Fixa Variável Benefícios  
Participação 
em Comitês Outros 

Baseada 
em 

Ações 

Conselho de Administração 39,2% 0% 0% 44,16% 16,67% 0% 

Diretoria Estatutária 61,95% 15,49% 7,07% 0% 15,49% 0% 

Conselho Fiscal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  

 2018 

 Remuneração 

Fixa Variável Benefícios  
 

Outros 
Baseada 

em 
Ações 

Conselho de Administração 0% 0% 0%  0% 0% 

Diretoria Estatutária 64,51% 12,83% 7,19%  15,47% 0% 

Conselho Fiscal 0% 0% 0%  0% 0% 

Comitês de Assessoramento ao 
Conselho de Administração 

0% 0% 0% 
 

0% 0% 

 

 
(iii) metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

Os reajustes levam em consideração pesquisas de mercado realizadas com empresas de mesmo porte, de 
diferentes setores, atuantes no Brasil. Com base nisso, os ajustes são analisados pelo Conselho de Administração 
e levados para aprovação em Assembleia Geral de Acionistas. 

No caso da Diretoria não Estatutária, a negociação entre o sindicato dos trabalhadores das empresas de compra, 
venda, locação e administração de imóveis comerciais e residenciais da região metropolitana de Belo Horizonte 
e o sindicato patronal da indústria da construção civil de Minas Gerais acorda um incremento salarial (percentual) 
anual para os colaboradores da Companhia. 

Conselho de Administração 

Os elementos da remuneração são definidos em Assembleia Geral de Acionistas. Os reajustes levam em 
consideração pesquisas de mercado realizadas com empresas de mesmo porte, de diferentes setores, atuantes 
no Brasil. Com base nisso, os ajustes são analisados pelo Conselho de Administração e levados para aprovação 
em Assembleia Geral de Acionistas. 



 

Diretoria Estatutária 

Os elementos da remuneração e limites anuais são definidos em Assembleia Geral de Acionistas. Os reajustes 
levam em consideração pesquisas de mercado realizadas com empresas de mesmo porte, de diferentes setores, 
atuantes no Brasil. Com base nisso, os ajustes são analisados pelo Conselho de Administração e levados para 
aprovação em Assembleia Geral de Acionistas. 

(iv) razões que justificam a composição da remuneração 

A composição da remuneração fixa e variável tem como objetivo reconhecer e refletir o valor do cargo 
internamente (empresa) e externamente (mercado), além de reforçar a retenção dos funcionários e alinhar 
interesses com acionistas na criação de valor para o negócio de forma sustentável e no longo prazo. 

(v) a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 

Não existem membros não remunerados na administração da Companhia. 

(c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada 
elemento da remuneração 

Os critérios são: 

A. Remuneração (Fixa): não há indicadores de desempenho que são levados em consideração; 

B. Incentivos de curto prazo (Variável): os principais indicadores de desempenho da Companhia considerados 
para efeito de remuneração variável de curto prazo são: lucro líquido, lucro bruto, orçamento de despesas 
fixas, geração de caixa operacional e banco de terrenos; 

C. Benefícios: não há indicadores de desempenho que são levados em consideração; 

D. Incentivos de longo prazo (Baseado em Ações): os principais indicadores de desempenho da Companhia 
considerados para efeito de remuneração variável de longo prazo são: lucro líquido, lucro bruto, orçamento 
de despesa fixas, geração de caixa operacional e banco de terrenos. 

(d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 

Os critérios são: 

A. Remuneração (Fixa): não há indicadores de desempenho que são levados em consideração; 

B. Incentivos de curto prazo (Variável): o acompanhamento dos indicadores é realizado mensalmente, e a 
apuração final dos resultados é feita no ano subsequente ao exercício e aprovada pelo Conselho de 
Administração. Cada indicador tem um peso específico que, ponderado, consolida a remuneração variável 
total; 

C. Benefícios: não há indicadores de desempenho que são levados em consideração; 

D. Incentivos de longo prazo (Baseado em Ações): A definição da remuneração de longo prazo é baseada em 
critérios de desempenho individual e coletivo, geração de valor para o acionista e potencial de colaboração 
com a Companhia no futuro e é aprovada pelo Conselho de Administração no ano subsequente. 

(e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo 
prazo 

Como explicitado no item b (i), cada elemento da remuneração cumpre um papel no curto, médio e longo prazo. 
Como há um vínculo forte com resultados, a Companhia assegura uma remuneração sustentável, sem 
comprometimento de quaisquer outros investimentos. 



 

A. Benefícios: seguro de vida, assistência médica (diretoria estatutária e diretoria não estatutária) e plano de 
previdência privada (diretoria estatutária e não estatutária). Objetivo: complementar benefícios da 
assistência social e aposentadoria. 

B. Incentivos de curto prazo: participação nos lucros (presidente do Conselho de Administração, diretoria 
estatutária e diretoria não estatutária). Objetivo: premiar o alcance e superação de metas da empresa, área 
e individuais, alinhadas ao orçamento, planejamento estratégico e concorrência. 

C. Incentivos de longo prazo: plano de opções de compra de ações (Presidente do Conselho de Administração, 
diretoria estatutária e não estatutária). Objetivo: reforçar a retenção dos funcionários e alinhar interesses 
com acionistas na criação de valor para o negócio de forma sustentável e no longo prazo. 

D. Remuneração Fixa: salário base (conselho de administração, diretoria estatutária e não estatutária). 
Objetivo: reconhecer e refletir o valor do cargo internamente (empresa) e externamente (mercado). 

E. Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações: é Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da 
Companhia, instituído nos termos do artigo 168, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações, aprovado pela 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de agosto de 2020, que consiste em: 
(i) estabelecer as condições gerais para outorga gratuita, pela Companhia, de opções de compra de ações 
de sua emissão a administradores, executivos e empregados Companhia e suas controladas; e (ii) estimular 
a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da Companhia e dos interesses de seus acionistas, 
permitindo a certos administradores, executivos e empregados optar por adquirir ações da Companhia, nos 
termos e condições previstos no Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações. 

(f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 
indiretos 

A Companhia é responsável pelo pagamento da totalidade da remuneração dos membros da Administração da 
Companhia. Não há remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos. 

(g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor 

Não existe qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário. 

(h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração 
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando: 

(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma 
participam 

O Comitê de Pessoas é responsável pela análise das políticas e programas de remuneração dos Administradores. 

Cabe ao Conselho de Administração elaborar uma proposta de distribuição da verba global anual entre os 
Administradores (“Proposta de Remuneração”), baseando-se na recomendação do Comitê de Pessoas, que será 
submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária realizada até dia 30 de abril 
de cada ano. 

A fim de evitar conflito de interesses, na deliberação referente à aprovação da Proposta de Remuneração, 
deverão abster-se de votar os acionistas que forem também Administradores da Companhia.  

(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a 
utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de 
comparação e a abrangência desses estudos 



 

A metodologia Hay (Korn Ferry) é utilizada como referência para gerir a estrutura de cargos e salários não 
operacionais da Companhia. Todos os cargos desta estrutura serão avaliados de acordo com a metodologia e 
comparados com o mercado nacional anualmente. 

(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de 
remuneração do emissor 

O Comitê de Pessoas é responsável pela análise das políticas e programas de remuneração dos Administradores. 
Nos termos do seu Regimento, o Comitê de Pessoas deve reportar suas atividades periodicamente ao Conselho 
de Administração, bem como submeter ao Conselho de Administração ou à Diretoria suas recomendações sobre 
questões de sua competência.  



 

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal 

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 – Valores Anuais 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 8,00 3,00 - 11,00 

Nº de membros remunerados 8,00 3,00 - 11,00 

Remuneração fixa anual 2.280.000 1.782.501 - 4.062.501 

Salário ou pró-labore 2.160.000 1.672.800 - 3.832.800 

Benefícios direto e indireto - 109.701 - 109.701 

Participações em comitês 120.000 - - 120.000 

Outros - - - - 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Remuneração variável - 1.510.000 - 1.510.000 

Bônus - 1.510.000 
  

Participação de resultados - 
 

- - 

Participação em reuniões - - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Pós-emprego - - - - 

Cessação do cargo - - - - 

Baseada em ações - 719.467 - - 

Observações 

 Não estão incluídos na remuneração total estimada para 2021 – Valores 
Anuais os encargos sociais devidos pelo empregador, conforme as 
orientações revisadas contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 01/2021 de 
26 de fevereiro de 2021.  

Total da remuneração 2.280.000 4.011.968 - 6.291.968 

 
 
 

Remuneração total reconhecida no resultado do Exercício Social encerrado em 31/12/2020 – Valores 
Anuais 

 Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 6,25 3,08 - 9,33 

Nº de membros remunerados 3,92 2,42 - 6,33 

Remuneração fixa anual 1.552.975 1.210.831 - 2.763.806 

Salário ou pró-labore 1.216.500 1.111.103 - 2.327.603 

Benefícios direto e indireto 75 99.728 - 99.803 

Participações em comitês 336.400 - - 336.400 

Outros - - - - 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

Não se aplica 

Remuneração variável - 344.000 - 344.000 

Bônus - 344.000 - 344.000 



 

Participação de resultados - - - - 

Participação em reuniões - - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Pós-emprego - - - - 

Cessação do cargo - - - - 

Baseada em ações - 348.079 - 348.079 

Observações 

Não estão incluídos na remuneração total estimada para 2021 – Valores 
Anuais os encargos sociais devidos pelo empregador, conforme as 
orientações revisadas contidas no Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 01/2021 de 
26 de fevereiro de 2021.  

