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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Felipe Goes

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Fabio Itikawa

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

1.3. Declaração individual de novo ocupante do cargo de Presidente ou de Diretor de Relações com Investidores
devidamente assinada, atestando que:
a. Reviu o formulário de referência da Companhia (“Formulário de Referência”);
b. Todas as informações contidas no Formulário de Referência atendem ao disposto da ICVM 480/2009, em especial
aos artigos 14 a 19; e

Não aplicável tendo em vista que não se trata de uma atualização do formulário de referência por força do art. 24, §§ 3º e
4º, da Instrução CVM nº 480 (posse de novo Presidente ou de novo Diretor de Relações com Investidores).
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

385-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Delloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

CPF/CNPJ

49.928.567/0001-11

Data Início

01/01/2015

Descrição do serviço contratado

Revisão dos ITRs de março, junho e setembro e Auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12 de cada
um dos anos contratados.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, os auditores independentes receberam o total de R$ 342 mil referente
aos honorários pelo serviço de auditoria externa. Foi contratado adicionalmente, o serviço revisão da ECF (declaração do
departamento fiscal), pelo qual os auditores independentes receberam o total de R$ 50 mil.

Justificativa da substituição

Rodízio periódico de auditorias.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

Alexandre Cassini Decourt

01/01/2015

257.953.648-51

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 4o ao 12o andares, Morumbi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04709-111,
Telefone (11) 518661000, Fax (11) 51818024, e-mail: adecourt@deloitte.com

Endereço

Ribas Gomes Simões

01/01/2017

166.322.238-00

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240, 4o ao 12o andares, Morumbi, São Paulo, SP, Brasil, CEP 04709-111,
Telefone (11) 51861000, Fax (11) 51818024, e-mail: risimoes@deloitte.com
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

287-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

Pricewaterhouse Auditores Independentes

CPF/CNPJ

61.562.112/0001-20

Data Início

06/05/2020

Descrição do serviço contratado

Revisão dos ITRs de março, junho e setembro e Auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12 de cada
um dos anos contratados.

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

No exercício social de 2020, os honorários dos auditores independentes contratados são de R$ 330 mil referente aos serviços
de auditoria externa.
No exercício social de 2021, os honorários dos auditores independentes contratados são de R$ 353 mil referente aos serviços
de auditoria externa.

Justificativa da substituição

Rodízio periódico de auditorias.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não aplicável

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

Ricardo Novais de Queiroz

06/05/2020

CPF
528.099.605-00

Endereço
Avenida Francisco Matarazzo, 1.400, Torre Torino, São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, CEP 05001100, Telefone (11) 36742000, e-mail: ricardo.queiroz@pwc.com
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2.3 - Outras Informações Relevantes

Item 2.3. Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

Patrimônio Líquido

1.556.035.000,00

1.479.938.000,00

1.403.707.000,00

Ativo Total

3.075.269.000,00

2.956.464.000,00

2.723.444.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

339.364.307,71

372.375.000,00

369.220.000,00

Resultado Bruto

272.076.307,71

277.362.000,00

217.330.000,00

87.333.307,71

86.352.000,00

15.653.717,83

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

56.549.994

56.280.070

56.042.324

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

27,516095

26,295952

25,047266

Resultado Básico por Ação

1,544400

1,534300

0,279300

Resultado Diluído por Ação

1,51

1,50

0,27

Resultado Líquido
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercicío social, ou deseje divulgar neste formulário medições
não contábeis, como LAJIDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou LAJIR (lucro antes de juros e
imposto de renda), o emissor deve:
a. Informar o valor das medições não contábeis
R$ mil

EBITDA recorrente
Margem EBITDA (%)
FFO (Funds from operations)
Margem FFO (%)
FFO/ação (R$/ação)
Lucro líquido recorrente
Margem líquida ajustada (%)

2020
200.054
79,8%
95.424
38,1%
1,70
47.776
19,1%

2019
180.741
74,2%
74.247
30,5%
1,32
30.819
12,7%

2018
168.384
73,5%
43.957
19,2%
0,78
3.404
1,5%

b. Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas
a. Informar o valor das medições não contábeis
R$ mil
EBITDA recorrente
Margem EBITDA (%)
FFO (Funds from operations)
Margem FFO (%)
FFO/ação (R$/ação)
Lucro líquido recorrente
Margem líquida ajustada (%)

2020
200.054
79,8%
95.424
38,1%
1,70
47.776
19,1%

2019
180.741
74,2%
74.247
30,5%
1,32
30.819
12,7%

2018
168.384
73,5%
43.957
19,2%
0,78
3.404
1,5%

b. Fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas
R$ mil
Receita líquida
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
EBITDA Recorrente
Margem EBITDA Recorrente

BRGAAP
339.364
-58.749
6.311

Ajustes
-88.799
1.927

2020
250.565
-56.822
6.311
200.054
79,8%

Lucro líquido
Efeito das vendas de imóveis
Lucro líquido recorrente
Margem Líquida recorrente

87.333

Lucro líquido
Depreciação
FFO (funds from operations)
Margem FFO
FFO/ação

87.333

-39.557
47.648

47.776
47.648
95.424
38,1%
1,70

BRGAAP

Ajustes

2019

R$ mil

-39.557

87.333
-39.557
47.776
19,1%
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Receita líquida
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
EBITDA Recorrente
Margem EBITDA Recorrente

372.375
-70.140
5.240

-128.947
3.823
-1.610

243.428
-66.317
3.630
180.741
74,2%

Lucro líquido
Efeito das vendas de imóveis
Lucro líquido recorrente
Margem Líquida recorrente

86.352

Lucro líquido
Depreciação
FFO (funds from operations)
Margem FFO
FFO/ação

86.352

-55.533
43.428

30.819
43.428
74.247
30,5%
1,32

BRGAAP
369.220
-64.235
387

Ajustes
-140.118
3.016
114

2018
229.102
-61.219
501
168.384
73,5%

R$ mil
Receita líquida
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
EBITDA Recorrente
Margem EBITDA Recorrente

-55.533

Lucro líquido
Efeito das vendas de imóveis
Lucro líquido recorrente
Margem Líquida recorrente

15.654

Lucro líquido
Depreciação
FFO (funds from operations)
Margem FFO
FFO/ação

15.654

-12.249

-12.249
40.552

86.352
-55.533
30.819
12,7%

15.654
-12.249
3.405
1,5%
3.405
40.552
43.957
19,2%
0,78

c. Explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua
condição financeira e do resultado de suas operações
O EBITDA é o lucro líquido ajustado pelo resultado financeiro líquido, impostos (IR/CSLL), depreciação e amortização. Para
o cálculo do EBITDA Recorrente utilizado pela Companhia, foram também excluídos os efeitos de eventos não recorrentes
à operação da Companhia tais como a venda de ativos. O EBITDA Recorrente não é uma medida contábil de acordo com as
normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS), não representa o fluxo de caixa
para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do
desempenho operacional da Companhia ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O EBITDA
Recorrente não deve ser considerado como recursos disponíveis para dividendos. Deve ser utilizado como uma informação
adicional às demonstrações financeiras da Companhia.
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3.2 - Medições Não Contábeis

No entanto, a Companhia entende que o EBITDA Recorrente é um indicador útil e importante para avaliar o resultado
gerado a partir das operações – locação de imóveis – sem a influência da estrutura de capital, efeitos tributários e outros
impactos contábeis que não possuem reflexo direto no fluxo de caixa. Além disso, permite a comparação com outras
companhias do mesmo segmento, ainda que estas possam calculá-los de maneira distinta. Calculamos a Margem EBITDA
Recorrente dividindo o EBITDA Recorrente pela Receita Líquida Recorrente.
A Companhia reconhece, entretanto, que o EBITDA Recorrente pode apresentar limitações, em razão de não considerar
determinados fatores, tais como a venda de ativos, que apesar de não ser uma atividade recorrente, pode afetar de maneira
significativa o lucro líquido da Companhia. Desta forma, é recomendado que os indicadores de desempenho sejam sempre
analisados em conjunto.
A partir dos demonstrativos financeiros do ano de 2012, a Companhia passou a divulgar também o EBITDA conforme
determinado pela instrução n° 527/12 da CVM.
O FFO (Funds From Operations) é calculado utilizando-se o lucro líquido do exercício, ajustado para incluir as despesas com
depreciações/amortizações e excluir os efeitos de eventos extraordinários contabilizados no período, considerados não
recorrentes, se houver. Calculamos a Margem FFO (%) dividindo o FFO pela Receita Líquida Recorrente da Companhia no
período, e calculamos o FFO da Ação dividindo o FFO pelo número de ações, ex-tesouraria, ao final do período.
O FFO não possui significado padronizado e a definição de FFO utilizada pela Companhia pode não ser comparável com
aquelas utilizadas por outras empresas. A Companhia entende que a utilização do FFO como medida de desempenho é
aceitável para estimar sua geração de caixa recorrente, além de permitir uma comparação com outras companhias do
mesmo segmento, ainda que outras empresas possam calculá-lo de maneira distinta. No entanto, a Companhia também
entende que o FFO apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como medida de desempenho da Companhia, em
razão de não considerar determinados fatores, que poderiam afetar, de maneira significativa, a geração de caixa na
operação da Companhia.
O Lucro Líquido Recorrente é calculado utilizando-se o lucro líquido do exercício, ajustado para excluir os efeitos de eventos
extraordinários contabilizados no período, considerados não recorrentes, se houverem. Calculamos a Margem Líquida
Recorrente (%) dividindo o Lucro Líquido Recorrente pela Receita Líquida Recorrente da Companhia no período. O Lucro
Líquido Recorrente não é uma medida de acordo com BR GAAP, não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido como indicador do nosso desempenho
operacional ou como substituto para o fluxo de caixa como indicador de liquidez. O Lucro Líquido Recorrente não possui
significado padronizado e a definição de Lucro Líquido Recorrente utilizado pela Companhia pode não ser comparável
aquelas utilizadas por outras empresas.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

3.3 Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social
que as altere substancialmente
Eventos posteriores à data de publicação das demonstrações financeiras de 2020:

Em 01 de fevereiro de 2021 a São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. celebrou a Escritura Pública de Venda e
Compra através da qual adquiriu 3 andares do Edifício Morumbi Office Tower localizado na Avenida Roque Petroni Júnior,
n. 999, na região da Chucri Zaidan, em São Paulo por R$43,8 milhões, integralmente pagos nesta data. Os andares
adquiridos, 5º, 6º e 7º correspondem a 4.016 m² de área bruta locável do Imóvel.
Em 01 de fevereiro de 2021 a Best Center Empreendimentos e Participações S.A. celebrou a Escritura Pública de Venda e
Compra através da qual adquiriu o Empreendimento Best Center Cotia Centro localizado na Avenida Mathias de Camargo,
n. 512, município de Cotia, estado de São Paulo por R$33,0 milhões.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3.4 Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais

Período

Exercício social encerrado em
31.12.2020

Exercício social encerrado em
31.12.2019

Exercício social encerrado em
31.12.2018

a. Regras sobre
retenção de lucros

Nos termos do artigo 196 Lei 6404/76 (Lei das SA), a assembléia geral poderá, por proposta dos órgãos da
administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista no orçamento de capital,
previamente aprovado pelos orgãos da administração.

a.i. Valores das
Retenções de Lucros

A AGO de abril/2021 decidiu pela
retenção de R$ 62.225 mil

A AGO de abril/2020 decidiu pela
retenção de R$ 65.061 mil

A AGO de abril/2019 decidiu pela
retenção de R$ 11.153 mil

a.ii. Percentuais em
relação aos lucros
totais declarados

Aproximadamente 71% do lucro
líquido de 2019

Aproximadamente 76% do lucro
líquido de 2019

Aproximadamente 71% do lucro
líquido de 2018

b. Regras sobre
distribuição de
dividendos

O estatuto social da Companhia
determina a distribuição mínima
de 25% do lucro líquido do
exercício a título de proventos.
Neste exercício, a AGO de
acionistas da Companhia decidiu
pela distribuição de
aproximadamente 25% do
referido lucro, após reserva legal,
na forma de dividendos

O estatuto social da Companhia
determina a distribuição mínima
de 25% do lucro líquido do
exercício a título de proventos.
Neste exercício, a AGO de
acionistas da Companhia decidiu
pela distribuição de
aproximadamente 25% do
referido lucro, após reserva legal,
na forma de dividendos

O estatuto social da Companhia
determina a distribuição mínima
de 25% do lucro líquido do
exercício a título de proventos.
Neste exercício, a AGO de
acionistas da Companhia decidiu
pela distribuição de
aproximadamente25% do
referido lucro, após reserva legal,
na forma de dividendos

c. Periodicidade da
distribuições de
dividendos

Os dividendos são distribuídos conforme deliberado na AGO de acionistas da Companhia, com
periodicidade anual ou semestral que pode ser feito através do pagamento de dividendo ou JCP.

d. Restrições à
distribuição de
dividendos

5% do lucro líquido do exercício deve ser aplicado na constituição de reserva legal, conforme artigo 193
da Lei 6404/76 (Lei das SA). Não há nenhuma restrição a pagamento de dividendos motivados por
contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais.

e. Política de
destinação de
resultados
formalmente
aprovada

A Companhia não possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada. As aprovações
são realizadas anualmente em AGO.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2020

Lucro líquido ajustado

Exercício social 31/12/2019

Exercício social 31/12/2018

87.333.307,71

86.351.858,01

15.653.717,83

23,750000

23,800000

23,700000

5,900000

5,800000

1,100000

Dividendo distribuído total

20.741.648,61

20.508.566,28

3.717.757,98

Lucro líquido retido

62.224.945,82

65.060.605,84

11.153.273,96

30/04/2021

30/04/2020

30/04/2019

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Dividendo Obrigatório
Ordinária
Ordinária

20.741.648,61

31/05/2021

3.563.245,25

29/05/2020

16.945.321,03

29/11/2019

3.717.757,98

31/05/2019
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

Item 3.6 Informar se, nos últimos 3 exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou reservas constituídas
em exercícios sociais anteriores

Exercício social encerrado em

Dividendos declarados à conta de lucros
retidos
Dividendos declarados à conta de reservas
constituídas

2020

2019

2018

Não houve

Não houve

Não houve

Não houve

Não houve

Não houve
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.519.234.000,00

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,97630000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

50.395.000,00

273.059.300,00

265.080.610,00

828.517.500,00

1.417.052.410,00

50.395.000,00

273.059.300,00

265.080.610,00

828.517.500,00

1.417.052.410,00

Observação
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3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não há outras informações relevantes além daquelas já informadas no item 3 deste formulário de referência.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

4.1 Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de investimento, em especial, aqueles relacionados:

a) à Companhia

A Companhia pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócio.
A Companhia não pode garantir que quaisquer de seus objetivos e estratégias serão integralmente realizados. Em
consequência, a Companhia pode não ser capaz de expandir suas atividades e, ao mesmo tempo, replicar sua estrutura de
negócios, desenvolvendo sua estratégia de crescimento de forma a atender às demandas dos diferentes mercados. Caso
não seja bem-sucedida no desenvolvimento de seus projetos e empreendimentos, a condição financeira e os resultados
operacionais da Companhia podem ser adversamente afetados.

A Companhia pode não ser capaz de realizar aquisições com a regularidade, ou mesmo a preços e em condições
favoráveis quanto previsto em sua estratégia de negócios, mesmo depois da celebração de compromissos de compra e
venda, o que poderia ter um efeito adverso relevante sobre seu crescimento, e sobre o resultado de suas operações ou
sobre a cotação de suas ações. Adicionalmente, a Companhia pode não obter sucesso em empreendimentos imobiliários
que venha a consumar.
Dentro da estratégia da Companhia, são analisadas oportunidades de aquisição de empreendimentos, em condições
comerciais e do imóvel atraentes. Empreendimentos imobiliários (inclusive incorporações imobiliárias) podem consumir
boa parte do tempo e atenção da administração da Companhia, bem como podem envolver custos superiores aos orçados,
acarretando o aumento da alavancagem da Companhia, ou a redução do lucro.
Os compromissos de compra e venda de imóveis que a Companhia normalmente celebra, inclusive os recentes
compromissos firmados para aquisição de empreendimentos, estão sujeitos a condições cuja implementação não está sob
o controle absoluto da Companhia. A não verificação de condições previstas em compromissos contratados, inclusive os
recentemente firmados, poderá afetar adversamente o resultado dos projetos.
A concorrência na aquisição de empreendimentos imobiliários em mercados nos quais a Companhia tem interesse poderá
também resultar em preços mais altos que os habituais para tais negócios, o que poderá afetar adversamente o ritmo de
aquisições, ou mesmo o grau de sucesso das aquisições que a Companhia pretende realizar.
Após uma eventual aquisição, é necessário integrar os empreendimentos adquiridos ao portfólio da Companhia. Novos
empreendimentos podem representar novos riscos ao portfólio da Companhia, como, por exemplo, riscos ambientais,
desapropriações, pendências de regularização de área e gravames em geral, que podem afetar adversamente a Companhia.
Ainda, novos empreendimentos eventualmente adquiridos podem não ser compatíveis com a estratégia de crescimento
da Companhia, o que pode requerer tempo e recursos financeiros excessivos na adequação desses empreendimentos ao
portfólio da Companhia, ocasionando a perda de foco da administração para outros negócios e impactando de forma
adversa a nossa condição financeira e nossos resultados operacionais.