Total da remuneração 
                      

1.552.975  
                      

1.902.910  
                                     

-   
                      

3.455.885  

 
 
 

Remuneração total reconhecida no resultado do Exercício Social encerrado em 31/12/2019 – Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 5,00 2,00 - 7,00 

Nº de membros 
remunerados 

0,9 2,00 - 2,90 

Remuneração fixa 
anual 

936.000 1.499.853 - 2.435.853 

Salário ou pró-labore 366.667 1.099.506 - 1.466.172 

Benefícios direto e 
indireto 

- 125.447 - 125.447 

Participações em 
comitês 

413.333 - - 413.333 

Outros 156.000 274.901 - 430.901 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

INSS: Conforme 
orientação do 
OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SE
P/N° 02/2020, 
vigente à época da 
apresentação 
destes dados, no 
item 13.2 o valor 
do INSS foi 
evidenciado de 
forma segregada. 
O encargo social 
pago ao INSS não 
compõe o 
montante da 
remuneração 
global da 

INSS: Conforme 
orientação do 
OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SE
P/N° 02/2020, 
vigente à época da 
apresentação 
destes dados, no 
item 13.2 o valor 
do INSS foi 
evidenciado de 
forma segregada. 
O encargo social 
pago ao INSS não 
compõe o 
montante da 
remuneração 
global da 

INSS: Conforme 
orientação do 
OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SE
P/N° 02/2020, 
vigente à época da 
apresentação 
destes dados, no 
item 13.2 o valor 
do INSS foi 
evidenciado de 
forma segregada. 
O encargo social 
pago ao INSS não 
compõe o 
montante da 
remuneração 
global da 

 



 

Administração 
proposta para 
aprovação da AGO.  

Administração 
proposta para 
aprovação da AGO.  

Administração 
proposta para 
aprovação da AGO.  

Remuneração variável - 275.000 - 275.000 

Bônus - 275.000 - 275.000 

Participação de 
resultados 

- - - - 

Participação em 
reuniões 

- - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

- - - - 

Pós-emprego - - - - 

Cessação do cargo  - - - - 

Baseada em ações 
(incluindo opções) 

- - - - 

Observação Conforme disposto 
no 
OFÍCIOCIRCULAR/
CVM/SEP/Nº 
01/2020, o 
número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria 
Estatutária e do 
Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de 
acordo com a 
média anual do 
número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

Conforme disposto 
no 
OFÍCIOCIRCULAR/
CVM/SEP/Nº 
01/20120, o 
número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria 
Estatutária e do 
Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de 
acordo com a 
média anual do 
número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

Conforme disposto 
no 
OFÍCIOCIRCULAR/
CVM/SEP/Nº 
01/2020, o 
número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria 
Estatutária e do 
Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de 
acordo com a 
média anual do 
número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, com 
duas casas 
decimais. 

 

Total da remuneração 936.000 1.774.853 - 2.710.853 

 

Remuneração total reconhecida no resultado do Exercício Social encerrado em 31/12/2018 – Valores Anuais 

 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho Fiscal Total 

Nº total de membros 4,16 2,91 - 7,07 

Nº de membros 
remunerados 

0 2,00 - 2,00 



 

Remuneração fixa 
anual 

- 1.420.161 - 1.420.161 

Salário ou pró-labore - 1.050.998 - 1.050.998 

Benefícios direto e 
indireto 

- 117.164 - 117.164 

Participações em 
comitês 

- - -  

Outros - 252.000 - 252.000 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

INSS: Conforme 
orientação do 
OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SE
P/N° 02/2020, 
vigente à época da 
apresentação 
destes dados,  no 
item 13.2 o valor 
do INSS foi 
evidenciado de 
forma segregada. 
O encargo social 
pago ao INSS não 
compõe o 
montante da 
remuneração 
global da 
Administração 
proposta para 
aprovação da AGO.  

INSS: Conforme 
orientação do 
OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SE
P/N° 02/2020, 
vigente à época da 
apresentação 
destes dados,  no 
item 13.2 o valor 
do INSS foi 
evidenciado de 
forma segregada. 
O encargo social 
pago ao INSS não 
compõe o 
montante da 
remuneração 
global da 
Administração 
proposta para 
aprovação da AGO.  

INSS: Conforme 
orientação do 
OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SE
P/N° 02/2020, 
vigente à época da 
apresentação 
destes dados,  no 
item 13.2 o valor 
do INSS foi 
evidenciado de 
forma segregada. 
O encargo social 
pago ao INSS não 
compõe o 
montante da 
remuneração 
global da 
Administração 
proposta para 
aprovação da AGO.  

 

Remuneração variável - 209.000 - 209.000 

Bônus - 209.000 - 209.000 

Participação de 
resultados 

- - - - 

Participação em 
reuniões 

- - - - 

Comissões - - - - 

Outros - - - - 

Descrição de outras 
remunerações variáveis 

- - - - 

Pós-emprego - - - - 

Cessação do cargo  - - - - 

Baseada em ações 
(incluindo opções) 

- - - - 

Observação Conforme disposto 
no 
OFÍCIOCIRCULAR/
CVM/SEP/Nº 
01/2020, o 

Conforme disposto 
no 
OFÍCIOCIRCULAR/
CVM/SEP/Nº 
01/20120, o 

Conforme disposto 
no 
OFÍCIOCIRCULAR/
CVM/SEP/Nº 
01/2020, o 

 



 

número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria 
Estatutária e do 
Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de 
acordo com a 
média anual do 
número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, 
com duas casas 
decimais. 

número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria 
Estatutária e do 
Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de 
acordo com a 
média anual do 
número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, 
com duas casas 
decimais. 

número de 
membros do 
Conselho de 
Administração, da 
Diretoria 
Estatutária e do 
Conselho Fiscal 
(letra “b”) foram 
apurados de 
acordo com a 
média anual do 
número de 
membros de cada 
órgão apurado 
mensalmente, 
com duas casas 
decimais. 

Total da remuneração - 1.629.161 - 1.629.161 

 
  



 

13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal] 

 

Remuneração variável prevista para o exercício social corrente – 31/12/2021 

Item / Ano 
Conselho de 
Administraçã

o 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 8,00 3,00 0 11,00 

Nº de membros remunerados 0 3,00 0 3,00 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- 1.510.000 - 1.510.000 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas fossem atingidas 

- 1.510.000 - 1.510.000 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

- - -  

Participação nos resultados - - - - 

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas fossem atingidas 

- - - - 

 

Remuneração variável reconhecida no resultado do exercício social findo em 31/12/2020 

Item / Ano 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº total de membros 6,25 3,08 - 9,33 

Nº de membros remunerados 0 2 - 2 

Bônus - - -  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - -  

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- 344.000 - 344.000 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas fossem 
atingidas 

- 344.000 - 344.000 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

- 344.000 - 344.000 

Participação nos resultados - - - - 

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 



 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas fossem 
atingidas 

- - - - 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

- - - - 

 
 

Remuneração variável reconhecida no resultado do exercício social findo em 31/12/2019 

Item / Ano 
Conselho de 
Administraçã

o 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 5 2 - 7 

Nº de membros remunerados 0 2 - 2 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

-  -  

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- 275.000 - 275.000 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas fossem 
atingidas 

- 275.000 - 275.000 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

- 275.000 - 275.000 

Participação nos resultados - - -  

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - -  

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

Valor previsto no plano de 
remuneração, caso as metas fossem 
atingidas 

- - - - 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

- - - - 

 

Remuneração variável reconhecida no resultado do exercício social findo em 31/12/2018 

Item / Ano 
Conselho de 
Administraçã

o 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Nº total de membros 4,16 2,91 - 7,07 

Nº de membros remunerados 0 2 - 2 

Bônus     

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 



 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- 209.000 - 209.000 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas fossem atingidas 

- 209.000 - 209.000 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

- 209.000 - 209.000 

Participação nos resultados - - - - 

Valor mínimo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

Valor máximo previsto no plano de 
remuneração 

- - - - 

Valor previsto no plano de remuneração, 
caso as metas fossem atingidas 

- - - - 

Valor efetivamente reconhecido no 
resultado do exercício social 

- - - - 

 
  



 

13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria estatutária  

(a) Termos e condições gerais 

Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia foi aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas 
em 14 de agosto de 2020 (“Plano”). Para sua implementação, o Conselho de Administração criará, 
periodicamente, Programas de Opção de Ações (cada qual, um “Programa”), nos quais serão, sempre dentro das 
condições gerais previstas no Plano, definidas as pessoas elegíveis a receber as Opções, o número e a espécie de 
ações da Companhia que terão direito de subscrever com o exercício de cada Opção, o preço de subscrição, o 
prazo máximo para o exercício da Opção, normas sobre transferência de Opções e quaisquer restrições às Ações 
recebidas pelo exercício da Opção. 

Na mesma oportunidade, foi aprovada também a emissão de três Bônus de Subscrição ao Sr. José Felipe Diniz, 
que, caso exercidos nos termos e condições e dentro dos prazos de vencimento de cada um dos bônus de 
subscrição, conferirão ao beneficiário o direito de subscrever até 2.902.105 (duas milhões, novecentas e duas 
mil, cento e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia 
(“Ações Objeto do Bônus”). Cada bônus de subscrição dá direito ao seu titular de subscrever um terço da 
quantidade total de ações acima descrita, em períodos pré-determinados (sob pena de, em não o fazendo nos 
referidos períodos, decair do direito de exercer o respectivo bônus de subscrição): (i) entre 14 e 31 de agosto de 
2020, para o primeiro bônus de subscrição; (ii) entre 01 e 31 de janeiro de 2021, para o segundo bônus de 
subscrição; e (iii) entre 01 e 31 de janeiro de 2022, para o terceiro bônus de subscrição (“Período de Exercício”). 
Os bônus de subscrição foram emitidos sem valor, uma vez que foram atribuídos ao beneficiário em decorrência 
de seus investimentos realizados na Companhia e de sua posição como membro do Conselho de Administração 
da Companhia. O preço de emissão da totalidade de ações em que poderão ser convertidos os bônus de 
subscrição é de R$ 1,56348110076421 por ação, corrigido anualmente pelo IPCA a partir de 14 de agosto de 2020 
até a data de exercício de cada bônus de subscrição (“Preço de Exercício”). O direito do beneficiário em exercer 
cada um dos bônus de subscrição está condicionado à sua permanência ininterrupta como membro do Conselho 
de Administração da Companhia até o início de cada Período de Exercício. Os acionistas da Companhia não 
fizeram jus ao direito de preferência para subscrição dos bônus de subscrição e não o farão com relação às Ações 
Objeto do Bônus, se e quando do exercício dos bônus de subscrição pelo beneficiário. Mediante uma notificação 
do titular dos bônus de subscrição durante cada Período de Exercício, o presidente do conselho de administração 
da Companhia terá até 30 (trinta) dias para convocar reunião do conselho de administração para deliberar sobre 
o aumento de capital da Companhia, através da emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal ao titular. A subscrição das ações decorrentes do exercício de cada Bônus de Subscrição dar-se-á na data 
da reunião do conselho de administração que aprovar o aumento do capital autorizado correspondente ao seu 
exercício, e a integralização das Ações Objeto do Bônus deverá ser feita mediante o pagamento do Preço de 
Exercício, em moeda corrente nacional, à vista, no ato da subscrição. 