A Companhia pode não ser capaz de renovar os contratos de locação com clientes e a rescisão de contratos de locação
ou a obrigatoriedade de sua renovação, nos termos da Lei de Locação, pode ocorrer em termos não favoráveis.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

A maioria dos contratos de locação da Companhia tem prazo variável entre três e dez anos. Por ocasião do encerramento
deste prazo, a Companhia pode não ser capaz de renová-los ou, em caso de renovação, a Companhia pode não ser capaz
de assegurar condições favoráveis em relação às atuais. Caso a Companhia não consiga renovar esses contratos em termos
favoráveis, a Companhia pode não encontrar novos clientes para locar tais empreendimentos e, consequentemente, os
resultados da Companhia podem vir a ser adversamente afetados.
Adicionalmente, os contratos de locação são regidos pela Lei nº 8.245, de 18.10.1991 (“Lei de Locação”), que, em
determinadas situações, garante certos direitos aos locatários. Dentre tais direitos, o locatário de imóvel utilizado para fins
não residenciais pode, reunidos certos requisitos previstos na Lei de Locação, renovar compulsoriamente o prazo do
contrato de locação por meio de uma ação judicial renovatória, que pode resultar na permanência do locatário em um
imóvel, sem que seja permitido à Companhia buscar novos clientes para uma nova locação.
Decorridos 3 anos de vigência de qualquer contrato de locação, ou da última vez em que o valor do aluguel foi revisto,
qualquer das partes poderá pleitear a revisão do valor do aluguel mediante ação judicial revisional de aluguel. Assim, a
Companhia está exposta ao risco de auferir menos receitas do que espera se os locatários de contratos de locação que
reúnam as características anteriormente descritas provarem em juízo que o valor dos respectivos aluguéis está além do
valor de mercado. Caso a Companhia não seja capaz de obter a desocupação de um imóvel para buscar uma nova locação,
ou caso a Companhia não obtenha êxito na cobrança do aluguel e demais encargos de determinado imóvel, os resultados
da Companhia também podem ser afetados adversamente.
Caso as jurisprudências venham a ser contrárias às seguranças trazidas pela legislação, a condição financeira, os resultados
operacionais e a capacidade de a Companhia implementar a sua estratégia poderão ser afetados de forma adversa.

O descasamento entre os índices de correção dos contratos de locação e das dívidas da Companhia poderá ter um efeito
adverso sobre a Companhia.
Em 31 de dezembro de 2020, cerca de 70% do endividamento total da Companhia era atualizado monetariamente em
periodicidade mensal pela variação do CDI, 23% pela TR – taxa referencial e 7% pelo IPCA, ao passo que as receitas da
Companhia eram atualizados monetariamente em periodicidade anual em função da variação de índices de preços,
principalmente o índice IGP-M. Um descasamento significativo em termos de percentual e de período entre os índices de
preços que corrigem as receitas e as taxas que corrigem endividamento da Companhia podem afetar adversamente os
resultados da Companhia.

A Companhia pode estar exposta a casos de rescisão contratual por parte de seus locatários, bem como, casos de
inadimplência.
As aquisições de imóveis pela Companhia são estruturadas de forma a buscar o seu autofinanciamento, de forma que as
parcelas dos financiamentos sejam integralmente cobertas pelas receitas advindas de sua locação, sem necessidade de
capital adicional. Assim, caso qualquer dos locatários da Companhia venha a rescindir o respectivo contrato de locação, ou
venha a se tornar inadimplente, a Companhia será obrigada a utilizar recursos próprios, ou a recorrer a fontes de
financiamento adicionais de terceiros para cobrir as parcelas dos financiamentos relativos ao imóvel, o que poderá afetar
adversamente os negócios e resultados operacionais da Companhia.
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Os contratos financeiros e outros instrumentos representativos de dívidas da Companhia estabelecem obrigações
específicas, sendo que qualquer inadimplemento em decorrência da inobservância dessas obrigações pode afetar
adversamente e de forma relevante a condição financeira e a capacidade de conduzir negócios da Companhia.
A Companhia celebra diversos instrumentos de dívida, alguns dos quais exigem o cumprimento de obrigações específicas.
Eventuais inadimplementos a esses instrumentos que não sejam sanados tempestivamente, ou em relação aos quais os
credores não renunciem ao seu direito de declarar antecipadamente vencidas as dívidas objeto de tais instrumentos,
poderão acarretar a declaração, pelos respectivos credores, de vencimento antecipado das dívidas representadas por
referidos instrumentos, bem como podem resultar no vencimento antecipado de outros instrumentos de dívida de que a
Companhia é parte. Os ativos e o fluxo de caixa da Companhia podem não ser suficientes para pagar integralmente o saldo
devedor de obrigações da Companhia nessas hipóteses, o que poderia afetar adversamente e de forma relevante a
condição financeira e a capacidade da Companhia em conduzir seus negócios.

Danos não cobertos por seguros contratados pela Companhia podem resultar em prejuízos, gerando efeitos adversos
sobre seus negócios.
A Companhia contrata seguros segundo as práticas de mercado, que têm por objeto proteger os ativos e empreendimentos
de propriedade da Companhia. Há, no entanto, determinados tipos de perdas e eventos que podem não estar cobertos
pelas respectivas apólices (como, por exemplo, guerra, atos de terrorismo, casos fortuitos e eventos de força maior, entre
outros). Se qualquer dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro de que a Companhia é parte vier a
ocorrer, a Companhia poderá vir a sofrer prejuízos. Adicionalmente, a Companhia pode ser responsabilizada judicialmente,
sendo obrigada a arcar com indenizações a eventuais vítimas por danos decorrentes de eventuais sinistros ocorridos em
ativos e empreendimentos da Companhia, o que poderá ocasionar efeitos adversos sobre os negócios, a condição financeira
e os resultados operacionais da Companhia.

A Companhia pode vir a incorrer em custos não previstos e em atrasos para a conclusão de projetos.
A Companhia pode vir a adquirir imóveis sobre os quais ainda não foram construídas benfeitorias ou edificações, ou que
foram parcialmente construídas, com o propósito de desenvolver projetos, inclusive sob a modalidade Built to Suit para
potenciais locatários. Além disso, a Companhia poderá comprar propriedades que necessitem de reformas substanciais
(retrofit) e, ocasionalmente, participar de incorporações imobiliárias. Dentre os principais riscos relacionados a projetos
Built to Suit, retrofit e incorporações imobiliárias, ressaltam-se a incorrência em custos acima dos originalmente orçados e
o eventual descumprimento de prazos de conclusão e entrega das obras. Em alguns casos, a Companhia dispõe-se a assumir
tais riscos, que podem resultar na possibilidade da Companhia se ver obrigada a adiantar recursos para cobrir tais custos
acima daqueles originalmente orçados (que não seriam recuperados com as receitas provenientes de aluguéis), e/ou a
incorrer em atraso no período estimado para o início de geração de receitas de aluguéis. Tais fatores podem reduzir as
taxas de retorno de determinados projetos e/ou impactar negativamente o resultado operacional da Companhia.

Aquisições de imóveis comerciais podem expor a Companhia a contingências inesperadas que poderão causar um efeito
adverso relevante à Companhia.
Aquisições de bens imóveis podem expor a Companhia a riscos, contingências e passivos identificados ocultos, inclusive
ambientais, referentes aos imóveis adquiridos e/ou referente aos proprietários antecessores, cujo fato gerador foi ocorrido
anteriormente à aquisição. Podem existir, ainda, questionamentos sobre a titularidade dos imóveis e eventuais ações de
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desapropriação. O processo de auditoria (normalmente conhecido como “due diligence”) que a Companhia conduz
anteriormente a todas as aquisições e as garantias contratuais ou indenizações acertadas entre a Companhia e os
vendedores de tais imóveis podem não ser suficientes para identificar, proteger ou compensar a Companhia por eventuais
obrigações que surjam após a efetiva aquisição dos imóveis. Uma contingência significativa associada a qualquer das
aquisições pode ter um efeito adverso relevante para a Companhia.

O crescimento da Companhia pode exigir capital adicional, que poderá não estar disponível ou, caso disponível, poderá
não ser obtido em condições satisfatórias para a Companhia.
O crescimento da Companhia pode exigir volumes significativos de capital para a aquisição de imóveis ou o
desenvolvimento de projetos, em montante superior ao fluxo de caixa gerado pelas operações da Companhia. Nesse caso,
a Companhia poderá optar por captar estes recursos no mercado financeiro, inclusive por meio da emissão de valores
mobiliários ou de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras, entre outras opções. A Companhia não
pode, no entanto, assegurar a disponibilidade destes recursos no mercado e, se disponíveis, que tais recursos serão
captados em condições satisfatórias para a Companhia. A falta de recursos necessários para adquirir imóveis ou
desenvolver projetos em condições razoáveis para a Companhia pode ter efeitos adversos para a Companhia e prejudicar
a capacidade da Companhia em implementar o seu plano de investimento e sua estratégia para realizar aquisições.

Eventual necessidade de alienação de imóveis da Companhia pode ser adversamente afetada pela iliquidez do mercado
imobiliário.
A Companhia pode encontrar dificuldades para alienar imediatamente um imóvel, especialmente em situações de crise ou
de reação a mudanças econômicas, financeiras ou de condições de investimento que venham a afetar o mercado
imobiliário, ou mesmo a estrutura e/ou a conjuntura da economia brasileira ou global. Ademais, a Companhia não pode
prever se é capaz de alienar imóveis na data, ao preço ou em condições por ela estabelecidas, nem é capaz de antever o
tempo necessário para encontrar um comprador. Tais empecilhos podem impactar adversamente o resultado operacional
da Companhia.

Se a Companhia perder e/ou não for capaz de atrair pessoas qualificadas, a capacidade de crescimento e de execução da
estratégia de negócios da Companhia pode ser afetada de forma adversa.
A concretização da estratégia da Companhia no que se refere à gestão e execução de seus negócios, bem como à seleção,
estruturação e execução de seus investimentos imobiliários, depende significativamente do comprometimento e das
habilidades do quadro de administradores e colaboradores. A substituição de qualquer dessas pessoas seria difícil. A
Companhia não pode garantir a permanência dos administradores e colaboradores em seu quadro. Nenhum dos
administradores e colaboradores da Companhia está sujeito a obrigação de não-concorrência. Ademais, a Companhia
contrata seguro de vida apenas para os colaboradores das áreas de engenharia e operações. A perda de qualquer dos
membros da administração e a eventual incapacidade para contratar profissionais com a mesma experiência e qualificação
podem causar um efeito adverso sobre as operações da Companhia.

Os interesses dos administradores e determinados colaboradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação das
ações ordinárias de emissão da Companhia, uma vez que sua remuneração se baseia também em Planos de Opções de
Compra Ações.
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Os administradores e alguns dos colaboradores da Companhia são beneficiários de Planos de Opção de Compra de Ações
de emissão da Companhia e de Planos de Remuneração Baseado em Ações. Em decorrência de tais opções de compra de
ações e ações outorgadas nos termos do Plano de Opção de Compra de Ações e do Plano de Remuneração Baseado em
Ações, aprovados pelos acionistas da Companhia, e dos Programas de Opções de Compra de Ações criados no âmbito
destes planos, quanto maior o valor de mercado das Ações de emissão da Companhia, maiores serão os potenciais
benefícios para seus beneficiários e, consequentemente, o ganho indireto adicional dos administradores e colaboradores
contemplados.

O fato de alguns dos empreendimentos da Companhia serem espaços destinados a uso coletivo pode gerar consequências
que fogem ao controle da administração da Companhia, o que pode gerar, além de danos à imagem dos
empreendimentos, eventual responsabilização da Companhia.
Alguns dos empreendimentos da Companhia são espaços destinados a uso coletivo, sujeitos à ocorrência de acidentes em
suas dependências, que podem vir a causar danos aos seus frequentadores. Tais acidentes podem fugir ao controle da
administração dos empreendimentos e da própria Companhia. No caso da ocorrência de tais acidentes, o empreendimento
envolvido pode sofrer sérios danos materiais e de imagem, tendo em vista que o movimento dos frequentadores pode
diminuir em decorrência da eventual desconfiança e insegurança geradas. Além disso, a ocorrência de acidentes pode
sujeitar a Companhia à responsabilização na esfera civil, à obrigação de ressarcimento a vítimas, pagamento de
indenizações, sem prejuízo de outras responsabilidades nas esferas administrativa e criminal. A eventual ocorrência de
acidentes em qualquer dos empreendimentos da Companhia pode acarretar efeitos adversos nos negócios da Companhia.

A operação regular dos empreendimentos da Companhia depende fundamentalmente de serviços públicos, em especial
do fornecimento de água e energia elétrica. Qualquer diminuição ou interrupção desses serviços poderá causar
dificuldades na operação dos empreendimentos e, consequentemente, nos resultados dos negócios da Companhia.
Os fornecedores de serviços públicos, em especial os de água e energia elétrica, são fundamentais para a boa condução da
operação dos empreendimentos da Companhia. A interrupção ou a prestação irregular desses serviços pode gerar como
consequência natural o aumento dos custos e determinadas falhas na administração dos empreendimentos da Companhia.
Nessa hipótese, para que a Companhia seja capaz de manter tais serviços em funcionamento, como por exemplo, energia
elétrica, seria necessária a contratação de empresas terceirizadas e especializadas, o que geralmente representaria um
gasto relevante e um aumento significativo nas despesas operacionais da Companhia. Desse modo, qualquer interrupção
na prestação dos serviços públicos essenciais à condução dos negócios poderá gerar efeitos adversos nos resultados da
Companhia.

A Companhia depende dos resultados de suas subsidiárias, que podem não ser distribuídos.
Parte dos ativos, imóveis e empreendimentos são detidos pela Companhia por intermédio de sociedades subsidiárias ou
controladas por ela. Assim, parte da capacidade da Companhia para cumprir suas obrigações financeiras e gerar resultados
a seus acionistas depende do fluxo de caixa e dos resultados de tais subsidiárias e controladas, bem como da distribuição
destes resultados à Companhia. Não existe garantia de que quaisquer destes resultados serão positivos, nem se, caso
positivos, serão disponibilizados ou suficientes para permitir que a Companhia cumpra suas obrigações financeiras ou
distribua dividendos a seus acionistas.
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Modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil em função de sua convergência às práticas contábeis
internacionais (IFRS) podem afetar adversamente os resultados da Companhia.
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638, alterada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, que
modificou e introduziu novos dispositivos à Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “Lei das S.A”). Essas leis tiveram
como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas
contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo
“International Accounting Standards Board - IASB”. A aplicação das referidas leis é obrigatória para as demonstrações
financeiras anuais dos exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2008. As mudanças que entraram em vigor a partir
de 2008 em diante foram refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia desde o exercício fiscal de 2011. Além
disso, a entrada em vigor de novas práticas contábeis, em especial aquelas relacionadas ao setor imobiliário, pode produzir
impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia, com possível efeito no resultado contábil, incluindo
possíveis impactos nas bases de distribuição de dividendos, podendo, ainda, afetar adversamente o cumprimento de
índices financeiros relativos a contratos de financiamento de que a Companhia é parte.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC - ainda não editou todos os respectivos pronunciamentos e modificações
correlacionadas às IFRSs novas e revisadas apresentadas acima. Em decorrência do compromisso do CPC, e da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM e do Conselho Federal de Contabilidade – CFC de manter atualizado o conjunto de normas
emitido com base nas atualizações feitas pelo International Accounting Standards Board - IASB é esperado que esses
pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados pela CVM e CFC de modo que sejam aplicados a
partir de sua aplicação obrigatória conforme previsto pelo IFRS.