Administradores e empregados da Companhia, suas controladas e controladas em conjunto poderão ser 
habilitados a participar do Plano. O Conselho de Administração indicará, em conformidade com este Plano e para 
cada Programa, aqueles que serão elegíveis à outorga da Opção (cada um deles, um “Beneficiário”), os quais 
serão devidamente convidados por escrito (“Carta Convite”) a participar do Plano (cada um, um “Participante”). 

As Opções incluídas no Plano corresponderão a, no máximo, 5.000.000 (cinco milhões) de Opções, 
correspondentes, nesta data, a 6,30% (seis inteiros e trinta centésimos por cento) do capital social total da 
Companhia, em uma base completamente diluída. Uma vez exercida a Opção pelos Participantes, as ações 
correspondentes serão objeto de emissão através de aumento do capital da Companhia. Também poderão ser 
oferecidas Opções de compra das Ações existentes em tesouraria, nos termos da regulamentação da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. 

Nos termos do disposto no artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, não haverá direito de preferência na outorga e 
no exercício das Opções originárias do Plano, seja em relação aos atuais acionistas da Companhia, seja em relação 
àqueles que adquiriram esta qualidade por força deste Plano, respeitado o limite de capital autorizado aprovado 
pela Assembleia Geral para este fim, nos termos do artigo 168, §3º, da Lei nº 6.404/76. 

(b) Principais objetivos do plano 



 

O principal objetivo do Plano consiste em estimular a consecução, a expansão e o êxito dos objetivos sociais da 
Companhia (e de suas subsidiárias) e dos interesses de seus acionistas, proporcionando um maior alinhamento 
dos interesses de executivos e empregados com os interesses dos acionistas, bem como a retenção de 
colaboradores chave na Companhia. 

(c) Forma como o plano contribui para esses objetivos 

O Plano compõe a estrutura de incentivos de longo prazo da Companhia e, na medida em que oferece a 
determinados colaboradores a opção de adquirir ações da Companhia em longo prazo, contribui para incentivar 
os Beneficiários a adotar postura de acionista e objetivar possíveis ganhos futuros a partir da valorização da ação 
no tempo.  

Adicionalmente, na medida em que a opção de compra está vinculada à permanência do colaborador como 
executivo ou empregado da Companhia, o Plano contribui para a retenção de talentos no quadro da Companhia. 

(d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor 

O Plano constitui um incentivo de longo prazo para reforçar a retenção dos colaboradores elegíveis e alinhar 
interesses com acionistas na criação de valor para o negócio de forma sustentável e no longo prazo.  

(e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo 

O plano alinha os interesses de administradores, Companhia e acionistas por meio de benefícios concedidos aos 
administradores da Companhia e suas controladas, de acordo com a sua contribuição para o desempenho das 
ações da Companhia.  

Por meio do plano, buscamos estimular a melhoria na nossa gestão e a permanência dos nossos executivos, 
visando ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e ao desempenho de curto prazo. 
Ademais, o plano visa possibilitar à Companhia obter e manter os serviços de executivos de alto nível, oferecendo 
a tais executivos, como vantagem adicional, se tornarem acionistas da Companhia.  

(f) Número máximo de ações abrangidas 

Na medida em que cada opção equivale a uma ação, o Plano autoriza a concessão de até 5.000.000 (cinco 
milhões) de ações, o que representa 6,30% (seis inteiros e trinta centésimos por cento) do capital social na data 
da sua aprovação.  

(g) Número máximo de opções a serem outorgadas 

O número máximo de opções a serem outorgadas no contexto do Plano é 5.000.000 (cinco milhões) de opções. 

(h) Condições de aquisição de ações 

A participação no referido programa pode incluir os membros do Conselho de Administração, os diretores, 
estatutários e não-estatutários, os membros dos comitês executivos de assessoramento do Conselho de 
Administração, e os gestores seniores. 

Nossos administradores, executivos e empregados, inclusive de nossas controladas, direta ou indiretamente, 
poderão ser habilitados a participar do referido plano. 

O Conselho de Administração indica, em conformidade com o plano e para cada programa, aqueles que serão 
elegíveis à outorga da opção, os quais são devidamente convidados por escrito a participar do plano. 

O preço de exercício deverá ser pago na forma estabelecida em cada programa, de acordo com os preços 
indicados nas respectivas cartas convite. A opção somente poderá ser exercida nos termos do plano e de cada 
programa, durante o prazo e nos períodos fixados nestes. Por fim, o Beneficiário do Plano deve ser um 
colaborador ativo à época da data de exercício.  



 

(i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

O preço de emissão das Ações a serem subscritas pelos integrantes do Plano, em decorrência do exercício da 
Opção, será equivalente ao valor do patrimônio líquido da Ação no momento da deliberação e aprovação de 
cada Programa pelo Conselho de Administração, sem qualquer correção quando do exercício da Opção (“Preço 
de Exercício da Opção”). 

Em caso de oferta pública inicial de ações da Companhia, os Programas futuros terão como Preço de Exercício 
da Opção a média do valor das ações em circulação da Companhia nos últimos 30 (trinta) dias de pregão, 
contados das respectivas datas de concessão da Opção. 

(j) Critérios para fixação do prazo de exercício 

O prazo de exercício será definido na carta-convite de modo a considerar a relevância do Beneficiário para a 
Companhia, o tempo de retenção almejado e o alinhamento com os objetivos de longo prazo da Companhia. O 
volume total de opções outorgadas a cada Beneficiário será fracionado em períodos anuais (vesting), de modo 
que as opções poderão ser exercidas anualmente. 

(k) Forma de liquidação 

O exercício das opções conferirá ao Beneficiário a titularidade de ações ordinárias da Companhia pelo Preço de 
Exercício definido na carta convite, em conformidade com as regras dispostas no item (i) acima. As ações serão 
disponibilizadas ao titular após cada exercício das opções, observados os procedimentos de emissão de ações ou 
de transferência de ações mantidas em tesouraria, conforme o caso. 

(l) Restrições à transferência das ações 

O titular das ações que foram originalmente adquiridas no âmbito do Plano não poderá vender, transferir ou 
alienar tais ações de emissão da Companhia, bem como aquelas que venham a ser por ele adquiridas em virtude 
de bonificações, desdobramentos, subscrições ou qualquer outra forma de aquisição, desde que tais direitos 
tenham decorrido para o adquirente da propriedade das ações objeto do Plano pelo período mínimo de 
indisponibilidade previsto na Carta Convite, se houver. 

O titular das Ações obrigar-se-á a não as apresentar em garantia, não onerá-las e a não instituir sobre as mesmas 
qualquer forma de gravame. 

A Companhia fará constar nos livros da Companhia, seja via física ou mediante escriturador, se aplicável, as 
restrições sobre a alienabilidade das Ações conforme previsto acima. 

Após o prazo de restrição previsto acima, caso qualquer Participante pretenda, direta ou indiretamente, dispor 
ou, de qualquer maneira, transferir a totalidade ou parte de suas Ações a um terceiro, este Participante deverá 
notificar a Companhia, por escrito, especificando o nome do terceiro, o prazo, as condições de pagamento, a 
quantidade de Ações ofertadas, assim como todos os demais elementos necessários para que a Companhia 
manifeste, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, se pretende exercer o direito de preferência de adquirir as Ações 
do Participante nos mesmos termos, condições e prazo. Caso a Companhia não exerça o direito de preferência 
durante o prazo de 30 (trinta) dias acima indicado, o Participante terá o direito de vender as Ações, dentro do 
prazo de 90 (noventa) dias contados do término do prazo em termos e condições não melhores do que aqueles 
oferecidos à Companhia. 

(m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano 

O Plano poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão do Conselho de Administração da Companhia, sem 
prejuízo da prevalência das restrições à negociabilidade das Ações e/ou ao direito de preferência eventualmente 
instituído. 

Se o número de ações existentes na Companhia for aumentado ou diminuído ou se as ações forem trocadas por 
espécies ou classes diferentes, como resultado de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos, 



 

serão então feitos ajustamentos apropriados no número de Ações em relação às quais as Opções tenham sido 
concedidas e ainda não exercidas. Quaisquer ajustamentos nas Opções serão feitos sem mudança no valor de 
compra do total aplicável à parcela não exercida da Opção, mas com ajustamento correspondente ao preço de 
exercício por cada ação ou qualquer unidade de ação abrangida pela Opção. 

O Conselho de Administração estabelecerá as regras aplicáveis para os casos de dissolução, transformação, 
incorporação, fusão, cisão ou reorganização da Companhia. 

(n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de 
remuneração baseado em ações 

Caso o contrato de trabalho ou o mandato do Beneficiário venha a cessar em razão de demissão sem justa causa 
ou destituição de diretor estatutário sem justo motivo, obedecida, conforme for o caso, a definição de justo 
motivo prevista na legislação societária ou de justa causa prevista na legislação trabalhista, o que for aplicável; 
as Opções cujo direito de exercício (i) não tenha sido adquirido até tal data, serão canceladas; e (ii) já tenha sido 
adquirido até tal data, poderão ser exercidas em até 90 (noventa) dias, contados da data de término do 
respectivo contrato de trabalho ou mandato, mediante notificação por escrito enviada ao Presidente do 
Conselho de Administração, sendo que, após tal prazo, serão canceladas. 

Se o contrato de trabalho ou o mandato do Beneficiário for encerrado por meio de comum acordo entre este e 
a Companhia, todas as opções com as quais o Beneficiário tiver sido contemplado poderão ser exercidas em até 
90 (noventa) dias, contados da data de término do respectivo contrato de trabalho ou mandato, mediante 
notificação por escrito enviada ao presidente do Conselho de Administração, sendo que, após tal prazo, serão 
canceladas. 

  

  



 

13.5 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária 

Remuneração baseada em ações prevista para o exercício social corrente (31/12/2021) 

Conselho de Administração Programa 1 

Nº total de membros 8 

Nº de membros remunerados 0 

Preço médio ponderado de exercício: 0 

(a) Das opções em aberto no início do exercício social 0 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social 0 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social 0 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas 0 

 

Diretoria Estatutária Programa 1 

Nº total de membros 3 

Nº de membros remunerados 3 

Preço médio ponderado de exercício: 1,34 

(a) Das opções em aberto no início do exercício social           1.786.697 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social n.a. 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social n.a. 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social n.a. 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas 2.20% 

 

Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020 

Conselho de Administração Programa 1 

Nº total de membros 8 

Nº de membros remunerados 0 

Preço médio ponderado de exercício: 0 

(a) Das opções em aberto no início do exercício social 0 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social 0 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social 0 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas 0 

 

Diretoria Estatutária Programa 1 

Nº total de membros 3 

Nº de membros remunerados 3 



 

Preço médio ponderado de exercício: 1,34 

(a) Das opções em aberto no início do exercício social 0 

(b) Das opções perdidas durante o exercício social 0 

(c) Das opções exercidas durante o exercício social 0 

(d) Das opções expiradas durante o exercício social 0 

Diluição potencial no caso do exercício de todas as opções outorgadas 2.20% 

 

Não havia remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária nos exercícios 
sociais encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2018. 

  



 

13.6 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e pela diretoria 
estatuária  

Opções em aberto ao final do exercício social encerrado em 31/12/2020  
 

Opções em aberto ao final do exercício social encerrado em 
31/12/2020 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 

  Programa 1 

Nº total de membros 6,25 3,08 

Nº de membros remunerados 0 3,00 

Opções ainda não exercíveis 

Quantidade n.a. 1.697.362 

Data em que se tornarão exercíveis n.a. Até 31.12.2024 

Prazo máximo para exercício das opções n.a. 31.12.2027 

Prazo de restrição à transferência das ações n.a. n.a. 

Preço médio ponderado de exercício n.a. 1,34 

Valor justo das opções no último dia do exercício social n.a. 1,20 

Opções exercíveis 

Quantidade n.a. 89.335 

Prazo máximo para exercício das opções n.a. 31.12.2027 

Prazo de restrição à transferência das ações n.a. n.a. 

Preço médio ponderado de exercício n.a. 1,34 

 
  



 

13.7 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de 
administração e da diretoria estatuária  

Não aplicável, tendo em vista que não houve qualquer exercício de opção de compra de ações pelos 
administradores da Companhia nos últimos três exercícios sociais. 

 

 

13.8 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 - Método de 
precificação do valor das ações e das opções  

(a) Modelo de precificação  

O modelo de precificação das opções utilizado pela Companhia é o Modelo Black and Scholes, usando a hipótese 
simplificada de que dividendos são pagos continuamente. 

(b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das 
ações, ponderado das ações, preço do exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos 
esperados e a taxa de juros livre de risco  

Preço de exercício do Programa 1: O preço de exercício do Programa 1 é equivalente ao valor do patrimônio 
líquido da ação, conforme determinado no item 5 do Plano, correspondendo a R$ 1,33959. 

Preço médio ponderado das ações 

O preço das ações da Companhia considerado como base no cálculo do valor das respectivas opções é o valor do 
patrimônio líquido estimado da ação (valor de mercado estimado da ação). 

Volatilidade esperada 

Foi utilizada a volatilidade de 42,14%. 

Prazo de vida da opção 

Para as outorgas do Programa 1 o prazo para exercer a opção é de 1 mês a contar da data em que os lotes se 
tornarem exercíveis. 

Dividendos esperados 

A taxa de distribuição de dividendos representa a razão entre o dividendo por ação pago em determinado 
período e o preço da ação no mercado. Devido ao fato de os dividendos pagos serem descontados do preço de 
exercício, adotou-se taxa de zero no modelo Black-Scholes.  

Taxa de juros livre de risco 

As taxas livres de risco foram obtidas junto à B3 e se referem à projeção da taxa aplicada aos Depósitos 
Interbancários (DI) no momento do vencimento da opção, conforme período de vesting estipulado nas cartas-
convite. 

(c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício 
antecipado  

Não incorporamos os efeitos esperados de exercício antecipado, considerando que o Plano não prevê 
antecipação de direito de exercício, exceto em caso de morte de beneficiário. 



 

(d) Forma de determinação da volatilidade esperada  

Para o cálculo da volatilidade esperada foi utilizado o desvio padrão anualizado dos logaritmos naturais das 
variações diárias históricas do preço das ações de emissão da MRV, em razão da ausência de empresas do setor 
da Companhia que negociem valores mobiliários em bolsa e do caráter complementar das atividades 
desenvolvidas pela Companhia e pela MRV. 

(e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo 

Não aplicável, pois não há nenhuma outra característica da opção que tenha sido incorporada na mensuração 
de seu valor justo. 

 

 

13.9 - Quantidade de ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas, direta ou indiretamente, 
por administradores e conselheiros fiscais da Companhia - por órgão – de emissão da Companhia e de sua 
Controladora. 

 
 Nº de ações detidas, direta e 
indiretamente, por membros da 
administração da Companhia, emitidas pela:  

 Órgãos da Companhia   Companhia   Controladora  

 Conselho de Administração  15.912.898 184.419.519 

 Diretoria Estatutária   -  3.652 

 Conselho Fiscal   -   -  
 

 

 

13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de administração e aos 
diretores estatutários 

 

 Conselho de Administração Diretoria Estatutária 

Nº total de membros 8,00 3,00 

Nº de membros remunerados  - 3,00 

Nome do plano  Icatu Icatu 

Quantidade de administradores que reúnem 
condições para se aposentar  

- - 

Condições para se aposentar antecipadamente  60 anos + 5 anos de 
contribuição 

60 anos + 5 anos de 
contribuição 

Valor acumulado atualizado das contribuições 
acumuladas até o encerramento do último 
exercício social, descontada a parcela relativa 
às contribuições feitas diretamente pelos 
administradores  

- 52.862 

Valor total acumulado das contribuições 
realizadas durante o último exercício social, 

- 52.862 



 

descontada a parcela relativa a contribuições 
feitas diretamente pelos administradores  

Possibilidade de resgate antecipado e 
condições  

Não aplicável Não aplicável 

 
 
  



 

 
13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria 
estatutária e do conselho fiscal 

Valores anuais  

  

Diretoria Estatutária Conselho de Administração 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Nº membros 3,08 2,00 2,91 6,25 5,00 4,16 

Nº membros 
remunerados 2,42 2,00 2,00 3,92 0,90 0,00 

Valor da maior 
remuneração (R$) 721.891 913.761 834.500 720.075 936.000 - 

Valor da menor 
remuneração (R$) 185.393 861.092 794.662 720.075 936.000 - 

Valor médio de 
remuneração (R$) 787.411 887.427 814.581 396.504 1.040.000 - 

 

 
Observação 

Diretoria Estatutária 

31/12/2020 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. Em 2020, todos os membros da Diretoria Executiva exerceram o 
cargo por menos de 12 meses, de modo que o valor da menor remuneração anual individual 
foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no resultado do 
exercício, conforme orienta o Ofício Circular CVM/SEP/Nº 1/2021. 
O valor médio da remuneração foi corresponde à divisão do valor total da remuneração 
anual (letra “e” do item 13.2) pelo número de membros remunerados informado para o 
órgão (letra “c” do item 13.2).  
O valor da maior remuneração anual individual de cada órgão foi apurado sem qualquer 
exclusão, considerando todas as remunerações reconhecidas no resultado. Em 2020, a 
maior remuneração foi percebida por membro que ocupou o cargo por 10 meses, sendo 
que nenhum membro exerceu o cargo por 12 meses.  

31/12/2019 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração da Diretoria foi percebida por membro que 
exerceu a função durante os 12 meses do exercício. 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 informado no item 13.2 acima. 

31/12/2018 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. O período contempla o desligamento de um diretor (não 
remunerado), sem reposição. O valor da menor remuneração anual individual foi apurado 
com a exclusão do Diretor exerceu o cargo por menos de 12 meses, conforme especificado 
no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração da Diretoria foi percebida 
por membro que exerceu a função durante os 12 meses do exercício. 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 informado no item 13.2 acima. 

 

Conselho de Administração  



 

31/12/2020 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. Em 2020, apenas um membro exerceu o cargo por  12 meses, de 
modo que o valor da menor remuneração anual individual do órgão foi apurado com a 
exclusão de todos os membros que exerceram o cargo por menos de 12 meses e 
desconsiderando aqueles que renunciaram à remuneração, conforme orienta o Ofício 
Circular CVM/SEP/Nº 1/2021. 
O valor médio da remuneração foi corresponde à divisão do valor total da remuneração 
anual de cada órgão (letra “e” do item 13.2) pelo número de membros remunerados 
informado para o respectivo órgão (letra “c” do item 13.2).  
O valor da maior remuneração anual individual foi apurado sem qualquer exclusão, 
considerando todas as remunerações reconhecidas no resultado. Em 2020, a maior 
remuneração foi percebida pelo único membro que ocupou o cargo por 12 meses. 

31/12/2019 O número de membros e de membros remunerados de cada órgão foi apurado da forma 
especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020, ou seja, corresponde à média anual do 
número de membros e de membros remunerados no órgão, apurado mensalmente, com 
duas casas decimais. Um único membro do Conselho de Administração foi remunerado ao 
longo do exercício e apenas entre os meses de fevereiro a dezembro do referido exercício 
(portanto, não remunerado nos 12 meses do ano), razão pela qual o mesmo membro 
recebeu a maior e a menor remuneração no referido período.  A remuneração média do 
período, portanto, considera o total da remuneração nos meses de fevereiro a dezembro, 
dividido pela média de membros remunerados que, neste exercício, era igual a 0,9, 
conforme memória de cálculo disponível no item 13.16 abaixo. Dessa forma, seguindo a 
metodologia de cálculo indicada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020, a remuneração 
média se torna superior à maior remuneração. Por fim, ressalta-se que tal remuneração é 
efetivamente reconhecida no resultado do exercício, conforme demonstrado no item 13.16 
abaixo. 

31/12/2018 O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular 
CVM/SEP/Nº02/2020. Os membros do Conselho de Administração da Companhia não 
receberam nenhuma remuneração pelo exercício de cargo de Conselheiro. 

 

Conselho Fiscal  

31/12/2019 A Companhia não possuía conselho fiscal para o período e, portanto, não houve 
remunerações a serem descritas para o período em questão. 