Decisões judiciais desfavoráveis podem afetar adversamente a Companhia.
A Companhia é ré em ações, nas esferas cível, tributária e trabalhista. Não há garantias de que a Companhia venha a obter
resultados favoráveis ou que eventuais processos judiciais ou administrativos atuais ou futuramente propostos contra a
Companhia venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que as atuais provisões da Companhia sejam suficientes para
cobrir os passivos eventualmente gerados em decorrência de tais processos.

b) a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle
Os acionistas controladores têm, entre outros, poderes para eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração
e, com isso, influenciar nas deliberações relativas aos negócios do emissor o que, eventualmente, pode contrariar interesses
dos demais acionistas.

c) a seus acionistas

Disposições do Estatuto Social da Companhia relativas à proteção contra tentativas de aquisição de lote substancial das
ações de emissão da Companhia em circulação podem dificultar ou impedir operações que poderiam ser da Companhia.
O Estatuto Social da Companhia contém disposições que dificultam tentativas de aquisição de lote substancial das ações
de emissão da Companhia em circulação, visando dificultar a sua concentração em um grupo pequeno de investidores, de
modo a promover a dispersão da base acionária da Companhia. Assim, qualquer acionista que adquira ou se torne titular
de ações de nossa emissão em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações de nossa emissão, excluídas as ações
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em tesouraria, deverá, no prazo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações
nessa quantidade, realizar ou solicitar o registro de uma oferta pública de aquisição de ações. Tais disposições podem
dificultar ou até mesmo impedir operações que sejam de interesse da Companhia.

A venda substancial de ações de emissão da Companhia pode causar a diminuição do valor de mercado das ações.
Caso acionistas detentores de ações representativas de mais de 5% do capital social da Companhia ou administradores
decidam vender ações de emissão da Companhia, ou, ainda, se o mercado tiver a percepção de que tais acionistas,
administradores ou a Companhia pretendem vendê-las, o valor de mercado das ações pode cair significativamente.

A eventual captação de recursos adicionais de terceiros poderá diluir a atual participação acionária dos acionistas na
Companhia.
É possível que a Companhia venha a captar mais recursos de terceiros no mercado de capitais, por meio de emissão de
ações e/ou colocação pública ou privada de valores mobiliários conversíveis em ações sem a extensão do direito de
preferência aos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172 da Lei das S.A., cumulado com o artigo 7º do
Estatuto Social da Companhia. Nesse caso, a captação poderá diluir a participação dos atuais acionistas no capital social da
Companhia.

Não há garantia de que os acionistas da Companhia receberão dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Nos termos da Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia, a Companhia é obrigada a pagar aos seus acionistas 25% do
seu lucro líquido anual, após constituição de reserva legal. A distribuição de dividendos depende da apuração de lucro
líquido nos termos da lei, o qual, se existente, poderá ser capitalizado, usado para absorver prejuízos ou empregado de
outra forma, conforme permitido nos termos da lei. Além dessas hipóteses, o dividendo obrigatório pode não ser pago no
exercício social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a
situação financeira e a estratégia de negócios da Companhia. Desta forma, investimentos nas ações de emissão da
Companhia não garantem a seus titulares o direito ao recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio.

Um mercado ativo e líquido para as ações de emissão da Companhia poderá não se desenvolver, limitando a sua
possibilidade de venda.
O mercado para nossas ações apresenta limitações de liquidez. Não é possível para a Companhia prever em que medida o
interesse de investidores pela Companhia ocasionará o desenvolvimento de um mercado para a negociação das ações de
emissão da Companhia na B3, e o quão líquido poderá vir a ser esse mercado. O mercado de valores mobiliários brasileiro
é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais concentrado do que os principais mercados de valores
mobiliários internacionais. Essas características de mercado podem limitar substancialmente a capacidade dos titulares de
ações de emissão da Companhia de vendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo e, consequentemente,
poderão vir a afetar negativamente o preço de mercado das ações.

d) a suas controladas e coligadas
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Parte dos ativos, imóveis e empreendimentos da Companhia são detidos diretamente pela própria Companhia, e parte por
intermédio de sociedades subsidiárias ou controladas, que realizam as mesmas atividades da Companhia, e conduzem
negócios da mesma forma conduzida pela própria Companhia. Assim, a rigor, os riscos anteriormente descritos aplicáveis
à Companhia, ao grupo de controle e aos demais acionistas da Companhia aplicam-se indiretamente a tais sociedades
controladas e coligadas pela Companhia.

e)

a seus fornecedores

No que se refere à prospecção e realização de negócios, seja para a aquisição de imóveis, seja para o desenvolvimento de
projetos, a Companhia se utiliza dos serviços de corretoras de imóveis e consultorias na área imobiliária. Para a realização
de negócios, a Companhia conta com os serviços de profissionais liberais de diversas áreas (ambiental, engenharia,
operacional, jurídica, fiscal, etc.). Embora a atuação dessas empresas e profissionais seja fundamental para o sucesso dos
negócios da Companhia, a oferta dos serviços prestados por tais profissionais tem se mostrado suficiente para a Companhia
em termos de quantidade e qualidade. Assim, a Companhia não se julga exposta ao risco de depender de poucos
profissionais para prospectar e/ou realizar negócios e/ou projetos. Conforme afirmado anteriormente no item 4.1(a) deste
Formulário de Referência, os fornecedores de serviços públicos, em especial os de água e energia elétrica, são fundamentais
para a boa condução da operação dos empreendimentos da Companhia. A interrupção ou a prestação irregular desses
serviços pode gerar como consequências naturais o aumento dos custos e determinadas falhas na administração dos
empreendimentos da Companhia.
Nessa hipótese, para que a Companhia seja capaz de manter tais serviços em funcionamento, como por exemplo, energia
elétrica, seria necessária a contratação de empresas terceirizadas e especializadas, o que geralmente representaria um
gasto relevante e um aumento significativo nas despesas operacionais da Companhia. Entretanto, determinados imóveis
da Companhia possuem geradores e poços artesianos com o intuito de minimizar eventuais impactos ocasionados pelas
falhas na prestação dos serviços públicos. Desse modo, qualquer interrupção na prestação dos serviços públicos essenciais
à condução dos negócios poderá gerar efeitos adversos nos resultados da Companhia.

f)

a seus clientes

A rescisão de contratos de locação dos principais locatários da Companhia pode afetar adversamente os seus resultados.
Não existe concentração significativa de geração de receita em um único locatário, nem de um grupo de locatários atuando
em um mesmo segmento da economia. O principal locatário da Companhia foi responsável por 6% da receita no ano de
2020. Os 10 principais locatários da Companhia foram responsáveis por aproximadamente 36% da receita em 2020. Assim,
se um locatário ou um determinado segmento da economia estiver em dificuldades financeiras, a Companhia não se julga
exposta a riscos relevantes de ver os seus negócios e resultados afetados. No entanto, se, simultaneamente, ou, ainda que
não simultaneamente, em um curto intervalo de tempo, vários locatários se tornarem insolventes ou inadimplentes, ou
decidirem devolver os imóveis antes do término dos contratos de locação, haverá aumento significativo da vacância do
portfólio da Companhia, o que terá efeitos adversos para os negócios e resultados da Companhia.

g) aos setores da economia nos quais a Companhia atue
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O setor imobiliário é altamente competitivo no Brasil, o que poderá ocasionar uma redução do volume de operações da
Companhia.
O setor imobiliário é altamente competitivo e fragmentado no Brasil, não existindo grandes barreiras que restrinjam o
ingresso de novos concorrentes. Uma série de empreendedores do setor imobiliário concorrem com a Companhia na
administração e exploração de empreendimentos imobiliários. Outros competidores, inclusive estrangeiros, com ou sem
alianças com parceiros locais, podem passar a atuar ativamente no segmento imobiliário no Brasil nos próximos anos,
aumentando ainda mais a concorrência no setor.
Na medida em que um ou mais concorrentes iniciem campanhas de marketing ou locação bem-sucedidas e, em decorrência
disso, suas locações aumentem de maneira significativa, as atividades da Companhia podem vir a ser afetadas
adversamente de maneira relevante. Se a Companhia não for capaz de responder a tais pressões de modo imediato e
adequado, a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia também podem vir a ser prejudicados de
maneira relevante. Assim, na hipótese de agravamento desses fatores, uma diminuição no volume de operações da
Companhia pode vir a ocorrer, influenciando negativamente nos seus resultados.

O setor imobiliário está sujeito a extensa regulamentação, o que poderá implicar maiores despesas ou obstrução do
desenvolvimento de determinados empreendimentos, afetando negativamente os resultados da Companhia.
As atividades desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas a leis federais, estaduais e municipais, assim como a
regulamentos, autorizações e licenças, aplicáveis, dentre outros, a locações, condomínios, construções, zoneamento,
proteção do meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio histórico, arquitetônico, cultural, artístico, paisagístico e
urbanístico. A Companhia é obrigada a obter e renovar periodicamente licenças e autorizações junto a diversas autoridades
governamentais para desenvolver e manter seus empreendimentos. Na hipótese de violação ou descumprimento de tais
leis, regulamentos, licenças e autorizações, a Companhia pode vir a sofrer sanções administrativas, tais como imposição de
multas, embargo de obras, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além de outras penalidades civis,
administrativas e criminais. A Companhia também está sujeita ao aumento de alíquotas e alargamento da base de cálculo
de tributos já existentes, à criação de novos tributos e à modificação dos regimes de tributação atualmente empregados
pela Companhia.
Adicionalmente, os órgãos públicos podem vir a editar novas normas, mais rigorosas do que aquelas atualmente em vigor,
ou mesmo buscar interpretações mais restritivas e/ou menos favoráveis à Companhia das normas contidas nas leis e
regulamentos atualmente em vigor, o que pode implicar em gastos adicionais para a Companhia para fins de adequação a
estas novas normas ou correntes interpretativas. Qualquer iniciativa nesse sentido por parte dos órgãos públicos poderá
afetar de maneira negativa os negócios do setor e ter um efeito adverso sobre os resultados da Companhia.

A Companhia está exposta a riscos associados à incorporação imobiliária, construção, locação e venda de imóveis.
Os negócios da Companhia incluem a compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais, além da incorporação
de empreendimentos imobiliários e construção de imóveis comerciais, inclusive na modalidade Built to Suit e na compra
de imóveis com o objetivo de reforma (retrofit). Além dos riscos que normalmente afetam o mercado imobiliário, tais como,
interrupções de suprimento, volatilidade do preço dos materiais e equipamentos de construção, oscilações de demanda
por imóveis e normas ambientais e de zoneamento, as atividades da Companhia são adversamente afetadas pelos seguintes
riscos, entre outros:
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•
conjuntura econômica do Brasil como um todo, incluindo fatores tais como desaceleração da economia, aumento
das taxas de juros, flutuação do Real e instabilidade política, os quais podem prejudicar o crescimento do setor imobiliário;
•
alterações na regulamentação vigente que impeçam ou restrinjam a correção monetária de nossos contratos de
locação de acordo com taxas de inflação, conforme atualmente permitido;
•
baixo grau de interesse dos locatários e compradores por novos projetos lançados ou o preço de venda ou do
aluguel por unidade necessário para alugar ou vender todas as unidades podem ficar significativamente abaixo do
esperado;
•
percepção negativa quanto à segurança, conveniência e atratividade das nossas propriedades e das áreas onde
estão localizadas;
•
redução de margens de lucro em função de aumento nos custos operacionais, incluindo investimentos, prêmios de
seguro, tributos, inclusive imobiliários, e tarifas públicas;
•
problemas relacionados à interrupção no fornecimento ou prestação irregular dos serviços públicos, em especial o
fornecimento de água e energia elétrica;
•

escassez de terrenos e imóveis bem localizados para a incorporação ou aquisição; e

•
a falta de liquidez no mercado imobiliário, que pode prejudicar a eventual necessidade de alienação dos imóveis
pela Companhia.

A ocorrência de quaisquer dos riscos acima pode ter um efeito adverso na condição financeira e nos resultados operacionais
da Companhia.

A construção de novos empreendimentos imobiliários comerciais próximos aos da Companhia poderá dificultar a
capacidade da Companhia para renovar as locações ou locar espaços para novos inquilinos, o que poderá requerer
investimentos não programados, prejudicando os negócios da Companhia.
A construção de novos empreendimentos imobiliários comerciais em áreas próximas às que se situam empreendimentos
da Companhia poderá impactar a capacidade de a Companhia locar espaços em seus empreendimentos em condições
favoráveis ou desejáveis pela Companhia. O ingresso de novos concorrentes nas regiões em que a Companhia opera poderá
demandar um aumento não planejado nos investimentos em empreendimentos da Companhia, o que poderá impactar
negativamente a sua condição financeira.
Adicionalmente, a Companhia poderá enfrentar dificuldades para renovar os contratos de locação dos espaços em seus
empreendimentos, ou para locá-los para novos inquilinos, o que poderá gerar uma redução do seu fluxo de caixa e lucro
operacional, tendo em vista a possibilidade de aumentar a vacância de seu portfólio, em decorrência da proximidade de
concorrentes.

Condições econômicas adversas nos locais onde estão localizados os empreendimentos da Companhia podem afetar
adversamente seus níveis de ocupação, locação e valor de mercado no caso de venda, e consequentemente, nos seus
resultados operacionais.
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Os resultados operacionais da Companhia dependem da sua capacidade de locar os espaços disponíveis em seus
empreendimentos. Condições adversas nas regiões nas quais a Companhia opera podem reduzir a capacidade de locação,
assim como restringir a possibilidade de se aumentar o valor do aluguel das locações. Se os empreendimentos da
Companhia não gerarem receita suficiente para cumprir com suas obrigações, a situação financeira e patrimonial da
Companhia pode ser afetada, o que pode comprometer a distribuição de proventos aos acionistas. Os fatores a seguir,
entre outros, podem afetar adversamente a performance operacional dos empreendimentos da Companhia:
•
períodos de recessão e aumento dos níveis de vacância nos empreendimentos da Companhia ou aumento das taxas
de juros podem resultar na queda dos valores dos aluguéis das locações ou no aumento da inadimplência pelos locatários;
•
percepções negativas dos locatários acerca da segurança, conveniência e atratividade das áreas nas quais os
empreendimentos da Companhia estão instalados;
•

incapacidade de a Companhia atrair e/ou manter locatários de primeira linha;

•

inadimplência e/ou não cumprimento de obrigações contratuais por locatários;

•

aumento dos custos operacionais, incluindo a necessidade para incremento de capital, entre outros;

•

majoração ou criação de tributos incidentes sobre as atividades da Companhia; e

•

mudanças regulatórias no setor imobiliário.