31/12/2018 A Companhia não possuía conselho fiscal para o período e, portanto, não houve 
remunerações a serem descritas para o período em questão. 

30/12/2017 A Companhia não possuía conselho fiscal para o período e, portanto, não houve 
remunerações a serem descritas para o período em questão. 
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição 
do cargo ou de aposentadoria  

Exceto pelo plano de benefício pós emprego, o plano de previdência privada, descrito no quadro 13.10, 
não há qualquer arranjo contratual nem qualquer instrumento que estruturem mecanismos de 
remuneração ou indenização para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria em caso de 
desligamento de suas funções. 

 

 

13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal que 
sejam partes relacionadas aos controladores  

Exercício encerrado 
em 31 de dezembro 

de 

Conselho de 
Administração 

Diretoria Estatutária Conselho Fiscal 

2020 26% 0% 0% 

2019 0% 0% 0% 

2018 0% 0% 0% 

 
 
 
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, recebida 
por qualquer razão que não a função que ocupam 

Não aplicável, dado que nos 3 últimos exercícios sociais a Companhia não reconheceu nos seus resultados 
valores referentes a remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou 
do conselho fiscal por qualquer outra função que não a que ocupam atualmente. 
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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  

 

2020 

Remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor 

Reconhecida no resultado 
de: 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Controladores diretos e 
indiretos  - -  

                                  
-                              -   

Controladas do emissor 
                                            

-  
                               

-  
                                  

-  - 
Sociedades sob controle 
comum 

                                            
-  

                               
-  

                                  
-  - 

     
Demais remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas.  

Reconhecida no resultado 
de: 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Controladores diretos e 
indiretos 

                         
R$18.988.726,00¹   -  

                                  
-  

         
R$18.988.726,00  

Controladas do emissor 
                                            

-  
                               

-  
                                  

-  - 
Sociedades sob controle 
comum 

                                            
-  

                               
-  

                                  
-  - 

¹Todos os valores reconhecidos no resultado da controladora foram pagos em função de cargo 
exercido na própria controladora. 

  

2019 

Remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor 

Reconhecida no resultado 
de: 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Controladores diretos e 
indiretos  -   -  

                                  
-  - 

Controladas do emissor 
                                            

-  
                               

-  
                                  

-  - 
Sociedades sob controle 
comum 

                                            
-  

                               
-  

                                  
-  - 

     
Demais remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas.  

Reconhecida no resultado 
de: 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Controladores diretos e 
indiretos 

                         
R$17.348.497,00²   -  

                                  
-  

          
R$17.348.497,00  

Controladas do emissor 
                                            

-  
                               

-  
                                  

-  - 
Sociedades sob controle 
comum 

                                            
-  

                               
-  

                                  
-  - 

²Todos os valores reconhecidos no resultado da controladora foram pagos em função de cargo 
exercido na própria controladora. 
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2018 

Remuneração recebida em função do exercício do cargo no emissor 

Reconhecida no resultado 
de: 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Controladores diretos e 
indiretos  -   -  

                                  
-  - 

Controladas do emissor 
                                            

-  
                               

-  
                                  

-  - 
Sociedades sob controle 
comum 

                                            
-  

                               
-  

                                  
-  - 

     
Demais remunerações recebidas, especificando a que título foram atribuídas.  

Reconhecida no resultado 
de: 

Conselho de 
Administração 

Diretoria 
Estatutária 

Conselho 
Fiscal 

Total 

Controladores diretos e 
indiretos 

                         
R$12.591.054,00³   -  

                                  
-  

          
R$12.591.054,00  

Controladas do emissor 
                                            

-  
                               

-  
                                  

-  - 
Sociedades sob controle 
comum 

                                            
-  

                               
-  

                                  
-  - 

³Todos os valores reconhecidos no resultado da controladora foram pagos em função de cargo exercido 
na própria controladora. 
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13.16 - Outras informações relevantes 

Total da Remuneração dos Administradores em 2018, 2019 e 2020 

As informações a respeito da remuneração dos administradores da Companhia constantes do item 13.2 
deste Formulário de Referência foram elaboradas de acordo com o Ofício-Circular/CVM/SEP/nº02/2020, 
levando-se em consideração os valores relativos aos encargos e à remuneração baseada em ações para 
todos os períodos ali indicados. O total da remuneração dos administradores da Urba para 2020, 2019 e 
2018, conforme apresentado nas Demonstrações Financeiras é de, respectivamente, R$ 3.455.885,00 
(três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), R$ 2.280.000,00 
(dois milhões, duzentos e oitenta mil reais) e R$ 1.378.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil 
reais). 

 
Número de Membros dos Órgãos da Administração 

Conselho de Administração 

Exercício Social de 2020  Exercício Social de 2021 – previsto 

Mês 
Nº 
Membros 

Nº Membros 
Remunerados 
(Remuneração 
Fixa) 

Nº Membros 
Remunerados 
(Remuneração 
Variável)  

Mês 
Nº 
Membros 

Nº Membros 
Remunerados 
(Remuneração 
Fixa) 

Nº Membros 
Remunerados 
(Remuneração 
Variável) 

Janeiro 5 1 0  Janeiro 8 8 0 

Fevereiro 5 1 0  Fevereiro 8 8 0 

Março 5 1 0  Março 8 8 0 

Abril  5 1 0  Abril  8 8 0 

Maio 5 1 0  Maio 8 8 0 

Junho 5 1 0  Junho 8 8 0 

Julho 5 1 0  Julho 8 8 0 

Agosto 8 8 0  Agosto 8 8 0 

Setembro 8 8 0  Setembro 8 8 0 

Outubro  8 8 0  Outubro  8 8 0 

Novembro 8 8 0  Novembro 8 8 0 

Dezembro  8 8 0  Dezembro  8 8 0 

Média: 6,25 3,92 0  Média: 8 8 0 

Diretoria 

Exercício Social de 2020   Exercício Social de 2021 - previsto 

Mês 
Nº 
Membros 

Nº Membros 
Remunerados 
(Remuneração 
Fixa) 

Nº Membros 
Remunerados 
(Remuneração 
Variável)  

Mês 
Nº 
Membros 

Nº Membros 
Remunerados 
(Remuneração 
Fixa) 

Nº Membros 
Remunerados 
(Remuneração 
Variável) 

Janeiro 3 2 2  Janeiro 3 3 3 

Fevereiro 2 1 1  Fevereiro 3 3 3 

Março 3 2 2  Março 3 3 3 

Abril  3 2 2  Abril  3 3 3 

Maio 3 2 2  Maio 3 3 3 

Junho 3 2 2  Junho 3 3 3 

Julho 4 3 3  Julho 3 3 3 

Agosto 4 3 3  Agosto 3 3 3 

Setembro 3 3 3  Setembro 3 3 3 

Outubro  3 3 3  Outubro  3 3 3 

Novembro 3 3 3  Novembro 3 3 3 

Dezembro  3 3 3  Dezembro  3 3 3 

Média: 3,08 2,42 2,42  Média: 3,00 3,00 3,00 
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ANEXO IV – Cópia do Estatuto Social contendo, em destaque, as alterações 
propostas. 

 

 

ESTATUTO SOCIAL DA URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 

CNPJ/ME 10.571.175/0001-02 

NIRE 31.300.101.49-5 

Companhia Aberta 

 

 

CAPÍTULO I 
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 

Denominação, Sede, Foro e Prazo de Duração 

ARTIGO 1º Sob a denominação de URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. (“Companhia”) opera 

a sociedade por ações, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em 

especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (conforme alterada, a “Lei das Sociedades por Ações”), 

pelo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, em vigor a partir de 2 de janeiro de 

2018 (“Novo Mercado”, “Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), e pelas demais 

normas e disposições legais que lhe forem aplicáveis. 

Parágrafo Único - A Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, 

quando aplicável, administradores e membros de comitês de assessoramento e do 

conselho fiscal, quando instalado, sujeitam-se às disposições do Regulamento do Novo 

Mercado da B3. 

ARTIGO 2º A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 01, Bairro Estoril, CEP 30455-610. 

Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir 

e/ou encerrar filiais, agências e escritórios de representação em qualquer ponto do 

território nacional. 

ARTIGO 3º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 

 

CAPÍTULO II 

Objeto Social 

ARTIGO 4º A Companhia tem por objeto social: (i) o loteamento e venda de imóveis próprios e de 

terceiros; (ii) outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (iii) a incorporação de 

imóveis próprios; (iv) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista; 

(v) prestação de serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e (vi) prestação de serviços de 

engenharia. 

 

CAPÍTULO III 

Capital Social e Ações 

ARTIGO 5º O capital social é de R$186.701.430,77 (cento e oitenta e seis milhões, setecentos e um 

mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e sete centavos), dividido em 141.942.325 (cento e quarenta e 

um milhões, novecentas e quarenta e duas mil, trezentas e vinte e cinco) ações ordinárias, todas 

nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

Parágrafo 1º - O capital social da Companhia será representado exclusivamente por 
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ações ordinárias. 

Parágrafo 2º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias 

Gerais da Companhia. 

Parágrafo 3º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação 

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

representante do condomínio. 

Parágrafo 4º - Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas 

participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de 

subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) 

dias. 

Parágrafo 5º - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes 

beneficiárias. 

Parágrafo 6º - As ações da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito 

em nome de seus titulares, perante instituição financeira autorizada pela Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM, com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em 

vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas 

o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, 

assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites 

máximos fixados pela CVM. 

Parágrafo 7º - Observados os limites máximos fixados pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço 

relativo às ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição 

depositária, conforme definido em contrato de escrituração de ações. 

ARTIGO 6º A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de 

R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), incluídas as ações ordinárias já emitidas, independentemente 

de reforma estatutária. 

Parágrafo 1º - O aumento do capital social previsto no caput acima será realizado 

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

condições de emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua integralização. Ocorrendo 

subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital será 

da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado. 

Parágrafo 2º - Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá emitir ações 

ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, 

observado o disposto no artigo 75 da Lei das Sociedades por Ações. Para fins do artigo 

76 da Lei das Sociedades por Ações, bônus de subscrição poderão ser emitidos por 

deliberação do Conselho de Administração. 