A locação dos imóveis da Companhia está sujeita a condições específicas que podem gerar riscos à condução dos seus
negócios e impactar de forma adversa nos seus resultados operacionais.
Os contratos de locação celebrados entre a Companhia e seus locatários são regidos pela Lei do Inquilinato, que, em
algumas situações, garante determinados direitos ao locatário, como ação renovatória, sendo que para a proposição desta
ação é necessário que (a) o contrato seja escrito e com prazo determinado de vigência igual ou superior a 5 anos (ou os
contratos de locação anteriores tenham sido de vigência ininterrupta e, em conjunto, resultem em um prazo igual ou
superior a cinco anos), (b) o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto
de 3 anos, (c) o aluguel seja proposto de acordo com o valor de mercado, e (d) a ação seja proposta com antecedência de
1 ano, no máximo, até 6 meses, no mínimo, do término do prazo do contrato de locação em vigor.
Nesse sentido, as ações renovatórias apresentam dois riscos principais que, caso materializados, podem afetar
adversamente a condução dos negócios e os resultados financeiros e operacionais da Companhia: (i) caso a Companhia
pretenda ver desocupado o espaço ocupado por determinado locatário, com vistas à sua subsequente locação para um
novo locatário, o locatário pode, por meio da propositura de ação renovatória, conseguir permanecer no imóvel; e (ii) no
curso da ação renovatória, qualquer das partes (isto é, tanto a Companhia como os locatários) pode pedir a revisão do
aluguel, desde que a parte prove que o valor vigente não corresponde ao valor de mercado.
O valor do aluguel pode ser revisto por via judicial, tanto para reduzi-lo quanto para aumentá-lo, adequando-o ao valor de
mercado, mediante ação proposta pelo locatário ou pelo locador, após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo
anteriormente realizado.

h) à regulação dos setores em que o emissor atue
Conforme informado anteriormente no item 4.1(g) deste Formulário de Referência, as atividades da Companhia estão
sujeitas a leis federais, estaduais e municipais, assim como a regulamentos, autorizações e licenças, aplicáveis, dentre
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outros, a locações, condomínios, construções, zoneamento, proteção ao meio ambiente, ao consumidor e ao patrimônio
histórico, arquitetônico, cultural, artístico, paisagístico e urbanístico. A Companhia é obrigada a obter e renovar
periodicamente licenças e autorizações junto a diversas autoridades governamentais para desenvolver e manter seus
empreendimentos.
Na hipótese de violação ou descumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, a Companhia pode vir a
sofrer sanções administrativas, tais como imposição de multas, embargo de obras, cancelamento de licenças e revogação
de autorizações, além de outras penalidades civis, administrativas e criminais. A Companhia também está sujeita ao
aumento de alíquotas e alargamento da base de cálculo de tributos já existentes, à criação de novos tributos e à modificação
dos regimes de tributação atualmente empregados pela Companhia. Adicionalmente, os órgãos públicos podem vir a editar
novas normas, mais rigorosas do que aquelas atualmente em vigor, ou mesmo buscar interpretações mais restritivas e/ou
menos favoráveis à Companhia de normas contidas nas leis e regulamentos atualmente em vigor, o que pode implicar em
gastos adicionais para a Companhia para fins de adequação a estas novas normas ou correntes interpretativas. Qualquer
iniciativa nesse sentido por parte dos órgãos públicos poderá afetar de maneira negativa os negócios do setor e ter um
efeito adverso sobre os resultados da Companhia.

i)

aos países estrangeiros onde a Companhia atue

A Companhia não atua em países estrangeiros.

j)

a questões socioambientais

Eventuais danos ambientais podem vir a prejudicar a condição financeira da Companhia.
Nos termos da legislação ambiental vigente, ainda que a Companhia tenha direito de regresso contra os vendedores dos
imóveis adquiridos, a Companhia pode vir a ser responsabilizada por reparar os danos ambientais que eventualmente
tenham ocorrido ou que venham a ocorrer nas áreas em que se localizam os imóveis da Companhia. Custos de reparação
por danos ambientais podem ser vultosos e, consequentemente, podem afetar adversamente a condição financeira da
Companhia.
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4.2 Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que o emissor está exposto, inclusive
em relação a riscos cambiais e a taxas de juros.

i) Riscos de Taxas de Juros
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía 10 operações de financiamentos com remuneração vinculada à variação
do CDI, representando 70% do endividamento total da Companhia.
A tabela abaixo apresenta uma análise de sensibilidade desta despesa financeira deste financiamento em relação a variação
do CDI em três diferentes cenários:
Indexador
CDI

Risco
Elevação do CDI
(Taxa Base: 2,5% a.a.)

Saldo dívida em
31.12.2020
(R$ mil)

Cenário
provável
R$ mil (a)

Cenário
possível
R$ mil (b)

Cenário
remoto
R$ mil (c)

997.465

37.457

43.714

49.972

997.465

37.457

43.714

49.972

(a) Taxas conforme
mercado
(b) Acréscimo de 25%
nas taxas praticadas pelo
mercado
(c) Acréscimo de 50% nas

taxas praticadas pelo mercado

As aplicações financeiras da Companhia são, substancialmente, remuneradas pelas taxas de juros vinculadas à variação do
CDI, com condições, taxas e prazos compatíveis com operações similares realizadas no mercado. Em 31 de dezembro de
2020, as aplicações financeiras possuíam remuneração média de 102,8% do CDI, com saldo de R$ 440,9 milhões.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía financiamentos indexados às taxas de juros internacionais.

ii) Riscos de Taxas de Câmbio
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía nenhuma exposição à variação das taxas de câmbio por não possuir
nenhum financiamento ou receita em moeda estrangeira.

iii) Riscos de Taxas de Inflação
A Companhia está exposta a taxas de inflação, visto que grande parte dos empréstimos contraídos junto à instituições
financeiras são indexados a algum índice de preços.
Em 31 de dezembro de 2020, do saldo de dívida total da Companhia, 70% estava indexado ao CDI, 23% à taxa referencial
(TR) e 7% ao IPCA, conforme já mencionado anteriormente.
A tabela abaixo apresenta uma análise de sensibilidade da despesa financeira destas dívidas em relação a variação da TR,
IPCA e IGP-M em três diferentes cenários:

Indexador
TR

Risco
Aumento da TR

Saldo dívida em
31.12.2020

Cenário
provável
R$ mil (a)

Cenário
possível
R$ mil (b)

Cenário
remoto
R$ mil (c)

334.494

29.770

37.212

44.655
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IPCA

Aumento do IPCA

106.670

9.868

10.810

11.752

441.164

39.638

48.022

56.407

(a) Taxas
mercado

conforme

(b) Acréscimo de 25% nas taxas praticadas pelo mercado
(c) Acréscimo de 50% nas taxas praticadas pelo mercado

Os contratos de locação de imóveis são substancialmente reajustados por índices de inflação. Em 31 de dezembro de 2020,
97,8% da receita da Companhia era representada por contratos indexados ao IGP-M, 0,8% por contratos indexados ao
IGPDI, 0,5% por contratos indexados ao IPCA, 0,4% por contratos indexados ao INPC, 0,3% por contratos indexados ao IPCFIPE.

iv) O Governo Federal tem exercido, e continua a exercer, influência significativa sobre a economia brasileira. Condições
políticas e econômicas no Brasil podem produzir efeitos adversos na Companhia e no preço das ações de sua emissão.
A economia brasileira tem sofrido intervenções por parte do Governo Federal, que por vezes efetua drásticas mudanças
políticas e econômicas. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação e implementar suas políticas
macroeconômicas envolveram, por exemplo, controles de preços e de salários, desvalorização cambial, elevação da carga
tributária, controle sobre o fluxo de capitais e restrições à importação, entre outras medidas.
Medidas tomadas pelo Governo Federal relativas à economia podem ter efeitos importantes sobre as empresas brasileiras
e outras entidades, inclusive sobre a Companhia, e sobre as condições de mercado e preços dos títulos brasileiros, incluindo
as ações de emissão da Companhia. A condição financeira e os resultados das operações da Companhia poderão ser
afetados negativamente, dentre outros, pelos seguintes fatores:
●

inflação;

●

política monetária, cambial e taxas de juros;

●

liquidez do mercado doméstico financeiro e de capitais;

●

políticas de controle de preços;

●

política fiscal; e

●

outros fatores políticos, diplomáticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o Brasil.

Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter impacto na balança de pagamentos
nacional e pode trazer impactos negativos sobre a economia brasileira, afetando a taxa de juros praticada no Brasil e
elevando o custo de captação de recursos por empresas brasileiras.
O resultado de eventual desvalorização acentuada do Real em relação ao Dólar poderá gerar inflação e medidas
governamentais para combater eventuais surtos inflacionários, entre as quais, a elevação na taxa básica de juros, que
podem afetar a economia brasileira, causando um efeito adverso na Companhia e restringindo o acesso ao mercado de
capitais internacional. Por outro lado, a depreciação do Real frente ao Dólar pode causar a deterioração das finanças
públicas e do balanço de pagamento brasileiro, assim como resultar em uma diminuição no crescimento econômico
relacionado às exportações.
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A incerteza acerca das políticas futuras do Governo Federal pode contribuir para uma maior volatilidade no mercado de
títulos e valores mobiliários brasileiro e dos títulos e valores mobiliários emitidos no exterior por empresas brasileiras. O
Produto Interno Bruto (“PIB”) brasileiro oscilou consideravelmente nos últimos anos, conforme tabela abaixo.
Ano

Produto Interno
Bruto Brasileiro

2008

5,1%

2009

-0,1%

2010

7,5%

2011

4,0%

2012

1,9%

2013

3,0%

2014

0,5%

2015

-3,6%

2016

-3,3 %

2017

1,1%

2018

1,1%

2019

1,1%

2020

-4,1%

Fonte: BACEN (Produto Interno Bruto - Taxa de variação real no ano)

Face ao crescimento limitado dos últimos anos, é incerto qual será a política econômica e os impactos no mercado.
v) Em caso de instabilidade política, a Companhia e o preço das ações de sua emissão poderão ser adversamente
afetados.
Historicamente, o desempenho da economia brasileira tem sido influenciado pelo cenário político nacional. As crises
políticas afetaram, no passado, a confiança dos investidores e do público em geral, resultando na redução da atividade
econômica, afetando adversamente o preço de mercado das ações de emissão das companhias com ações negociadas em
bolsa.
A Companhia não pode prever se as atuais políticas econômicas serão mantidas ou quais políticas fiscais, monetárias,
previdenciárias e outras serão adotadas pelo Governo Federal, e se estas medidas resultarão em consequências adversas
para a economia e para a Companhia.
vi) A inflação e certas medidas governamentais para combatê-la podem contribuir para a incerteza econômica no Brasil
e afetar adversamente a Companhia e o preço das ações de sua emissão.
Desde a crise da dívida brasileira na década de 80, o País passou por períodos de elevadas taxas de inflação. A inflação,
juntamente com as medidas governamentais destinadas a combatê-la e as especulações acerca dessas medidas tiveram,
no passado, efeito negativo sobre a economia do País. Futuras medidas governamentais, incluindo aumento das taxas de
juros, intervenção no mercado de câmbio e medidas para ajustar ou fixar o valor do real podem trazer o aumento da
inflação. Se o Brasil vivenciar altas taxas de inflação no futuro, a Companhia pode não conseguir ajustar seus preços e
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aluguéis de forma a compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos. Pressões inflacionárias podem afetar a
capacidade da Companhia de acessar mercados financeiros estrangeiros e de se antecipar às políticas governamentais de
combate à inflação que possam causar efeitos adversos na Companhia e no preço das ações de sua emissão.
vii) A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países, principalmente nas economias
emergentes, pode afetar adversamente a economia brasileira, a Companhia e o preço das ações de sua emissão.
A economia brasileira e as companhias brasileiras têm sido, em diferentes graus de intensidade, impactadas pelas
condições econômicas e de mercado de outros países, emergentes ou não, bem como pelas reações dos investidores com
relação a essas condições. Desta forma, a oferta de crédito às empresas brasileiras é diretamente influenciada pelas
condições econômicas e de mercado no Brasil, e, ainda que em graus variáveis, pela economia e condições de mercado de
outros países.
Acontecimentos ou condições econômicas e/ou políticas em outros países, especialmente os emergentes, já afetaram
significativamente a disponibilidade de crédito na economia brasileira e resultaram em consideráveis saídas de recursos e
queda no volume de novos investimentos estrangeiros no Brasil.
Não há como garantir que futuros acontecimentos em outras economias, bem como medidas a serem adotadas pelos
governos desses países, não afetarão a oferta de crédito às companhias brasileiras no mercado local e internacional de
modo adverso, assim como o nível de atividade econômica, podendo, deste modo, vir a causar efeitos adversos na
economia brasileira, na Companhia e no preço das ações de sua emissão.
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4.3 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que a Companhia ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhista, tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes
para o negócio da Companhia ou de suas Controladas:
Abaixo relatamos os processos que julgamos ser relevantes para a Companhia:
I) Tributário
1.
Processo nº 19515.722906/2013-30
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração
d) Partes no Processo
e) Valores, bens ou direitos envolvidos

f)

Principais Fatos

g) Chance de Perda

h) Análise do impacto em caso de perda
do processo

Receita Federal
Segunda Instância
04/12/2013
Autuante: Receita Federal do Brasil
Autuada: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Valor exigido: R$ 26.714.349,05 (IRPJ +CSLL)
Prejuízo fiscal glosado: R$ 35.672.885,58
Base de cálculo negativa glosada: R$ 35.673.470,39
Trata-se de processo administrativo federal decorrente da lavratura de
autos de infração pela Receita Federal do Brasil contra a São Carlos
Empreendimentos e Participações S.A. para lhe exigir o recolhimento
de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa qualificada de 150%, multa isolada
de ofício de 50% e juros. A autuação teve por objeto o questionamento,
pelas autoridades fiscais, da dedução, da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, das despesas financeiras (juros e variação monetária passiva)
relativas a contratos de empréstimo cedidos pelas controladas da São
Carlos à sua controladora ao longo do ano-calendário de 2008. Essas
despesas financeiras decorreram de financiamentos originalmente
contratados pelas controladas para a aquisição a prazo de imóveis
utilizados em suas atividades.
Em abril de 2016, o CARF (i) manteve a glosa das despesas financeiras
decorrentes dos financiamentos contratados pelas controladas da São
Carlos, tanto para o IRPJ quanto para CSLL, e os juros sobre a multa; (ii)
reduziu a multa qualificada, de 150% para 75%; (iii) reduziu o valor do
crédito tributário para corrigir o erro de cálculo cometido pela
autuação; e (iv) por maioria de votos, reduziu a multa isolada de ofício
de 50%, cancelando a parcela que utilizava a mesma base da multa de
ofício de 150%.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
contra a decisão de 2ª instância do CARF.
Em 03.02.2020, a São Carlos recebeu a Intimação nº 1045/2020, na
qual foi cientificada do Acórdão CARF parcialmente favorável. Foram
opostos em 03.03.2020 Embargos de Declaração para demonstrar os
vícios de contradição e omissão do acórdão. Em 18.03.2020, foram
apresentadas Contrarrazões do Contribuinte ao Recurso Especial da
PGFN. Aguarda-se análise dos embargos de declaração pela 2ª Turma
da 4 ª Câmara da 1ª Seção do CARF.
Principal (mérito) - possível / Redução do principal por erro de cálculo
dos autos de infração – remota / Cancelamento da multa isolada possível / Redução da multa agravada - remota
Perda do valor
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i)

Valor provisionado (se houver)

Não há

2.
Processo nº 13864.720046/2017-87
a)
b)
c)
d)

Juízo
Instância
Data de Instauração
Partes no Processo

e) Valores, bens ou direitos envolvidos

f)

Principais Fatos

g) Chance de Perda
h) Análise do impacto em caso de perda
do processo
i) Valor provisionado (se houver)

Receita Federal
Primeira Instância
21/04/2017
Autuante: Receita Federal do Brasil
Autuada: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Valor exigido: R$ 5.160.013,13 (IRPJ +CSLL)
Prejuízo fiscal glosado: R$ 10.736.320,96
Base de cálculo negativa glosada: R$ 10.736.320,96
Trata-se de processo administrativo federal decorrente da lavratura de
autos de infração pela Receita Federal do Brasil contra a São Carlos
Empreendimentos e Participações S.A. para lhe exigir o recolhimento
de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de 75% e de juros, sobre a dedução
dos pagamentos de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) realizados em
abril de 2012, que tomaram por base o patrimônio líquido contábil do
exercício encerrado em 31/12/2011. Em 26.07.2017, foi protocolada a
Impugnação. Em 03.05.2018, foi proferida decisão de 1ª instância
desfavorável, que manteve integralmente os débitos de IRPJ e CSLL
exigidos pelos autos de infração. Em face dessa decisão foi
apresentado Recurso Voluntário em 26.06.2018. Aguarda-se
julgamento do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
Possível
Perda do valor
Não há

3.
Processo

1003342-47.2017.826.0053

Classe

Ação Anulatória de Lançamento Tributário

Distribuição

30/01/2017

Localização

5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo

Valor da Causa

R$ 19.927.349,33

Valor Atualizado

R$ 35.405.512,90

Provisionamento

R$ 35.405.512,90

Autora

H.T.Y.S.P.E. Empreendimentos E Participações Ltda.

Ré

Prefeitura Municipal de São Paulo

Probabilidade de Perda

Remota
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Garantia

Não há

Dados da Garantia

Não se aplica

Resumo do Processo

Trata-se de ação anulatória, proposta em face do Município de São Paulo, objetivando
a desconstituição de 18 Autos de Infração lavrados para cobrança de ITBI, tendo em
vista que nunca houve a transmissão imobiliária das unidades autônomas do
condomínio “Eldorado Business Tower” à Autora, em decorrência da cisão total e
consequente extinção da empresa Dueto Participações Ltda. Os autos de infração
combatidos são: 90.026.846-8; 90.026.847-6; 90.026.844-1; 90.026.841-7;
90.026.842-5; 90.026.845-1; 90.026.843-3; 90.026.851-4; 90.026.852-2; 90.026.8492; 90.026.836-0; 90.026.837-9; 90.026.848-4; 90.026.835-2; 90.026.839-5;
90.026.838-7; 90.026.840-9; 90.026.831-1.
Aguarda-se julgamento de Agravo Interno, interposto em face da decisão
monocrática que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, interposto pela
Prefeitura do Município de São Paulo

Último Andamento

4.
Processo

Classe

1504138-64.2017.826.0090
1506164-35.2017.826.0090
1510327-58.2017.826.0090
1508882-05.2017.826.0090
1507930-26.2017.826.0090
1505881-12.2017.826.0090
1510505-07.2017.826.0090
1508807-63.2017.826.0090
1507171-62.2017.826.0090
1509226-83.2017.826.0090
1508350-31.2017.826.0090
1509242-37.2017.826.0090
1507092-83.2017.826.0090
1507119-66.2017.826.0090
1510353-56.2017.826.0090
1509982-92.2017.826.0090
1504315-28.2017.826.0090
1506417-23.2017.826.0090
Execução Fiscal

Distribuição

12/01/2017

Localização

Vara das Execuções Fiscais Municipais

Valor da Causa

R$ 19.927.349,33

Valor Atualizado
Provisionamento

Valor atualizado correspondente ao da Ação Anulatória nº 100334247.2017.826.0053 (“item 1”)
Valor provisionado na Ação Anulatória nº 1003342-47.2017.826.0053 (“item 1”)

Autora

Prefeitura Municipal de São Paulo

Ré

H.T.Y.S.P.E. Empreendimentos E Participações Ltda.

Probabilidade de Perda

Remota

Garantia

Penhora
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Dados da Garantia
Resumo do Processo

Último Andamento

imóveis localizados à Rua Américo Brasiliense, nºs 1.1798 e 1.795, Chácara Santo
Antônio, São Paulo – SP, objeto das matrículas nºs 82.932 e 82.933, do 11º CRI.
Trata-se de execuções fiscais, propostas pelo Município de São Paulo, visando a
cobrança do ITBI supostamente devido pela Executada pela transmissão de imóveis,
após a cisão total da Dueto Participações Ltda.
Apresentação de Manifestação à Impugnação à Exceção de Pré Executividade,
requerendo:
i) – Extinção das Execuções Fiscais;
ii) – Alternativamente, suspensão das Execuções Fiscais até o julgamento final da Ação
Anulatória;
iii) – Aceitação dos imóveis oferecidos à penhora

5.
Processo

1548583-36.2018.8.26.0090

Classe

Execução Fiscal

Distribuição

07/07/2018

Localização

Vara das Execuções Fiscais Municipais

Valor da Causa

R$ 1.397.450,70

Valor Atualizado

R$ 2.105.980,20

Provisionamento

R$ 2.105.980,20

Exequente

Prefeitura Municipal de São Paulo

Executada

H.T.Y.S.P.E. Empreendimentos E Participações Ltda.

Probabilidade de Perda

Remota

Garantia

Penhora

Dados da Garantia

Imóvel registrado sob a matrícula nº 249.823 do 11º RISP.

Resumo do Processo

Trata-se de ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de São Paulo, para
cobrança do Auto de Infração nº 90.026.850-6, lavrado para cobrança de ITBI, em
razão de suposta transmissão de um imóvel à Executada, após a cisão total da Dueto
Participações Ltda.
Apresentação de Manifestação à Impugnação à Exceção de Pré Executividade,
requerendo:
i) – Extinção das Execuções Fiscais;
ii) – Alternativamente, suspensão das Execuções Fiscais até o julgamento final da
Ação Anulatória;
iii) – Reunião dos autos as demais execuções fiscais já ajuizadas

Último Andamento

6.
Processo

1062498-92.2019.8.26.0053

Classe

Ação Anulatória de Lançamento Tributário

Distribuição

13/11/2019

Localização

7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
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Valor da Causa

R$ 16.589.952,42

Valor Atualizado

R$ 22.361.023,70

Provisionamento

R$ 22.361.023,70

Autora

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.

Ré

Prefeitura Municipal de São Paulo

Probabilidade de Perda

Possível

Garantia

Seguro Garantia

Dados da Garantia

Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0007596.12

Resumo do Processo

Trata-se de Ação Anulatória, proposta pela São Carlos Empreendimentos e
Participações S.A., para cancelar os Autos de Infração compreendidos entre os nºs
90.028.427-7 e 90.029.058-7, totalizando 523 autos lavrados pela Prefeitura de São
Paulo. A ação visa desconstituir a cobrança do ITBI, originado de suposta cessão de
direito decorrentes de compromisso de compra e venda, celebrado com a Fundação
Cosipa de Seguridade Social - FEMCO SC, no qual foi previsto a prerrogativa de
indicar um terceiro para figurar na escritura definitiva como comprovador efetivo.
A Autora indicou a SC São Paulo Ce Aço Empreendimentos e Participações Ltda., que
nessa condição, passa a figurar na escritura definitiva, como se estivesse no
compromisso de venda e compra desde o início.
Julgada a ação improcedente, em 22/11/2020, interpusemos Recurso de Apelação.
Atualmente, aguarda-se inclusão do recurso em pauta para julgamento.

Último Andamento

7.
Processo

397 Execuções Fiscais

Classe

Execução Fiscal

Distribuição

Janeiro de 2020

Localização

Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo

Valor da Causa

Exequente

Não se A aplica – Débitos objeto na Ação Anulatória nº 1062498-92.2019.8.26.0053
(item 4)
Não se A aplica – Débitos objeto na Ação Anulatória nº 1062498-92.2019.8.26.0053
(item 4)
Não se aplica – Valor a ser provisionado está indicado na Ação Anulatória nº
1062498-92.2019.8.26.0053 (item 4)
Prefeitura Municipal de São Paulo

Executada

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.

Probabilidade de Perda

Possível

Garantia

Não há

Dados da Garantia

Não há

Resumo do Processo

Trata-se de cobrança decorrente de 397 dos 523 autos de infração que foram
conjuntamente apreciados no Processo Administrativo nº 6017.2017/011619-2.
Execução Fiscal Piloto.
Apresentada Manifestação à Impugnação à Exceção de Pré Executividade,
requerendo:

Valor Atualizado
Provisionamento

Último Andamento
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i) – Extinção das Execuções Fiscais, em razão do da tese de repercussão geral fixada
no julgamento do tema nº 1.124, pelo STF
ii) – Alternativamente, suspensão das Execuções Fiscais até o julgamento final da
Ação Anulatória, na qual já foi aceito Seguro Garantia
8.
Processo

1063138-61.2020.8.26.0053

Classe

Mandado de Segurança

Distribuição

14/12/2020

Localização

6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo

Valor da Causa

R$ 34.771.243,74

Valor Atualizado

R$ 39.162.682,88

Provisionamento

Não se aplica – valor da causa indicado para fins fiscais

Impetrante

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.

Impetrada

Prefeitura Municipal de São Paulo

Probabilidade de Perda

Possível

Garantia

Não há

Dados da Garantia

Não há

Resumo do Processo

Trata-se de Mandado de Segurança em que visa o aproveitamento do IPTU
recolhido pelo lote ascendente para quitação do IPTU sobre os novos contribuintes.
Aguarda-se designação de data para realização de audiência de conciliação.

Último Andamento
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4.3 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em que a Companhia ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhista, tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes
para o negócio da Companhia ou de suas Controladas:
Abaixo relatamos os processos que julgamos ser relevantes para a Companhia:
I) Tributário
1.
Processo nº 19515.722906/2013-30
j) Juízo
k) Instância
l) Data de Instauração
m) Partes no Processo
n) Valores, bens ou direitos envolvidos

o) Principais Fatos

p) Chance de Perda

q) Análise do impacto em caso de perda
do processo

Receita Federal
Segunda Instância
04/12/2013
Autuante: Receita Federal do Brasil
Autuada: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Valor exigido: R$ 26.714.349,05 (IRPJ +CSLL)
Prejuízo fiscal glosado: R$ 35.672.885,58
Base de cálculo negativa glosada: R$ 35.673.470,39
Trata-se de processo administrativo federal decorrente da lavratura de
autos de infração pela Receita Federal do Brasil contra a São Carlos
Empreendimentos e Participações S.A. para lhe exigir o recolhimento
de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa qualificada de 150%, multa isolada
de ofício de 50% e juros. A autuação teve por objeto o questionamento,
pelas autoridades fiscais, da dedução, da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, das despesas financeiras (juros e variação monetária passiva)
relativas a contratos de empréstimo cedidos pelas controladas da São
Carlos à sua controladora ao longo do ano-calendário de 2008. Essas
despesas financeiras decorreram de financiamentos originalmente
contratados pelas controladas para a aquisição a prazo de imóveis
utilizados em suas atividades.
Em abril de 2016, o CARF (i) manteve a glosa das despesas financeiras
decorrentes dos financiamentos contratados pelas controladas da São
Carlos, tanto para o IRPJ quanto para CSLL, e os juros sobre a multa; (ii)
reduziu a multa qualificada, de 150% para 75%; (iii) reduziu o valor do
crédito tributário para corrigir o erro de cálculo cometido pela
autuação; e (iv) por maioria de votos, reduziu a multa isolada de ofício
de 50%, cancelando a parcela que utilizava a mesma base da multa de
ofício de 150%.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
contra a decisão de 2ª instância do CARF.
Em 03.02.2020, a São Carlos recebeu a Intimação nº 1045/2020, na
qual foi cientificada do Acórdão CARF parcialmente favorável. Foram
opostos em 03.03.2020 Embargos de Declaração para demonstrar os
vícios de contradição e omissão do acórdão. Em 18.03.2020, foram
apresentadas Contrarrazões do Contribuinte ao Recurso Especial da
PGFN. Aguarda-se análise dos embargos de declaração pela 2ª Turma
da 4 ª Câmara da 1ª Seção do CARF.
Principal (mérito) - possível / Redução do principal por erro de cálculo
dos autos de infração – remota / Cancelamento da multa isolada possível / Redução da multa agravada - remota
Perda do valor
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r) Valor provisionado (se houver)

Não há

2.
Processo nº 13864.720046/2017-87
j)
k)
l)
m)

Juízo
Instância
Data de Instauração
Partes no Processo

n) Valores, bens ou direitos envolvidos

o) Principais Fatos

p) Chance de Perda
q) Análise do impacto em caso de perda
do processo
r) Valor provisionado (se houver)

Receita Federal
Primeira Instância
21/04/2017
Autuante: Receita Federal do Brasil
Autuada: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Valor exigido: R$ 5.160.013,13 (IRPJ +CSLL)
Prejuízo fiscal glosado: R$ 10.736.320,96
Base de cálculo negativa glosada: R$ 10.736.320,96
Trata-se de processo administrativo federal decorrente da lavratura de
autos de infração pela Receita Federal do Brasil contra a São Carlos
Empreendimentos e Participações S.A. para lhe exigir o recolhimento
de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de 75% e de juros, sobre a dedução
dos pagamentos de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) realizados em
abril de 2012, que tomaram por base o patrimônio líquido contábil do
exercício encerrado em 31/12/2011. Em 26.07.2017, foi protocolada a
Impugnação. Em 03.05.2018, foi proferida decisão de 1ª instância
desfavorável, que manteve integralmente os débitos de IRPJ e CSLL
exigidos pelos autos de infração. Em face dessa decisão foi
apresentado Recurso Voluntário em 26.06.2018. Aguarda-se
julgamento do recurso pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
Possível
Perda do valor
Não há

3.
Processo

1003342-47.2017.826.0053

Classe

Ação Anulatória de Lançamento Tributário

Distribuição

30/01/2017

Localização

5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo

Valor da Causa

R$ 19.927.349,33

Valor Atualizado

R$ 35.405.512,90

Provisionamento

R$ 35.405.512,90

Autora

H.T.Y.S.P.E. Empreendimentos E Participações Ltda.

Ré

Prefeitura Municipal de São Paulo

Probabilidade de Perda

Remota
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Garantia

Não há

Dados da Garantia

Não se aplica

Resumo do Processo

Trata-se de ação anulatória, proposta em face do Município de São Paulo,
objetivando a desconstituição de 18 Autos de Infração lavrados para cobrança de
ITBI, tendo em vista que nunca houve a transmissão imobiliária das unidades
autônomas do condomínio “Eldorado Business Tower” à Autora, em decorrência da
cisão total e consequente extinção da empresa Dueto Participações Ltda. Os autos de
infração combatidos são: 90.026.846-8; 90.026.847-6; 90.026.844-1; 90.026.841-7;
90.026.842-5; 90.026.845-1; 90.026.843-3; 90.026.851-4; 90.026.852-2; 90.026.8492; 90.026.836-0; 90.026.837-9; 90.026.848-4; 90.026.835-2; 90.026.839-5;
90.026.838-7; 90.026.840-9; 90.026.831-1.
Aguarda-se julgamento de Agravo Interno, interposto em face da decisão
monocrática que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, interposto pela
Prefeitura do Município de São Paulo

Último Andamento

4.
Processo

Classe

1504138-64.2017.826.0090
1506164-35.2017.826.0090
1510327-58.2017.826.0090
1508882-05.2017.826.0090
1507930-26.2017.826.0090
1505881-12.2017.826.0090
1510505-07.2017.826.0090
1508807-63.2017.826.0090
1507171-62.2017.826.0090
1509226-83.2017.826.0090
1508350-31.2017.826.0090
1509242-37.2017.826.0090
1507092-83.2017.826.0090
1507119-66.2017.826.0090
1510353-56.2017.826.0090
1509982-92.2017.826.0090
1504315-28.2017.826.0090
1506417-23.2017.826.0090
Execução Fiscal

Distribuição

12/01/2017

Localização

Vara das Execuções Fiscais Municipais

Valor da Causa

R$ 19.927.349,33

Valor Atualizado
Provisionamento

Valor atualizado correspondente ao da Ação Anulatória nº 100334247.2017.826.0053 (“item 1”)
Valor provisionado na Ação Anulatória nº 1003342-47.2017.826.0053 (“item 1”)

Autora

Prefeitura Municipal de São Paulo

Ré

H.T.Y.S.P.E. Empreendimentos E Participações Ltda.

Probabilidade de Perda

Remota

Garantia

Penhora
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Dados da Garantia
Resumo do Processo

Último Andamento

imóveis localizados à Rua Américo Brasiliense, nºs 1.1798 e 1.795, Chácara Santo
Antônio, São Paulo – SP, objeto das matrículas nºs 82.932 e 82.933, do 11º CRI.
Tratam-se de execuções fiscais, propostas pelo Município de São Paulo, visando a
cobrança do ITBI supostamente devido pela Executada pela transmissão de imóveis,
após a cisão total da Dueto Participações Ltda.
Apresentação de Manifestação à Impugnação à Exceção de Pré Executividade,
requerendo:
i) – Extinção das Execuções Fiscais;
ii) – Alternativamente, suspensão das Execuções Fiscais até o julgamento final da Ação
Anulatória;
iii) – Aceitação dos imóveis oferecidos à penhora

5.
Processo

1548583-36.2018.8.26.0090

Classe

Execução Fiscal

Distribuição

07/07/2018

Localização

Vara das Execuções Fiscais Municipais

Valor da Causa

R$ 1.397.450,70

Valor Atualizado

R$ 2.105.980,20

Provisionamento

R$ 2.105.980,20

Exequente

Prefeitura Municipal de São Paulo

Executada

H.T.Y.S.P.E. Empreendimentos E Participações Ltda.

Probabilidade de Perda

Remota

Garantia

Penhora

Dados da Garantia

Imóvel registrado sob a matrícula nº 249.823 do 11º RISP.

Resumo do Processo

Trata-se de ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de São Paulo, para
cobrança do Auto de Infração nº 90.026.850-6, lavrado para cobrança de ITBI, em
razão de suposta transmissão de um imóvel à Executada, após a cisão total da Dueto
Participações Ltda.
Apresentação de Manifestação à Impugnação à Exceção de Pré Executividade,
requerendo:
i) – Extinção das Execuções Fiscais;
ii) – Alternativamente, suspensão das Execuções Fiscais até o julgamento final da
Ação Anulatória;
iii) – Reunião dos autos as demais execuções fiscais já ajuizadas

Último Andamento

6.
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Processo

1062498-92.2019.8.26.0053

Classe

Ação Anulatória de Lançamento Tributário

Distribuição

13/11/2019

Localização

7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo

Valor da Causa

R$ 16.589.952,42

Valor Atualizado

R$ 22.361.023,70

Provisionamento

R$ 22.361.023,70

Autora

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.

Ré

Prefeitura Municipal de São Paulo

Probabilidade de Perda

Possível

Garantia

Seguro Garantia

Dados da Garantia

Apólice de Seguro Garantia nº 17.75.0007596.12

Resumo do Processo

Trata-se de Ação Anulatória, proposta pela São Carlos Empreendimentos e
Participações S.A., para cancelar os Autos de Infração compreendidos entre os nºs
90.028.427-7 e 90.029.058-7, totalizando 523 autos lavrados pela Prefeitura de São
Paulo. A ação visa desconstituir a cobrança do ITBI, originado de suposta cessão de
direito decorrentes de compromisso de compra e venda, celebrado com a
Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO SC, no qual foi previsto a
prerrogativa de indicar um terceiro para figurar na escritura definitiva como
comprovador efetivo. A Autora indicou a SC São Paulo Ce Aço Empreendimentos e
Participações Ltda., que nessa condição, passa a figurar na escritura definitiva,
como se estivesse no compromisso de venda e compra desde o início.
Julgada a ação improcedente, em 22/11/2020, interpusemos Recurso de Apelação.
Atualmente, aguarda-se inclusão do recurso em pauta para julgamento.