Parágrafo 3º - Em caso de aumento de capital social, dentro do limite de capital 

autorizado previsto no caput acima, que tenha por objetivo a subscrição pública de 

ações, a critério do Conselho de Administração poderá ser excluído o direito de 

preferência ou reduzido o prazo para seu exercício, nas emissões de ações ordinárias, 

debêntures conversíveis em ações ordinárias e bônus de subscrição, cuja colocação seja 

feita mediante (i) venda em bolsa ou subscrição pública, ou (ii) permuta de ações, em 

oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei, e dentro do limite do capital 

autorizado. 

ARTIGO 7º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as 

próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação, ou para cancelamento, até o 

montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, 

observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

ARTIGO 8º A Companhia poderá, dentro do limite do capital autorizado e por deliberação do 

Conselho de Administração e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do 
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parágrafo 3º do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, outorgar opção de compra de ações, em favor 

de seus administradores, empregados e colaboradores, nos limites do capital autorizado, podendo essa 

opção ser estendida aos administradores e empregados de sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pela Companhia. 

 

CAPÍTULO IV 

Assembleia Geral 

ARTIGO 9º A Assembleia Geral, que é órgão deliberativo da Companhia, reunir-se- á na sede social 

(i) ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para deliberar 

sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) extraordinariamente, 

sempre que os interesses sociais o exigirem. 

Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias 

corridos de antecedência em primeira convocação e 8 (oito) dias corridos de 

antecedência em segunda convocação, e presididas pelo Presidente do Conselho de 

Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente ou por outro membro do 

Conselho de Administração, e secretariadas por um dos presentes, escolhido pelo 

Presidente da Assembleia. 

Parágrafo 2º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador 

constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, 

advogado ou instituição financeira. 

ARTIGO 10 As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, serão 

tomadas por maioria absoluta de votos presentes, não computados os votos em branco. 

Parágrafo Único - As atas das Assembleias poderão ser lavradas na forma de sumário dos 

fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das 

deliberações tomadas observado o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das 

Sociedades por Ações. 

ARTIGO 11 A Assembleia Geral da Companhia terá competência para deliberar sobre as seguintes 

matérias; 

(a) alteração do estatuto social da Companhia; 

(b) eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros do Conselho de 

Administração da Companhia; 

(c) análise das contas dos administradores; análise, discussão e deliberação sobre as 

demonstrações financeiras apresentadas pelos órgãos da administração; 

(d) emissão de valores mobiliários, incluindo, mas não se limitando a, ações, bônus 

de subscrição e opções de compra de ações; 

(e) suspensão do exercício de qualquer direito previsto no presente Estatuto Social; 

(f) avaliação e conferência dos ativos usados pelos acionistas para aumentar o 

capital social da Companhia; 

(g) transformação, fusão, cisão ou incorporação da Companhia; sua dissolução e 

liquidação, bem como sobre a eleição e destituição de liquidantes e aprovação 

de suas contas; 

(h) solicitação de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia 

pelos Diretores da Companhia; 

(i) redução do dividendo mínimo obrigatório ou distribuição de dividendos em valor 

diferente do previsto no Estatuto Social da Companhia, bem como o pagamento 

de juros sobre o capital próprio ou a realização de retenções; 

(j) constituição de reservas, fundos ou provisões contábeis que tenham repercussão 

sobre os direitos e interesses dos acionistas; 
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(k) participação da Companhia em negócios que não sejam relacionados ao seu 

objetivo social; e 

(l) dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (“OPA”) para a 

saída do Novo Mercado. 

 

CAPÍTULO V 

Administração 

ARTIGO 12 A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, 

de acordo com os poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social. 

ARTIGO 13 A posse dos membros do Conselho de Administração, efetivos e suplentes, e da 

Diretoria, será condicionada à assinatura de Termo de Posse, que contemplará sua sujeição à cláusula 

compromissória disposta no artigo 44 deste Estatuto Social. 

Parágrafo 1º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão aderir 

à Política de Divulgação Informação Relevante e à Política de Negociação de Valores 

Mobiliários. 

Parágrafo 2º - Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus 

substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho 

de Administração, conforme o caso. 

ARTIGO 14 A Assembleia Geral Ordinária fixará o montante anual global da remuneração dos 

administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua 

distribuição. 

 

Seção I 

Do Conselho de Administração 

ARTIGO 15 O Conselho de Administração é composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 08 (oito) 

membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, cujos mandatos serão unificados e terão a 

duração de 2 (dois) anos, contados da data de eleição, permitida reeleição. 

Parágrafo 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 02 (dois) ou 20% 

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

definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao 

Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na 

Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) 

o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 141, parágrafos 4º e 

5º, da Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador. 

Parágrafo 2º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo 

acima, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao 

arredondamento para o número inteiro imediatamente superior. 

Parágrafo 3º - Os membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a 

qualquer tempo pela Assembleia Geral, devendo permanecer em exercício nos 

respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. 

Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, 

não podendo ser eleito membro do Conselho de Administração, salvo dispensa expressa 

da Assembleia Geral, aquele que: (i) ocupar cargos em sociedades consideradas 

concorrentes da Companhia; ou (ii) possuir ou representar interesse conflitante com a 

Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de 

Administração caso se configurem, posteriormente, os fatores de impedimento 

indicados neste parágrafo. 

Parágrafo 5º - O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a 

informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a 
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assuntos sobre os quais tenha ou que represente interesse conflitante com os da 

Companhia. 

Parágrafo 6º - A Assembleia Geral que deliberar a eleição dos membros efetivos do 

Conselho de Administração deliberará qual o número de membros suplentes do 

Conselho de Administração a serem eleitos, podendo tal número ser alterado a qualquer 

momento, a critério da Assembleia Geral. 

Parágrafo 7º- No caso da ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do 

Conselho de Administração, o respectivo suplente assumirá as funções durante a 

ausência ou impedimento temporário. 

ARTIGO 16 O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice- Presidente, que 

serão eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de 

Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer 

vacância naqueles cargos. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho 

de Administração, assumirá as funções do Presidente o Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou 

impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções 

do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração escolhido por maioria 

dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar 

o secretário. 

Parágrafo Único - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor 

Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela 

mesma pessoa. 

ARTIGO 17 O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada 03 (três) meses e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por qualquer de seus membros, 

mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, da qual constará 

a ordem do dia. 

Parágrafo 1º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração 

poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde 

que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações 

poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou por qualquer outro meio, 

eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento. 

Parágrafo 2º - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será 

considerada regular a reunião a que comparecerem todos os Conselheiros. 

ARTIGO 18 As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação 

com a presença da maioria dos seus membros e, em segunda convocação, com qualquer número. 

Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo 

Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso 

de ausência temporária do Presidente do Conselho de Administração, essas reuniões 

serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, 

por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do Conselho de 

Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário. 

Parágrafo 2º - No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de 

Administração, o respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base 

na pauta dos assuntos a serem tratados, (i) manifestar seu voto por escrito, por meio de 

carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na data da 

reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado; ou (ii) fazer-se 

representar por qualquer outro membro, mediante procuração escrita com indicação de 

sua manifestação de voto sobre cada um dos pontos da ordem do dia, não podendo cada 

membro representar mais de 2 (dois) outros membros. 

Parágrafo 3º - No caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de 

Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá 
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até a primeira Assembleia Geral subsequente. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, 

a Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição. Para fins deste 

parágrafo, ocorre a vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento 

comprovado ou invalidez. 

Parágrafo 4º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante 

o voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu 

voto na forma do parágrafo 2º acima. Na hipótese de empate nas deliberações, caberá 

ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade ou, conforme o caso, 

ao membro do Conselho de Administração que o estiver substituindo. 

ARTIGO 19 Os membros do Conselho de Administração não poderão afastar-se do exercício de suas 

funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença 

concedida pelo próprio Conselho de Administração. 

ARTIGO 20 As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede 

da Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida sua 

gravação e degravação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse 

caso, os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho 

poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico 

digitalmente certificado. 

Parágrafo 1º - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada 

por todos os Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita 

no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos 

proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho ou 

que tenham se manifestado na forma do artigo 18, parágrafo 2º deste Estatuto, deverão 

igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, devendo 

a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto 

do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 

Parágrafo 2º - Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas 

mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que 

contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. 

Parágrafo 3º - O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas 

reuniões, com a finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos 

de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto, o direito de voto. 

ARTIGO 21 O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios 

da Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente, 

deliberar sobre as seguintes matérias: 

(a) aprovação de e/ou qualquer alteração no Plano de Negócios da Companhia; 

(b) aprovação dos orçamentos anuais operacionais e de investimentos e verificação 

do cumprimento dos mesmos; 

(c) nomeação e destituição dos membros da Diretoria e determinação de seus 

poderes, funções e remuneração; 

(d) controle da gestão dos diretores, verificação, a qualquer tempo, dos livros e 

documentos da Companhia, solicitação de informações sobre contratos 

celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros assuntos relacionados 

à gestão dos diretores; 

(e) convocação da Assembleia de Acionistas quando julgar conveniente; 

(f) manifestação sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria e 

submissão das demonstrações financeiras da Companhia para aprovação da 

Assembleia Geral de Acionistas; 
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(g) avaliação e aprovação de transações realizadas direta ou indiretamente com 

partes relacionadas, cujo valor exceda R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de 

reais); 

(h) aquisição, alienação e/ou oneração de participação em capital social, cujo valor 

exceda R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), exceto para a constituição de 

pessoas jurídicas no curso ordinário de seus negócios para a implementação de 

um ou mais projetos imobiliários da Companhia; 

(i) alienação ou oneração, de qualquer forma, de bens imóveis da Companhia, cujo 

valor exceda R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais); 

(j) alienação ou oneração, de qualquer forma, de outros ativos da Companhia, que 

não sejam imóveis e recebíveis, cujo valor exceda, em uma ou mais operações de 

mesma espécie, no período de 12 (doze) meses, a quantia de R$10.000.000,00 

(dez milhões de reais); 

(k) contratação de empregados cuja remuneração anual exceda a quantia de 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais); 

(l) concessão e obtenção de empréstimos, financiamentos e/ou descontos de 

duplicatas ou securitização de recebíveis cujo valor exceda a quantia de 

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); 

(m) nomeação e destituição dos auditores independentes, que deverão, 

necessariamente, ser registrados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e 

realizar auditoria anual com revisão trimestral da Companhia; 

(n) nomeação e destituição dos membros de seus comitês de assessoramento; 