Último Andamento

7.
Processo

397 Execuções Fiscais

Classe

Execução Fiscal

Distribuição

Janeiro de 2020

Localização

Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca de São Paulo

Valor da Causa

Exequente

Não se A aplica – Débitos objeto na Ação Anulatória nº 1062498-92.2019.8.26.0053
(item 4)
Não se A aplica – Débitos objeto na Ação Anulatória nº 1062498-92.2019.8.26.0053
(item 4)
Não se aplica – Valor a ser provisionado está indicado na Ação Anulatória nº
1062498-92.2019.8.26.0053 (item 4)
Prefeitura Municipal de São Paulo

Executada

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.

Probabilidade de Perda

Possível

Garantia

Não há

Valor Atualizado
Provisionamento
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Dados da Garantia

Não há

Resumo do Processo

Trata-se de cobrança decorrente de 397 dos 523 autos de infração que foram
conjuntamente apreciados no Processo Administrativo nº 6017.2017/011619-2.
Execução Fiscal Piloto.
Apresentada Manifestação à Impugnação à Exceção de Pré Executividade,
requerendo:
i) – Extinção das Execuções Fiscais, em razão do da tese de repercussão geral fixada
no julgamento do tema nº 1.124, pelo STF

Último Andamento

ii) – Alternativamente, suspensão das Execuções Fiscais até o julgamento final da
Ação Anulatória, na qual já foi aceito Seguro Garantia
8.
Processo

1063138-61.2020.8.26.0053

Classe

Mandado de Segurança

Distribuição

14/12/2020

Localização

6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo

Valor da Causa

R$ 34.771.243,74

Valor Atualizado

R$ 39.162.682,88

Provisionamento

Não se aplica – valor da causa indicado para fins fiscais

Impetrante

São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.

Impetrada

Prefeitura Municipal de São Paulo

Probabilidade de Perda

Possível

Garantia

Não há

Dados da Garantia

Não há

Resumo do Processo

Trata-se de Mandado de Segurança em que visa o aproveitamento do IPTU
recolhido pelo lote ascendente para quitação do IPTU sobre os novos contribuintes.
Aguarda-se designação de data para realização de audiência de conciliação.

Último Andamento
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Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Companhia ou
suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou
ex-controladores ou investidores da Companhia ou de suas controladas:
A Companhia move atualmente uma ação de natureza cível contra um ex-administrador da Companhia. Segue abaixo
quadro com os dados do processo:

Processo número: 2000.001.145403-8
a) Juízo
b) Instância
c) Data de Instauração

50ª Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ
Primeira Instância – Fase de Execução
7/11/2000

d) Partes no Processo

Autora: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
Réus: Paulo Niemeyer de Frontim Werneck e outros

e) Valores, bens ou direitos envolvidos

R$ 262.122,51

f) Principais Fatos

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial decorrente do
Instrumento Particular de Transferência de Participação Contratual e Outras
Avenças, celebrado em 18 de setembro de 1998.
Penhoramos imóvel no Rio de Janeiro com avaliação no valor de
R$887.500,00, que foi arrematado pelo valor de R$ 630.000,00, Desse valor
foi descontado o crédito no valor de R$ 166.000,00 referente a penhora de
1º grau e o saldo foi levantado pela São Carlos.

g) Chance de Perda

Possível

h) Análise do impacto em caso de perda
do processo

Perda do crédito

i) Valor provisionado (se houver)

Não há
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes
4.5 Em relação aos processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas controladas
sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto
em caso de perda e informar os valores envolvidos:

Até a data deste formulário de referência, não há processos sigilosos relevantes em que a
Companhia ou suas controladas figurem como partes.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas
jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam relevantes, em que a Companhia ou suas
controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros:
Segue quadro descritivos dos processos tributários nos quais empresa H.T.Y.S.P.E. Empreendimento e Participações Ltda.
(“HTYSPE”) é parte.

Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela H.T.Y.S.P.E. Empreendimento e Participações Ltda (Autora), para sejam
desconstituídos os Autos de Infração, lavrados pela Prefeitura do Município de São Paulo (Ré).

Nº do Processo

1

1003342-47.2017.826.0053

Natureza da Ação

Último Andamento

Valor da Causa (Histórico)

Ação Anulatória

Aguarda-se julgamento
de Agravo Interno,
interposto em face da
decisão monocrática
que negou provimento
ao Agravo em Recurso
Especial, interposto
pela Prefeitura do
Município de São Paulo

R$ 31.648.892,35

Execuções fiscais promovidas pela Prefeitura do Município de São Paulo, Exequente, em face da H.T.Y.S.P.E.
Empreendimento e Participações Ltda, executada, para cobrança de suposto débito de ITBI.
Nº do Processo

Natureza da Ação

Último Andamento

Valor da Causa (Histórico)

1 1504138-64.2017.8.26.0090

Execução Fiscal

Execução Fiscal Piloto.
Apresentação de Manifestação à
Impugnação à Exceção de Pré
Executividade, requerendo:
i) – Extinção das Execuções Fiscais;
ii) – Alternativamente, suspensão das
Execuções Fiscais até o julgamento
final da Ação Anulatória;
iii) – Aceitação dos imóveis localizados
à Rua Américo Brasiliense, nºs 1.1798
e 1.795, Chácara Santo Antônio, São
Paulo – SP, objeto das matrículas nºs
82.932 e 82.933, do 11º CRI.

R$ 1.209.694,31

2

1506164-35.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090

R$1.173.021,25

3

1510327-58.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$1.173.014,80
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4

1508882-05.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$1.209.694,31

5

1507930-26.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$ 1.209.694,31

6

1505881-12.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$ 1.207.736,71

7

1510505-07.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$1.115.100,57

8

1508807-63.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$ 1.115.100,57

9

1507171-62.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$1.194.224,15

10 1509226-83.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$1.194.224,15

11 1508350-31.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$1.173.014,80

12 1509242-37.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090

R$ 1.194.224,15

13 1507092-83.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$ 1.194.224,15

14 1507119-66.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$1.144.727,61

15 1510353-56.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$ 1.152.409,38

16 1509982-92.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090

R$380.680,75

17 1504315-28.2017.826.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090.

R$ 1.115.100,57

18 1506417-23.2017.826.0090

Execução Fiscal

19 1548583-36.2018.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal
piloto nº 1504138-64.2017.8.26.0090
Apresentação de Manifestação à
Impugnação à Exceção de Pré
Executividade, requerendo:
i) – Extinção das Execuções Fiscais;
ii) – Alternativamente, suspensão das
Execuções Fiscais até o julgamento
final da Ação Anulatória;
iii) – Reunião dos autos as demais
execuções fiscais já ajuizadas

R$1.181.181,49

R$ 1.397.450,70

Segue quadro descritivos dos processos tributários nos quais São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (“São
Carlos”) é parte.
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Mandado de Segurança, impetrado por São Carlos (Autora), em face do Sr. Secretário Municipal da Fazenda de São Paulo,
para que sejam anuladas cobranças de IPTU, cujos lançamentos foram revisados, sem que houvesse aproveitamento do
imposto anteriormente recolhido para os mesmos imóveis.

1

Nº do Processo

Natureza da Ação

Último Andamento

Valor da Causa
(Histórico)

106313861.2020.8.26.0053

Mandado de
Segurança

Atualmente, aguarda-se designação de
audiência de conciliação.

R$ 34.771.243,74

Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela São Carlos (Autora), para sejam desconstituídos os Autos de Infração,
lavrados pela Prefeitura do Município de São Paulo (Ré).

Nº do Processo

106249892.2019.8.26.0053

1

Natureza da Ação

Último Andamento

Valor da Causa
(Histórico)

Ação Anulatória

Atualmente, aguarda-se inclusão do
Recurso de Apelação, interposto pela São
Carlos, na Pauta de Julgamento.

R$ 16.589.952,42

Execuções fiscais promovidas pela Prefeitura do Município de São Paulo, Exequente, em face da São Carlos, Executada,
para cobrança de suposto débito de ITBI.

Nº do Processo

1

150200459.2020.8.26.0090

Natureza da Ação

Último Andamento

Valor da Causa
(Histórico)

Execução Fiscal

Execução Fiscal Piloto.
Apresentada Manifestação à Impugnação à
Exceção de Pré Executividade, requerendo:
i) – Extinção das Execuções Fiscais, em
razão do da tese de repercussão geral
fixada no julgamento do tema nº 1.124,
pelo STF
ii) – Alternativamente, suspensão das
Execuções Fiscais até o julgamento final da
Ação Anulatória, na qual já foi aceito
Seguro Garantia

R$722.746,00
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2

153478452.2020.8.26.0090

3

153478367.2020.8.26.0090

4

153478282.2020.8.26.0090

5

153326894.2020.8.26.0090

6

153326712.2020.8.26.0090

7

153326627.2020.8.26.0090

8

153326542.2020.8.26.0090

9

153326457.2020.8.26.0090

10

153326372.2020.8.26.0090

11

153326287.2020.8.26.0090

12

153326105.2020.8.26.0090

13

153326020.2020.8.26.0090

14

153325935.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 410.865,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 410.865,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 410.865,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 410.865,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$410.865,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 410.865,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 399.622,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 351.551,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 351.551,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 351.551,00
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15

153325850.2020.8.26.0090

16

153325765.2020.8.26.0090

17

153325680.2020.8.26.0090

18

153325595.2020.8.26.0090

19

153325413.2020.8.26.0090

20

153325328.2020.8.26.0090

21

153325243.2020.8.26.0090

22

153325158.2020.8.26.0090

23

153325073.2020.8.26.0090

24

153324988.2020.8.26.0090

25

153324806.2020.8.26.0090

26

153324721.2020.8.26.0090

27

153324636.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 351.551,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$264.247,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$264.247,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$264.247,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 264.247,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 264.247,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 264.247,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 257.085,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 232.035,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 197.852,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 179.942,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 170.723,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$170.723,00
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28

153324551.2020.8.26.0090

29

153324466.2020.8.26.0090

30

153324381.2020.8.26.0090

31

153324296.2020.8.26.0090

32

153324114.2020.8.26.0090

33

153324029.2020.8.26.0090

34

153323944.2020.8.26.0090

35

153323859.2020.8.26.0090

36

153323774.2020.8.26.0090

37

153323689.2020.8.26.0090

38

153323507.2020.8.26.0090

39

153323422.2020.8.26.0090

40

153323337.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 170.723,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 171.528,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 171.528,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 166.530,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$162.947,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 148.702,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$147.201,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 147.201,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 147.201,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 147.201,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$146.785,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 142.289,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00
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41

153323252.2020.8.26.0090

42

153323167.2020.8.26.0090

43

153323082.2020.8.26.0090

44

153322997.2020.8.26.0090

45

153322815.2020.8.26.0090

46

153322730.2020.8.26.0090

47

153322645.2020.8.26.0090

48

153322560.2020.8.26.0090

49

153322475.2020.8.26.0090

50

153322390.2020.8.26.0090

51

153322208.2020.8.26.0090

52

153322123.2020.8.26.0090

53

153322038.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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54

153321953.2020.8.26.0090

55

153321868.2020.8.26.0090

56

153321783.2020.8.26.0090

57

153321698.2020.8.26.0090

58

153321516.2020.8.26.0090

59

153321431.2020.8.26.0090

60

153321346.2020.8.26.0090

61

153321261.2020.8.26.0090

62

153321176.2020.8.26.0090

63

153321091.2020.8.26.0090

64

153320909.2020.8.26.0090

65

153320824.2020.8.26.0090

66

153320739.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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67

153320654.2020.8.26.0090

68

153320569.2020.8.26.0090

69

153320484.2020.8.26.0090

70

153320302.2020.8.26.0090

71

153320217.2020.8.26.0090

72

153320132.2020.8.26.0090

73

153320047.2020.8.26.0090

74

153319962.2020.8.26.0090

75

153319877.2020.8.26.0090

76

153319792.2020.8.26.0090

77

153319610.2020.8.26.0090

78

153319525.2020.8.26.0090

79

153319440.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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80

153319355.2020.8.26.0090

81

153319270.2020.8.26.0090

82

153319185.2020.8.26.0090

83

153319003.2020.8.26.0090

84

153318918.2020.8.26.0090

85

153318833.2020.8.26.0090

86

153318748.2020.8.26.0090

87

153318663.2020.8.26.0090

88

153318578.2020.8.26.0090

89

153318493.2020.8.26.0090

90

153318311.2020.8.26.0090

91

153318226.2020.8.26.0090

92

153318141.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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93

153318056.2020.8.26.0090

94

153317971.2020.8.26.0090

95

153317886.2020.8.26.0090

96

153317704.2020.8.26.0090

97

153317619.2020.8.26.0090

98

153317534.2020.8.26.0090

99

153317449.2020.8.26.0090

100

153317364.2020.8.26.0090

101

153317279.2020.8.26.0090

102

153317194.2020.8.26.0090

103

153317012.2020.8.26.0090

104

153316927.2020.8.26.0090

105

153316842.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

PÁGINA: 59 de 294

Formulário de Referência - 2021 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.

Versão : 3

4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto

106

153316757.2020.8.26.0090

107

153316672.2020.8.26.0090

108

153316587.2020.8.26.0090

109

153316405.2020.8.26.0090

110

153316320.2020.8.26.0090

111

153316235.2020.8.26.0090

112

153316150.2020.8.26.0090

113

153316065.2020.8.26.0090

114

153315980.2020.8.26.0090

115

153315895.2020.8.26.0090

116

153315713.2020.8.26.0090

117

153315628.2020.8.26.0090

118

153315543.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.220,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.220,00
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119

153315458.2020.8.26.0090

120

153315373.2020.8.26.0090

121

153315288.2020.8.26.0090

122

153315106.2020.8.26.0090

123

153315021.2020.8.26.0090

124

153314936.2020.8.26.0090

125

153314851.2020.8.26.0090

126

153314766.2020.8.26.0090

127

153314681.2020.8.26.0090

128

153314596.2020.8.26.0090

129

153314414.2020.8.26.0090

130

153314329.2020.8.26.0090

131

153314244.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00
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132

153314159.2020.8.26.0090

133

153314074.2020.8.26.0090

134

153313989.2020.8.26.0090

135

153313807.2020.8.26.0090

136

153313722.2020.8.26.0090

137

153313637.2020.8.26.0090

138

153313552.2020.8.26.0090

139

153313467.2020.8.26.0090

140

153313382.2020.8.26.0090

141

153313297.2020.8.26.0090

142

153313115.2020.8.26.0090

143

153313030.2020.8.26.0090

144

153312945.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00
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145

153312860.2020.8.26.0090

146

153312775.2020.8.26.0090

147

153312690.2020.8.26.0090

148

153312508.2020.8.26.0090

149

153312423.2020.8.26.0090

150

153312338.2020.8.26.0090

151

153312253.2020.8.26.0090

152

153312168.2020.8.26.0090

153

153312083.2020.8.26.0090

154

153311998.2020.8.26.0090

155

153311816.2020.8.26.0090

156

153311731.2020.8.26.0090

157

153311646.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00
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158

153311561.2020.8.26.0090

159

153311476.2020.8.26.0090

160

153311391.2020.8.26.0090

161

153311209.2020.8.26.0090

162

153311124.2020.8.26.0090

163

153311039.2020.8.26.0090

164

153310954.2020.8.26.0090

165

153310869.2020.8.26.0090

166

153310784.2020.8.26.0090

167

153310602.2020.8.26.0090

168

153310517.2020.8.26.0090

169

153310432.2020.8.26.0090

170

153310347.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.220,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00
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171

153310262.2020.8.26.0090

172

153310177.2020.8.26.0090

173

153310092.2020.8.26.0090

174

153309910.2020.8.26.0090

175

153309825.2020.8.26.0090

176

153309740.2020.8.26.0090

177

153309655.2020.8.26.0090

178

153309570.2020.8.26.0090

179

153309485.2020.8.26.0090

180

153309303.2020.8.26.0090

181

153309218.2020.8.26.0090

182

153309133.2020.8.26.0090

183

153309048.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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184

153308963.2020.8.26.0090

185

153308878.2020.8.26.0090

186

153308793.2020.8.26.0090

187

153308611.2020.8.26.0090

188

153308526.2020.8.26.0090

189

153308441.2020.8.26.0090

190

153308356.2020.8.26.0090

191

153308271.2020.8.26.0090

192

153308186.2020.8.26.0090

193

153308004.2020.8.26.0090

194

153307919.2020.8.26.0090

195

153307834.2020.8.26.0090

196

153307749.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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197

153307664.2020.8.26.0090

198

153307579.2020.8.26.0090

199

153307494.2020.8.26.0090

200

153307312.2020.8.26.0090

201

153307227.2020.8.26.0090

202

153307142.2020.8.26.0090

203

153307057.2020.8.26.0090

204

153306972.2020.8.26.0090

205

153306887.2020.8.26.0090

206

153306705.2020.8.26.0090

207

153306620.2020.8.26.0090

208

153306535.2020.8.26.0090

209

153306450.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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210

153306365.2020.8.26.0090

211

153306280.2020.8.26.0090

212

153306195.2020.8.26.0090

213

153306013.2020.8.26.0090

214

153305928.2020.8.26.0090

215

153305843.2020.8.26.0090

216

153305758.2020.8.26.0090

217

153305673.2020.8.26.0090

218

153305588.2020.8.26.0090

219

153305406.2020.8.26.0090

220

153305321.2020.8.26.0090

221

153305236.2020.8.26.0090

222

153305151.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.220,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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223

153305066.2020.8.26.0090

224

153304981.2020.8.26.0090

225

153304896.2020.8.26.0090

226

153304714.2020.8.26.0090

227

153304629.2020.8.26.0090

228

153304544.2020.8.26.0090

229

153304459.2020.8.26.0090

230

153304374.2020.8.26.0090

231

153304289.2020.8.26.0090

232

153304107.2020.8.26.0090

233

153304022.2020.8.26.0090

234

153303937.2020.8.26.0090

235

153303852.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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236

153303767.2020.8.26.0090

237

153303682.2020.8.26.0090

238

153303597.2020.8.26.0090

239

153303415.2020.8.26.0090

240

153303330.2020.8.26.0090

241

153303245.2020.8.26.0090

242

153303160.2020.8.26.0090

243

153303075.2020.8.26.0090

244

153302990.2020.8.26.0090

245

153302808.2020.8.26.0090

246

153302723.2020.8.26.0090

247

153302638.2020.8.26.0090

248

153302553.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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249

153302468.2020.8.26.0090

250

153302383.2020.8.26.0090

251

153302298.2020.8.26.0090

252

153302116.2020.8.26.0090

253

152862933.2020.8.26.0090

254

152862848.2020.8.26.0090

255

152862763.2020.8.26.0090

256

152862678.2020.8.26.0090

257

152862593.2020.8.26.0090

258

152862411.2020.8.26.0090

259

152862326.2020.8.26.0090

260

152862241.2020.8.26.0090

261

152862156.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$410.865,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$483.949,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 351.551,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$351.551,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$351.551,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$341.891,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$275.818,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$264.247,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$170.723,00
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262

152862071.2020.8.26.0090

263

152861986.2020.8.26.0090

264

152861804.2020.8.26.0090

265

152861719.2020.8.26.0090

266

152861634.2020.8.26.0090

267

152861549.2020.8.26.0090

268

152861464.2020.8.26.0090

269

152861379.2020.8.26.0090

270

152861294.2020.8.26.0090

271

152861112.2020.8.26.0090

272

152861027.2020.8.26.0090

273

152860942.2020.8.26.0090

274

152860857.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$170.723,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$170.723,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$170.723,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$171.528,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$171.528,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$171.528,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$171.528,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$171.528,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 169.611,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$148.702,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$147.201,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$147.201,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$147.201,00
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275

152860772.2020.8.26.0090

276

152860687.2020.8.26.0090

277

152860505.2020.8.26.0090

278

152860420.2020.8.26.0090

279

152860335.2020.8.26.0090

280

152860250.2020.8.26.0090

281

152860165.2020.8.26.0090

282

152860080.2020.8.26.0090

283

152859995.2020.8.26.0090

284

152859813.2020.8.26.0090

285

152859728.2020.8.26.0090

286

152859643.2020.8.26.0090

287

152859558.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$163.447,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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288

152859473.2020.8.26.0090

289

152859388.2020.8.26.0090

290

152859206.2020.8.26.0090

291

152859121.2020.8.26.0090

292

152859036.2020.8.26.0090

293

152858951.2020.8.26.0090

294

152858866.2020.8.26.0090

295

152858781.2020.8.26.0090

296

152858696.2020.8.26.0090

297

152858514.2020.8.26.0090

298

152858429.2020.8.26.0090

299

152858344.2020.8.26.0090

300

152858259.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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301

152858174.2020.8.26.0090

302

152858089.2020.8.26.0090

303

152857907.2020.8.26.0090

304

152857822.2020.8.26.0090

305

152857737.2020.8.26.0090

306

152857652.2020.8.26.0090

307

152857567.2020.8.26.0090

308

152857482.2020.8.26.0090

309

152857397.2020.8.26.0090

310

152857215.2020.8.26.0090

311

152857130.2020.8.26.0090

312

152857045.2020.8.26.0090

313

152856960.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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314

152856875.2020.8.26.0090

315

152856790.2020.8.26.0090

316

152856608.2020.8.26.0090

317

152856523.2020.8.26.0090

318

152856438.2020.8.26.0090

319

152856353.2020.8.26.0090

320

152856268.2020.8.26.0090

321

152856183.2020.8.26.0090

322

152856098.2020.8.26.0090

323

152855916.2020.8.26.0090

324

152855831.2020.8.26.0090

325

152855746.2020.8.26.0090

326

152855661.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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327

152855576.2020.8.26.0090

328

152855491.2020.8.26.0090

329

152855309.2020.8.26.0090

330

152855224.2020.8.26.0090

331

152855139.2020.8.26.0090

332

152855054.2020.8.26.0090

333

152854969.2020.8.26.0090

334

152854884.2020.8.26.0090

335

152854702.2020.8.26.0090

336

152854617.2020.8.26.0090

337

152854532.2020.8.26.0090

338

152854447.2020.8.26.0090

339

152854362.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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340

152854277.2020.8.26.0090

341

152854192.2020.8.26.0090

342

152854010.2020.8.26.0090

343

152853925.2020.8.26.0090

344

152853840.2020.8.26.0090

345

152853755.2020.8.26.0090

346

152853670.2020.8.26.0090

347

152853585.2020.8.26.0090

348

152853403.2020.8.26.0090

349

152853318.2020.8.26.0090

350

152853233.2020.8.26.0090

351

152853148.2020.8.26.0090

352

152853063.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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353

152852978.2020.8.26.0090

354

152852893.2020.8.26.0090

355

152852711.2020.8.26.0090

356

152852626.2020.8.26.0090

357

152852541.2020.8.26.0090

358

152852456.2020.8.26.0090

359

152852371.2020.8.26.0090

360

152852286.2020.8.26.0090

361

152852104.2020.8.26.0090

362

152852019.2020.8.26.0090

363

152851934.2020.8.26.0090

364

152851849.2020.8.26.0090

365

152851764.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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366

152851679.2020.8.26.0090

367

152851594.2020.8.26.0090

368

152851412.2020.8.26.0090

369

152851327.2020.8.26.0090

370

152851242.2020.8.26.0090

371

152851157.2020.8.26.0090

372

152851072.2020.8.26.0090

373

152850987.2020.8.26.0090

374

152850805.2020.8.26.0090

375

152850720.2020.8.26.0090

376

152850635.2020.8.26.0090

377

152850550.2020.8.26.0090

378

152850465.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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379

152850380.2020.8.26.0090

380

152850295.2020.8.26.0090

381

152850113.2020.8.26.0090

382

152850028.2020.8.26.0090

383

152849943.2020.8.26.0090

384

152849858.2020.8.26.0090

385

152849773.2020.8.26.0090

386

152849688.2020.8.26.0090

387

152849506.2020.8.26.0090

388

152849421.2020.8.26.0090

389

152849336.2020.8.26.0090

390

152849251.2020.8.26.0090

391

152849166.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00
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392

152849081.2020.8.26.0090

393

152848996.2020.8.26.0090

394

152848814.2020.8.26.0090

395

152848729.2020.8.26.0090

396

151097885.2020.8.26.0090

397

151097278.2020.8.26.0090

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$5.170,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 5.033,00

Execução Fiscal

Processo apensado à Execução Fiscal piloto
nº 1502004-59.2020.8.26.0090

R$ 575.336,00
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4.7 - Outras Contingências Relevantes
4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:
A Companhia não possui outras contingências relevantes além daqueles processos já
mencionados no item 4 deste formulário.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8 Em relação às regras do país de origem da Companhia estrangeira e às regras do país no qual os
valores mobiliários da Companhia estrangeira estão custodiados, se diferente do país de origem.
Não se aplica, pois trata-se de Companhia sediada no Brasil.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

5.1 Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:
a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o
órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou
uma política
b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:
I.

os riscos para os quais se busca proteção

II.

os instrumentos utilizados para proteção

III.

a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

c) a adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada
Em 31 de Outubro de 2016, a Diretoria da São Carlos aprovou uma política formal de gestão de riscos. O proprietário da
política é o Diretor Financeiro da Companhia e a área Jurídica é responsável pela sua manutenção e supervisão contínua.
A São Carlos adota a abordagem de gestão de riscos prevista nos padrões internacionais ISO 31000 com flexibilidade
suficiente para assegurar que seja capaz de se adaptar à evolução das necessidades dos negócios. A São Carlos acredita que
uma estratégia de riscos robusta e clara, um processo de identificação de riscos bem definido e um reporte rigoroso dos
riscos existentes fornecem uma base sólida para gerir os riscos de forma eficaz.
A São Carlos tem como objetivo reduzir sua exposição ao risco a um nível aceitável, considerando os seus planos de negócio
e limiar ao risco, garantindo que todos os riscos sejam identificados e administrados de forma apropriada.
A política de gestão de risco tem como objetivo (i) definir um processo formal de avaliação dos riscos da São Carlos, (ii)
estimar o impacto potencial desses eventos e fornecer um método para tratar esses impactos, e (iii) reduzir as ameaças até
um nível aceitável pela Companhia.
Os riscos para os quais se busca proteção são:
•

Externo

•

Ativos

•

TI

•

Mercado

•

Operacional

•

Regulatório / Legal

•

Interno

A participação e interação entre as áreas é essencial a fim de ter um sistema de gestão de riscos eficaz.
Com o aval da Diretoria, o responsável da Controladoria possui a atribuição de desenvolver, implementar e monitorar de
maneira contínua a presente estrutura de gestão de riscos.
A Diretoria tem a responsabilidade global de aprovar o sistema de gestão de riscos desenvolvido e implementado pela
administração. A Diretoria delega a supervisão da gestão de riscos para o diretor financeiro. No entanto, a Diretoria em
conjunto continua a ser responsável por:
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(a) Desenvolver e aprovar o plano de negócios e metas definidas para a Companhia;
(b) Manter uma estrutura de governança adequada; e
(c) Garantir a manutenção do sistema de gestão de riscos em vigor (incluindo o atendimento a esta política).
O grupo de gestão de risco, composto pelo Diretor Financeiro, Superintendente de Planejamento e Gerente jurídico, é
responsável pela supervisão da gestão de riscos.
É tarefa do grupo:
(a)

Revisar e supervisionar a implementação do processo de gestão de riscos;

(b)

Prestar assistência e orientação sobre gestão de riscos;

(c)

Monitorar e avaliar o processo de gestão de riscos;

(d)

Revisar a eficácia dos controles internos em geral;

(e)

Revisar a matriz de risco semestralmente; e

(f)

garantir o cumprimento desta Política.

Com a responsabilidade global para as operações da Companhia, o CEO desempenha um papel ativo na definição da direção
dos negócios determinando quais transações que impactam o limiar de risco serão executadas. O CEO deve:
(a)

Acompanhar o desenvolvimento dos planos de negócios e definição das metas da Companhia;

(b)

Assegurar que os controles estabelecidos para gestão de riscos são adequados;

(c)

Garantir que todos os colaboradores estejam cientes das obrigações de gestão de risco da São Carlos; e

(d)
Usar seu conhecimento de negócios para determinar quais investimentos podem ser realizados levando em
consideração o limiar de risco.
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5.2 Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor
não adotou uma política
Em 31 de Outubro de 2016, a Diretoria da São Carlos aprovou uma política formal de gestão de riscos a qual foi
referendada em reunião do Conselho de Administração em 22 de fevereiro de 2017.
b. os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:
i.
os riscos de mercado para os quais se busca proteção
Os riscos de mercado mais relevantes para a Companhia são o de variação nos índices de inflação que corrigem os
aluguéis dos contratos de locação celebrados pela Companhia, principalmente o IGP-M, e no custo do crédito que
usamos para adquirir imóveis no Brasil, direta ou indiretamente referenciado ao CDI. A Companhia não está exposta
a variação cambial e atualmente não utiliza instrumentos derivativos.
Estes riscos são constantemente monitorados, avaliando-se mudanças no cenário macro-econômico e setorial que
possam influenciar nossas atividades, através de acompanhamento dos principais indicadores de performance.
ii.

a estratégia de proteção patrimonial (hedge)

As principais estratégias de proteção patrimonial utilizadas pela Companhia são: (i) utilizar preferencialmente o
mesmo índice para corrigir as receitas operacionais e o custo do endividamento bancário (estratégia conhecida
como hedge natural); (ii) contratar dívidas de longo prazo e com custo baseado principalmente em um cupom fixo,
além do índice de correção; e (iii) aplicar o caixa da empresa em títulos e fundos de investimento com objetivo de
renda fixa e referenciados ao CDI.
O IGP-M é o índice que corrige cerca de 98% da receita da Companhia com locações, não corrige nenhum contrato
do nosso endividamento bancário (em termos de saldo ao final de dezembro de 2020). Adicionalmente, a
Companhia possui financiamentos atrelados a outros índices de inflação como, por exemplo, o IPCA. Os
financiamentos corrigidos por IPCA correspondem a aproximadamente 7% do endividamento bancário. Ademais,
no passado recente, com exceção ao ano de 2017, a variação anual no IGP-M tem sido consistentemente maior do
que a variação na TR – taxa referencial, que é uma taxa controlada pelo Governo Federal e que corrige cerca de
37% do nosso endividamento bancário (conforme saldo ao final de dezembro de 2020).
A maioria dos financiamentos da Companhia são de longo prazo (igual ou acima de 10 anos) e tem custo definido
principalmente por um cupom fixo, além do índice de correção. Os principais benefícios desta estratégia são a
maior previsibilidade do fluxo financeiro e da rentabilidade da Companhia a cada aquisição de imóveis, e a menor
exposição à variação nas taxas de juros no Brasil, pois o custo é praticamente todo travado pelo prazo do
financiamento. Praticamente todos os nossos contratos de financiamento permitem o pré-pagamento ou
liquidação antecipada, o que dá flexibilidade à Companhia para melhorar a sua rentabilidade caso o custo do crédito
caia significativamente no futuro.
Ademais, a Companhia procura sempre investir seu caixa com remuneração atrelada ao CDI, que é o mesmo índice
usado pelos bancos como referência para calcular o custo de novos financiamentos para a Companhia.

iii.

os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge)
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A Companhia não utiliza atualmente derivativos ou outros instrumentos financeiros para fim específico de proteção
patrimonial (hedge).
iv.

os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

A administração de riscos é realizada por meio de definição de estratégias conservadoras, visando liquidez,
rentabilidade e segurança. O controle consiste no acompanhamento ativo das taxas contratadas pela Companhia
em confrontação com as taxas vigentes no mercado.
v.

se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge)
e quais são esses objetivos

A Companhia atualmente não realiza operações com instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção
patrimonial (hedge).
vi.

a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

(a) órgãos da administração, comitês ou outras estruturas assemelhadas envolvidas: Conselho de
Administração e Diretoria.
(b) responsabilidades específicas de cada um desses orgãos:
Diretoria: o diretor financeiro identifica, analisa e acompanha a gestão de riscos de mercado, implementa
a política de gestão de riscos e comunica periodicamente os riscos aos demais diretores da Companhia, os
quais avaliam e propõem estratégias de mitigação de riscos conforme as políticas adotadas.
Conselho de Administração: aprova a política de gestão de riscos e a estratégia proposta para mitigar riscos
e acompanha periodicamente as avaliações dos riscos identificados pela Diretoria.
(c) estrutura hierárquica desses órgãos
Conselho de Administração