(o) deliberação sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para efeito de 

cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como sobre sua revenda ou 

recolocação no mercado, observadas as normas expedidas pela CVM e demais 

disposições legais aplicáveis; 

(p) deliberação sobre a emissão de títulos de dívida no mercado internacional para 

distribuição pública ou privada, bem como dispor sobre os termos e as condições 

da emissão; 

(q) deliberação sobre a emissão de notas promissórias (commercial papers) para 

distribuição pública no Brasil ou no exterior, bem como dispor sobre os termos e 

as condições da emissão; 

(r) proposição à Assembleia Geral da declaração de dividendos intermediários e 

intercalares, bem como juros sobre o capital, nos termos da Lei das Sociedades 

por Ações e demais leis aplicáveis; 

(s) aprovar a concessão, pela Companhia, de avais, fianças, endossos e outras 

garantias em favor de quaisquer terceiros, cujo valor exceda R$30.000.000,00 

(trinta milhões de reais); 

(t) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, o modo de 

subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas, sua 

remuneração, condições de pagamento dos juros, participação nos lucros e 

prêmio de reembolso das debêntures, se houver, bem como o prazo e condições 

de vencimento, amortização ou resgate das debêntures;  

(u) manifestação, favorável ou contrária, a respeito de qualquer OPA 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 OPA, 

que deverá abordar, no mínimo: (i) a conveniência e oportunidade da OPA 

quanto ao interesse do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e 
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aos potenciais impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua 

titularidade; (ii) as repercussões da OPA sobre os interesses da Companhia; (iii) 

os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) a 

respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; e (v) outros 

pontos que o Conselho de Administração considere pertinentes, bem como as 

informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM; e 

(v) demais competências, conforme aprovado em regimento interno do Conselho de 

Administração. 

 
ARTIGO 22 Compete ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho de Administração, em 

conjunto, representar o Conselho de Administração nas Assembleias Gerais. 

ARTIGO 23 O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá criar comitês 

executivos ou consultivos, permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, 

conforme determinado pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de 

Administração em suas atribuições.  

Parágrafo Único - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis 

aos comitês de assessoramento, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, 

remuneração e funcionamento. 

 

Seção III 

Da Diretoria 

ARTIGO 24 A Diretoria será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 03 (três) membros, 

acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, sendo 01 (um) 

Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores e 01 (um) 

Diretor Executivo de Operações, para prazos de gestão de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Os 

Diretores serão empossados na data de assinatura do respectivo Termo de Posse. 

Parágrafo Único - A remuneração global dos membros da Diretoria será fixada 

anualmente pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração a 

deliberação sobre a forma de sua distribuição. 

ARTIGO 25 Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer diretor, o Conselho de 

Administração indicará um substituto para desempenhar as funções do diretor ausente ou impedido pelo 

tempo de mandato que faltar ao diretor substituído ou elegerá um novo diretor para ocupar a vaga do 

diretor ausente. 

ARTIGO 26 A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, sendo que suas 

deliberações serão tomadas por maioria de votos. 

Parágrafo 1º - As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer de seus Diretores, 

através de carta registrada, fax, e-mail ou aviso entregue pessoalmente, contra recibo, a 

todos os diretores. Considerar-se-á dispensada a convocação a uma reunião a que 

comparecer a totalidade dos diretores. 

Parágrafo 2º - As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença de, no mínimo, 

02 (dois) diretores. 

Parágrafo 3º - Um diretor poderá fazer-se representar nas reuniões, podendo votar por 

carta, e-mail, fax ou procuração. O diretor que enviar seu voto ou se fizer representar, 

na forma supra, será considerado presente à reunião. 

Parágrafo 4º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas em livro próprio, as quais 

serão assinadas pelos diretores presentes. 

ARTIGO 27 A Diretoria terá poderes de representação, administração e gestão dos negócios sociais, 

podendo, na forma prevista neste Estatuto, validamente obrigar a Companhia, praticando todos os atos 

e operações necessárias à consecução dos objetivos sociais, e deliberar sobre todas as questões que não 

tenham sido previstas neste Estatuto Social nem sejam da competência exclusiva da Assembleia Geral ou 
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do Conselho de Administração. 

ARTIGO 28 Compete aos Diretores (i) representar a Companhia, ativa e passivamente, em suas 

relações com terceiros, em Juízo ou fora dele; (ii) supervisionar os negócios sociais, tomando as 

deliberações que se fizerem necessárias; (iii) coordenar as atividades em conjunto com os demais 

diretores; e (iv) exercer outros poderes e atribuições conferidos pelo Conselho de Administração.  

Parágrafo 1º - Compete ao Diretor Presidente: (i) formular as estratégias, diretrizes 

operacionais e metas da Companhia, de curto prazo, bem como estabelecer os critérios 

para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; 

(ii) definir os planos de trabalho e orçamento anuais, os planos de investimento de curto 

prazo e os novos programas de expansão da Companhia e de suas empresas controladas, 

submetendo-os à aprovação do Presidente do Conselho de Administração; (iii) definir a 

estratégia de curto prazo e metas; (iv) definir as estratégias comerciais e de marketing, 

responder pelo desenvolvimento e implementação de ações e iniciativas comerciais, 

visando ao desenvolvimento do negócio; (v) definir estratégias e ações para otimizar a 

captação de recursos junto às instituições financeiras, garantir a qualidade da carteira de 

clientes e viabilizar o financiamento dos clientes; (vi) definir as estratégias de 

desenvolvimento e incorporação imobiliária, visando ao desenvolvimento do negócio, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração; (vii) organizar, 

fiscalizar e supervisionar, de acordo com a orientação do Conselho de Administração, a 

execução das atividades na Companhia; (viii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

(ix) coordenar as atividades em conjunto com os demais diretores. 

Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores: 

(i) definir as estratégias financeiras da Companhia, em linha com os planos de negócios 

vigentes; (ii) dirigir os processos de contabilidade, tesouraria, planejamento financeiro e 

relações com investidores; (iii) representar a Companhia perante a CVM, acionistas, 

investidores, bolsas de valores, Banco Central do Brasil, instituições financeiras e demais 

órgãos relacionados com as atividades do mercado de capitais; (iv) definir as estratégias 

e ações para otimizar a captação de recursos e; (v) definir as ações e estratégias para o 

atendimento dos interesses dos investidores.  

Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Executivo de Operações: (i) definir as estratégias e 

pesquisas de tecnologia para as divisões de negócios de parcelamento de solo e 

construções, bem como para as áreas corporativas de suprimentos, engenharia e 

assistência técnica. 

ARTIGO 29 Observado o disposto neste Estatuto Social, a representação ativa e passiva da 

Companhia, em juízo ou fora dele, deve ser exercida: (i) individualmente pelo Diretor Presidente; ou 

(ii) por 02 (dois) Diretores Executivos em conjunto, ou (iii) 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) 

procurador com poderes específicos, ou (iii) 02 (dois) procuradores com tais poderes. As procurações 

outorgadas pela Companhia devem ser assinadas individualmente pelo Diretor Presidente, ou por 02 

(dois) Diretores Executivos em conjunto e devem conter poderes específicos e prazo de vigência não 

superior a 02 (dois) anos (ressalvada a outorga de poderes da cláusula ad judicia et extra que a Diretoria 

venha a autorizar em cada caso). 

Parágrafo 1º - Sem prejuízo do disposto no caput, a Companhia pode ser representada 

por 01 (um) diretor ou, ainda, por 01 (um) procurador com poderes específicos, agindo 

isoladamente, nas seguintes hipóteses: 

(a) em assuntos de rotina, definidos como aqueles cujo valor não exceda a quantia 

de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), inclusive, mas não se limitando 

a, assinatura de compromissos de venda e vendas definitivas de lotes por 

instrumentos particulares ou públicos, com ou sem instituição de alienação 

fiduciária, representação perante os órgãos ou entidades privados e públicos 
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federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista, 

inclusive, mas não se limitando ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), administrado pela Caixa 

Econômica Federal, Secretaria da Receita Federal incluindo Inspetorias, 

Delegacias e Agências da Receita Federal, Secretarias das Fazendas Estadual(is) 

e/ou Municipal(is), Juntas Comerciais Estaduais, Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, 

IBAMA e demais órgãos ambientais, Bolsas de Valores e de Mercadorias, Bancos 

Estatais e de Desenvolvimento; 

(b) em atos de condomínio, de loteamento e de regularização e retificação de 

imóveis, transferência de áreas e equipamentos públicos aos órgãos da 

administração pública, em cumprimento a termos de compromisso firmados com 

os respectivos órgãos, incluindo os respectivos registros e averbações nos 

cartórios de notas e registro de imóveis; 

(c) na assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; e 

(d) na representação da Companhia nas Assembleias Gerais de suas empresas 

controladas e coligadas. 

Parágrafo 2º - Deverá ser observada a regra do caput deste artigo para a prática de atos 

relacionados com movimentação financeira, tais como abrir, movimentar e encerrar 

contas bancárias, autorizar débitos, emitir, assinar e endossar cheques, fazer depósitos 

e retiradas, fazer aplicações, resgates, transmitir e receber ordem de pagamentos, fazer 

empréstimos e financiamentos. 

 

CAPÍTULO VI 

Conselho Fiscal 

ARTIGO 30 O Conselho Fiscal, que funcionará em caráter não permanente, será constituído por até 

03 (três) membros efetivos, com igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a 

qualquer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e 

remunerado em conformidade com a legislação em vigor. 

Parágrafo 1º - A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, será 

condicionada à assinatura de Termo de Posse, que contemplará sua sujeição à cláusula 

compromissória disposta no artigo 44 deste Estatuto Social. 

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e 

impedimentos, pelo respectivo suplente. 

Parágrafo 3º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o 

respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será 

convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. 

Parágrafo 4º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da 

Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada 

concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: 

(i) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de 

concorrente ou de acionista controlador ou controlada de concorrente; (ii) seja cônjuge 

ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de 

concorrente ou de acionista controlador ou controlada de concorrente. 

Parágrafo 5º - Caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais representantes para 

compor o Conselho Fiscal, que não devem ter sido membros do Conselho Fiscal no 

período subsequente à última Assembleia Geral Ordinária, tal acionista deverá notificar 

a Companhia por escrito com 10 (dez) dias úteis de antecedência em relação à data da 

Assembleia Geral que elegerá os Conselheiros, informando o nome, a qualificação e o 
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currículo profissional completo dos candidatos. 

ARTIGO 31 Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que 

necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. 

Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada 

regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do 

Conselho Fiscal. 

Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a 

maioria dos seus membros. 

Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no 

respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros 

presentes 

 

CAPÍTULO VII 

Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro 

ARTIGO 32 O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada 

ano. A Companhia obriga-se a realizar a auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores 

independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 

Parágrafo 1º - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá 

(i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar 

dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou 

(ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros 

acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. 

Parágrafo 2º - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre 

capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no artigo 34 

abaixo. 

ARTIGO 33 Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos 

acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. 

Parágrafo 1º - Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir aos 

Administradores uma participação nos lucros correspondente a até um décimo dos 

lucros do exercício. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos 

acionistas do dividendo obrigatório previsto no parágrafo 2º deste artigo. 

Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: 

(a) 05% (cinco por cento) será aplicado, antes de qualquer outra destinação, na 

formação da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital 

social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das 

reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das 

Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será 

obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva 

legal; 

(b) uma parcela, por proposta dos Administradores, poderá ser destinada à 

formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas 

formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das 

Sociedades por Ações; 

(c) uma parcela do lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos valores 

descritos nos itens (a) e (b) acima será destinada ao pagamento do dividendo 

anual obrigatório aos acionistas, observado o disposto no parágrafo 3º deste 

artigo; 

(d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos 

do parágrafo 3º deste artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, 
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a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar 

o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no 

artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; 

(e) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com 

base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 

da Lei das Sociedades por Ações; 

(f) a Companhia poderá manter reserva de lucros estatutária denominada “Reserva 

de Investimentos”, que terá por fim financiar aplicações adicionais de capital fixo 

e circulante, bem como a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas 

empresas Controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos 

de capital ou criação de novos empreendimentos, reserva esta que, caso 

mantida, não poderá exceder o capital social da Companhia, em consonância ao 

artigo 199 da Lei das Sociedades por Ações, e à qual serão atribuídos recursos 

não superiores a 100% (cem por cento) do lucro líquido (conforme necessário à 

efetivação dos financiamentos supracitados) que remanescer após a satisfação 

das seguintes deduções para cada exercício: (i) constituição da reserva legal na 

forma do item “(a)” deste parágrafo 2º e (ii) a parcela necessária ao pagamento 

do dividendo obrigatório, conforme o parágrafo 3º deste artigo; e 

(g) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as 

prescrições legais. 

Parágrafo 3º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo 

obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do 

exercício, diminuído ou acrescido os seguintes valores: (i) importância destinada à 

constituição de reserva legal; (ii) importância destinada à formação de reserva para 

contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores; e (iii) 

importância decorrente da reversão da reserva de lucros a realizar formada em exercícios 

anteriores, nos termos do artigo 202, inciso II da Lei das Sociedades por Ações. 

Parágrafo 4º- O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante 

do lucro líquido realizado, nos termos da lei. 

ARTIGO 34 Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da 

Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do 

capital próprio, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão 

ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto. 

Parágrafo 1º - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício 

social e sua atribuição ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas 

o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser 

inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo 

excedente. 

Parágrafo 2º - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o 

crédito no decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de 

Administração, no curso do exercício social ou no exercício seguinte. 

ARTIGO 35 A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e 

declarar, por deliberação do Conselho de Administração: 

(a) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro 

apurado em balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se 

houver; 

(b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros 

sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, 
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desde que o total de dividendo pago em cada semestre do exercício social não 

exceda ao montante das reservas de capital; e 

(c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta 

de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual 

ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver. 

ARTIGO 36 A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, 

inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. 

 

CAPÍTULO VIII 

Alienação do Controle Acionário e Dispersão Acionária 

ARTIGO 37 A alienação de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma 

única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que o 

adquirente do Controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações (“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 assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao alienante. 

Parágrafo 1º - Em caso de alienação indireta de Controle, o adquirente deve divulgar o 

valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como 

divulgar a demonstração justificada desse valor. 

Parágrafo 2º - Para os fins deste artigo, 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. 

ARTIGO 38 Qualquer pessoa que adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia, 

em quantidade igual ou superior a 30% (trinta por cento) do total de ações de emissão da Companhia 

deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na 

titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 30% (trinta por cento) do total de ações de 

emissão da Companhia, realizar ou solicitar o registro de, conforme o caso, uma OPA pela totalidade das 

ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, no 

Regulamento do Novo Mercado, em outros regulamentos da B3 e nos termos deste artigo. 

Parágrafo 1º - A OPA deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da 

Companhia, (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3, (iii) lançada pelo preço 

determinado de acordo com o previsto no parágrafo 2º deste artigo, e (iv) paga à vista, 

em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações de emissão da 

Companhia. 

Parágrafo 2º - O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não 

poderá ser inferior ao maior valor entre (i) 150% (cento e cinquenta por cento) da 

cotação unitária mais alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante o 

período de 12 (doze) meses anterior à realização da OPA em qualquer bolsa de valores 

em que as ações da Companhia forem negociadas; (ii) 150% (cento e cinquenta por 

cento) do preço unitário mais alto pago pela pessoa que adquira ou se torne titular de 

ações de emissão da Companhia nos termos do caput deste artigo, a qualquer tempo, 

para uma ação ou lote de ações de emissão da Companhia; e (iii) o valor da Companhia 

e de suas ações que vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a 

utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser 

definido pela CVM. 

Parágrafo 3º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo não excluirá a 

possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, 

formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. 
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Parágrafo 4º - O adquirente estará obrigado a atender as eventuais solicitações ou as 

exigências da CVM, formuladas com base na legislação aplicável, relativas à OPA, dentro 

dos prazos máximos prescritos na regulamentação aplicável. 

Parágrafo 5º - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa adquirir 

ou se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 30% 

(trinta por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (i) de sucessão legal, 

sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 60 (sessenta) dias 

contados do evento relevante, (ii) da incorporação de uma outra sociedade pela 

Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia, (iv) 

da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que 

tenha sido aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, de acordo com 

as regras previstas na regulamentação aplicável; ou (v) da participação societária de 

pessoas que detenham, em 31 de agosto de 2020, ações em quantidade igual ou superior 

a 40% (quarenta por cento) do total do capital social da Companhia. 

Parágrafo 6º - Para fins do cálculo do percentual de 30% (trinta por cento) do total de 

ações de emissão da Companhia descrito no caput deste artigo: (i) será computada a 

participação de determinada pessoa em conjunto com suas partes relacionadas, assim 

entendidas as pessoas que a controlem, os veículos de investimento sob controle comum 

e os veículos de investimento sob a mesma gestão, direta ou indiretamente; e (ii) não 

serão computados os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de 

cancelamento de ações em tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com 

o cancelamento de ações. 

 

CAPÍTULO IX 

Saída do Novo Mercado 

Seção I 

Disposições Gerais 

ARTIGO 39 A saída da Companhia do Novo Mercado pode ocorrer, nos termos das Seções II e III 

abaixo, em decorrência: 

(a) da decisão do acionista controlador ou da Companhia; 

(b) do descumprimento de obrigações do Regulamento do Novo Mercado; e 

(c) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da 

conversão de categoria do registro na CVM, hipótese na qual deve ser observado 

o disposto na legislação e na regulamentação em vigor. 

 

Seção II 

Saída Voluntária 

ARTIGO 40 A saída voluntária do Novo Mercado somente será deferida pela B3, caso seja precedida 

de OPA que observe os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 361, de 05 de março de 2002, 

conforme alterada, para cancelamento de registro de companhia aberta e no Regulamento do Novo 

Mercado. 

Parágrafo 1º - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente de 

OPA mencionada neste artigo na hipótese de dispensa aprovada em Assembleia Geral. 

Parágrafo 2º - A Assembleia Geral referida no parágrafo primeiro acima deverá ser 

instalada (i) em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Ações em Circulação; e, caso referido quórum não 

seja atingido, (ii) em segunda convocação, com a presença de qualquer número de 

acionistas titulares de Ações em Circulação. 

Parágrafo 3º - A deliberação sobre a dispensa de realização da OPA deve ocorrer pela 
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maioria dos votos dos acionistas titulares de Ações em Circulação presentes na 

Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. 

Parágrafo 4º - Para fins do disposto neste artigo, “Ações em Circulação” significam todas 

as ações de emissão da Companhia, com exceção (i) daquelas de titularidade do(s) 

acionista(s) controlador(es), das pessoas vinculadas a ele(s) e dos administradores da 

Companhia; e (ii) daquelas mantidas em tesouraria. 

 

Seção III 

Saída Compulsória 

ARTIGO 41 A aplicação de sanção de saída compulsória do Novo Mercado depende da realização 

de OPA com as mesmas características da OPA em decorrência de saída voluntária do Novo Mercado, 

conforme disposto no artigo 41 acima. 

Parágrafo Único - Na hipótese de não atingimento do percentual de aprovação da OPA 

equivalente a 1/3 (um terço) das ações em circulação, após a realização da OPA, as ações 

de emissão da Companhia ainda serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no 

referido segmento, contados da realização do leilão da OPA, sem prejuízo da aplicação 

de sanção pecuniária. 

 

CAPÍTULO X 

Reestruturação Societária 

ARTIGO 42 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 deverão dar anuência a essa 

estrutura. 

 

CAPÍTULO XI 

Juízo Arbitral 

ARTIGO 43 A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos 

e suplentes, quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de 

Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, 

relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do 

Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 

1976, conforma alterada, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas 

editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela 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. 

 

CAPÍTULO XII 

Liquidação 

ARTIGO 44 A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei e a 

Assembleia Geral fixará a forma de liquidação, nomeará o liquidante e, se for ocaso, instalará o Conselho 

Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. 

 

CAPÍTULO XIII 

Disposições Gerais 

ARTIGO 45 A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede e que estejam 
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em vigor na data da deliberação aplicável, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora 

da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar declaração de voto de qualquer acionista, 

signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo 

com o que tiver sido ajustado no referido 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 46 Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e 

regulados de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Regulamento do Novo 

Mercado. 

ARTIGO 47 Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do 

reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último 

balanço aprovado pela Assembleia Geral. 