Diretoria

c. a adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada
A administração da Companhia entende que a atual estrutura operacional, os controles internos e a política para
gerenciamento de riscos são adequados e suficientes na atual conjuntura. No entanto, a estrutura, os controles e
a política podem aumentar e/ou ficar mais rígidos, se a administração da Companhia julgar necessário.
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5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras
confiáveis, indicar:
a. as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais
imperfeições e as providências adotadas para corrigí-las
A Companhia implementou em 2009 o sistema integrado de informações ORACLE / JD EDWARDS, de modo a se
atualizar tecnologicamente e aperfeiçoar seus controles internos. Além disso, a Companhia tem adotado diversas
políticas e procedimentos para assegurar os devidos registros das informações. Desde a implantação do sistema, a
Companhia vem realizando atualizações e parametrizações para aperfeiçoar o ambiente de controles internos e
geração de informações.
No exercício de 2020 foram implementadas melhorias na eficiência da operação, através da digitalização dos processos.
Adicionalmente, a Companhia investe na qualificação de seus profissionais com treinamentos internos e externos para
assegurar que os nossos colaboradores tenham conhecimento das mudanças das práticas contábeis e fiscais relevantes
ao nosso negócio. A Companhia acredita que a eficiência dos controles internos para assegurar a elaboração das
demonstrações financeiras é satisfatória, e está atenta às novas tecnologias, processos, procedimentos e treinamentos
e está investindo em seus controles a fim de aprimorá-los cada vez mais.
b. as estruturas organizacionais envolvidas
A Diretoria Financeira está diretamente envolvida para garantir controles internos confiáveis e eficientes por ser
responsável pelas áreas de Tecnologia da Informação, Contabilidade e Tesouraria.
c. se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo
das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento
O diretor financeiro e de relações com investidores da Companhia é o responsável pelo acompanhamento dos controles
internos. Na AGO de 30/04/2021, não houve instalação do Conselho Fiscal.
d. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e
encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata
do registro e do exercício da atividade de auditoria independente
No relatório de controles internos elaborado pela auditoria externa relativo ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020, houve o apontamento de potencial impairmentcomo deficiência significativa de controles internos.
A administração mantém discussões constantes com a auditoria para acompanhar eventuais melhorias no ambiente
de controles internos da Companhia. Apesar do julgamento da auditoria externa considerar o tema de impairment
como uma deficiência significativa, a administração entende que os controles são efetivos e que os valores de
impairment identificados pela auditoria externa não são materiais em relação ao patrimônio da Companhia. Nesse
sentido, a Companhia vem trabalhando como a auditoria externa para identificar pontos de melhoria e para
implementar controles eficientes e eficaz para melhorar o ambiente de controles internos.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor
independente e sobre as medidas corretivas adotadas
A Administração da Companhia divulga e revisa periodicamente suas políticas e procedimentos contábeis de temas
relevantes, assegurando que os registros contábeis estejam de acordo com às normas contábeis e, para tanto, realiza,
anualmente, com consultores especializados, avaliação do portfólio para assegurar a aderência aos procedimentos de
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impairment. A estratégia da Companhia é alocar recursos sob a ótica de gestão de portfólio de ativos imobiliários. Nesse
sentido, o valor do portfólio da Companhia foi avaliado em R$5 bilhões, dos quais o valor contábil das propriedades de
investimento é de R$ 2,5 bilhões ao final de 2020, um aumento não contabilizado de R$2,5 bilhões. O ajuste de redução do
valor das propriedades de investimento apontado pela auditoria refere-se somente a um único ativo e, nosso julgamento,
não impacta de forma significativa as demonstrações financeiras da Companhia.
A Companhia reconhece e contabiliza as receitas lineares dos contratos de aluguel e as revisa conforme determina o CPC
06, conforme aprovado pela Deliberação CVM n˚ 787, de 21 de dezembro de 2017. As variações das atualizações monetárias
não apresentaram alterações significativas ou que distorçam o resultado, assegurando o compromisso com a transparência
e credibilidade das informações. De qualquer forma, serão feitos testes periódicos, para assegurar a melhor informação
para os stakeholders, alinhados com as indicações da auditoria e normas contábeis.
A Companhia tem como cultura a busca constante pela melhoria de seus processos internos, para mitigar riscos nas
operações, garantir a confiabilidade da informação, melhorar a eficiência operacional através da automação e reduzir
custos. Em maio de 2021, a Companhia iniciará um trabalho aliado à área de Tecnologia da Informação, para gerar relatórios
que evidenciem as mutações do ativo imobilizado. Serão envidados todos os esforços e a previsão de conclusão é dezembro
de 2021.
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5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar
e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou
estrangeira, informar:
a. Se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:
i.

Os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos
identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas,
procedimentos e as práticas são adaptadas

ii.

As estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos
mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi
formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da
independência de seus dirigentes, se existentes
Se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
• Se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço,
agentes intermediários e associados
• Se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas
relacionadas ao tema
• As sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas
• Órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

iii.

b. Se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
•

Se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

•

Se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados

•

Se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé

•

Órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias

c. Se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à
identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas

d. Caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e
remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o
emissor não adotou controles nesse sentido
A Companhia mantém programa de Compliance e um Código de Ética, que foi aprovado pelo seu Conselho de
Administração em 2014 e atualizado em 2020, e desde então está disponível no site da Companhia, através do link
http://www.scsa.com.br/quem-somos/ .
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O conteúdo do Código de Ética deve ser respeitado por todos os seus colaboradores, inclusive conselheiros e diretores,
bem como terceiros e prestadores de serviços, contendo em seu capítulo final, as correspondentes sanções aplicáveis
na hipótese de violação.
Todos os colaboradores da Companhia atestaram seu conhecimento assinando o correspondente termo de adesão ao
material apresentado, cuja apresentação é feita através de arquivo eletrônico, bem como, através de treinamentos
específicos, que ocorrem periodicamente, por meio de palestras presenciais, cursos eletrônicos, ou mensagens
direcionadas pela Comissão de Compliance da Companhia.
A Companhia mantém uma Comissão de Compliance, formada por 3 membros, um deles pertencente à diretoria. Esta
área de compliance é responsável por ministrar treinamentos periódicos.
A Companhia também exige que seus principais prestadores de serviços tenham conhecimento do Código de Ética, e
firme documento de responsabilidade, onde se obrigam a cumprir toda a legislação pertinente ao assunto.
A Companhia mantém canal de denúncia destinado aos seus colaboradores e terceiros, através de duas formas
confidenciais: (i) o portal eletrônico da Companhia, onde qualquer pessoa poderá enviar mensagens sem a necessidade
de se identificar, através do link http://www.scsa.com.br/entre-em-contato-conosco/ escolhendo no campo assunto a
opção “Denúncia”, ou ainda através (ii) do e-mail compliance@scsa.com.br. Eventual recebimento de denúncias serão
apurados pela Comissão de Compliance.
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5.5 - Alterações significativas
5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais
riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando,
ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos

A Companhia não identificou alterações significativas dos riscos mencionados. Identificamos, ao
contrário, uma melhoria no que tange ao cenário político e macro-econômico em relação ao último
exercício social.
A Companhia tem como prática a análise constante dos riscos aos quais está exposta e que possam
afetar de forma adversa seus negócios, sua situação financeira e os resultados das suas operações.
A Companhia monitora constantemente mudanças no cenário macro-econômico e setorial que possam
influenciar suas atividades, através de acompanhamento dos principais indicadores de performance.
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5.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

10/10/1985

Forma de Constituição do Emissor

A Companhia foi constituída na cidade e Estado do Rio de Janeiro, sob o forma
de sociedade por ações de capital fechado.

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

25/03/1991
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6.3. Breve histórico da Companhia
A São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) foi constituída em 10 de outubro de 1985 e começou a
operar no final de 1989 como controlada das Lojas Americanas S.A. (“Lojas Americanas”), uma grande empresa de varejo
no Brasil. Sua atividade principal era a aquisição, desenvolvimento e administração de shopping centers, para apoiar a
expansão da rede Lojas Americanas para o interior do país.
Em 1998, a Companhia recebeu, na forma de um aumento de capital, a totalidade dos ativos imobiliários das Lojas
Americanas, que na época continha lojas de rua, centros de distribuição, edifícios de escritório, imóveis vagos e terrenos
(““dropdown” de ativos”). Na ocasião foram celebrados contratos de locação entre a Companhia, como locadora, e Lojas
Americanas, como locatária, dentro das normas do mercado imobiliário e legislação de locações comerciais, e dentro das
condições de mercado vigentes.
Em 1999, os acionistas das Lojas Americanas deliberaram pela redução de capital da empresa, separando a Companhia e
os ativos imobiliários do resto do grupo (spin-off). A nova São Carlos passou a ser uma companhia de capital aberto e com
ações listadas na Bovespa, com ativos imobiliários e financeiros, sem vínculo societário com as Lojas Americanas, mas ainda
tendo esta empresa como seu principal locatário. A atividade principal da nova São Carlos era investir e administrar imóveis
comerciais.
Ao longo do ano de 2006, a Companhia começou a se preparar para migrar suas ações para o segmento de listagem “Novo
Mercado” da Bovespa e então realizar uma oferta pública de ações. Entre as diversas ações tomadas neste sentido, destacase (a) a cisão das subsidiárias Noxville LLP, Silkim Participações e parte do investimento na controlada 253 Participações
Ltda., além dos passivos relativos à provisão para impostos diferidos, do patrimônio da Companhia em 26 de maio de 2006;
(b) a conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da companhia em ações ordinárias, na proporção de 1
ação ordinária para cada ação preferencial, e (c) o grupamento das ações na proporção de 1.000 ações para 1 ação,
conforme posição de fechamento em 22 de agosto de 2006, deliberados na Assembleia Geral Extraordinária de acionistas
realizada em 19 de junho de 2006.
A listagem das ações no segmento Novo Mercado de governança da BM&FBOVESPABovespa foi deliberada na Assembleia
Geral Extraordinária de 29 de setembro de 2006 e a adesão formal ocorreu no dia 13 de dezembro de 2006. Nesta mesma
data foi iniciada a oferta pública de ações da Companhia, quando cerca de R$ 350 milhões foram captados para investir
principalmente na aquisição de novos imóveis (o total da oferta primária e secundária foi de R$ 480 milhões).
Desde a separação das Lojas Americanas, a Companhia adquiriu e vendeu imóveis comerciais e mudou o perfil do seu
portfólio. A Companhia vendeu shopping centers, centros de distribuição e lojas de rua, de modo que seu foco principal de
atuação hoje está no segmento corporativo com edifícios de escritório padrão classe A e, desde 2011, no segmento de
centros de conveniência. Todo portfólio da Companhia está localizado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 31 de dezembro
de 2020, o portfólio era composto por 77 imóveis sendo 23 corporativos e 54 imóveis de varejo entre terrenos e centros.
A área bruta locável era de 406,4mil m², sendo 317,1 mil m² em edifícios corporativos e 77,9 mil m² de área bruta locável
para os 38 centros de conveniência inaugurados. O portfólio foi avaliado em R$ 5,0 bilhões com o segmento Office
totalizando R$ 4,1 bilhões em ativos e os centros de conveniência avaliados em R$ 0,9 bilhão.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
6.5 Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de recuperação
judicial ou extrajudicial da Companhia, e o estado atual de tais pedidos
Até a data de publicação deste Formulário de Referência, não houve pedido de falência ou de
recuperação judicial, ou ainda prática de atos que possam ser caracterizados como uma recuperação
extrajudicial da Companhia.
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6.6 - Outras Informações Relevantes
6.6 Fornecer outras informações que a Companhia julga relevantes

Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

7.1 Descrição sumária das atividades desenvolvidas pela Companhia e suas controladas
A São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. e suas empresas controladas têm como atividade preponderante a
administração de empreendimentos imobiliários corporativos e de varejo de conveniência. O objeto social da Companhia,
nos termos de seu Estatuto Social em vigor na data deste Formulário de Referência, compreende as seguintes atividades:
a. administração de empreendimentos imobiliários próprios ou de terceiros, inclusive “shopping centers”;
b. compra e venda de imóveis prontos ou a construir, residenciais, comerciais, terrenos ou frações ideais;
c. locação de bens imóveis;
d. exploração de estacionamento rotativo;
e. exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social; e
f.

participação no capital de outras sociedades.

O modelo de negócios da Companhia no segmento de escritórios comerciais está pautado na contínua reciclagem do
portfólio com base no tripé: aquisição, gestão ativa e venda de ativos consolidados. A São Carlos procura investir em
projetos com alta capacidade de apreciação tais como edifícios de escritórios comerciais com ineficiências (necessidade de
retrofit, modernização e melhora do nível de ocupação, por exemplo) e trabalhar para corrigi-las. Desta forma, após a
aquisição de imóveis com este perfil, a Companhia inicia sua gestão ativa, por exemplo, investe em retrofits, reduz a
vacância de forma a reposicionar o ativo no mercado, buscando elevar sua receita de aluguel e valorizar o imóvel. Por fim,
uma vez que este tenha atingido seu potencial de apreciação, a São Carlos o vende, capturando o valor criado durante o
processo.
Já no segmento de centros de conveniência a Companhia atua em toda cadeia, ou seja, desde a prospecção de terrenos à
locação e operação dos centros. Desta forma, a São Carlos, através da subsidiária Best Center, compra terrenos, desenvolve
os centros, faz a locação, bem como e finalmente a gestão e operação dos mesmos.
Em 31 de dezembro de 2020, o portfólio da Companhia era composto por 77 imóveis sendo 23 corporativos e 54 imóveis
de varejo entre terrenos e centros. A área bruta locável era de 395,0 mil m², sendo 317,1 mil m² em edifícios corporativos
e 77,9 mil m² de área bruta locável para os 38 centros de conveniência inaugurados. O portfólio foi avaliado em R$ 5,0
bilhões com o segmento Office totalizando R$ 4,1 bilhões em ativos e os centros de conveniência avaliados em R$ 0,9
bilhão, com R$ 266,4 milhões de faturamento bruto de locações e margem EBITDA anual recorrente de 79,8%. Ao final de
2020, o portfólio da Companhia era composto por 23 edifícios de escritórios comerciais e 54 centros de conveniência, sendo
38 centros em operação, 03 centros em fase pré-operacional, 01 centro em obras e 12 terrenos para futuro
desenvolvimento. Atualmente, a São Carlos não atua com imóveis residenciais, hotéis, shoppings ou pequenos escritórios
comerciais.
A Companhia foi criada a partir da cisão dos ativos imobiliários do grupo Lojas Americanas, em 1999, para operar de modo
independente no setor de imóveis comerciais. A São Carlos passou a ser uma Companhia de capital aberto e com ações
listadas na BM&FBOVESPA, com ativos imobiliários e financeiros, sem vínculo societário com as Lojas Americanas. Em 2006,
a Companhia migrou para o Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob o ticker SCAR3, quando foi realizada uma oferta pública
de ações primárias e secundárias que totalizou R$ 480 milhões.
Segue abaixo a lista de controladas da São Carlos:
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Companhia

Principais atividades

253 Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

C.L.D.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

Globaltech Empreeendimentos e participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

H.T.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

H.T.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios e lojas de varejo.

SC Corretora de Imóveis Ltda

Intermediação de compra/venda de imóveis.

SC Rio CE Candelária Empreendimentos e
Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

SC RIO CE GENERALI Empreendimentos e
Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

SC Rio Cidade Nova Empreendimentos e
Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios e lojas de varejo.

SC Rio Pasteur Empreendimentos e Participações
Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

SC Rio Sul Empreendimentos e Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

Top Center Empreendimentos e Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

U.K.Q.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

Best Center Empreendimentos e Participações S.A.

Holding das empresas destinadas à compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais de varejo.

D.J.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais,
principalmente escritórios.

Best Center Grande São Paulo Empreendimentos e
Participações Ltda. (TUESPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center São Paulo Empreendimentos e
Participações Ltda. (RSOSPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.
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Best Center Grande Campinas Empreendimentos e
Participações Ltda. (AJKSPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Administradora Ltda. (ALCSPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Inter Rio Empreendimentos e
Participações Ltda. (PESSPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Grande Rio Empreendimentos e
Participações Ltda. (JKZSPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Vale do Paraiba Empreendimentos
eParticipações Ltda. (KLPSPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Oeste Paulista Empreendimentos e
Participações Ltda. (MIWSPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Centro-Oeste Paulista
Empreendimentos e Participações Ltda.
(S.H.Q.S.P.E.)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Sudoeste Paulista Empreendimentos e
Participações Ltda. (V.L.C.S.P.E.)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Campark Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Centro Paulista Empreendimentos e
Participações Ltda. (OCPSPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Castelo Piracicaba Empreendimentos e
Participações Ltda. (PQSSPE)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

A.C.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

A.K.I.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda.

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.

Best Center Noroeste Paulista Empreendimentos e
Participações Ltda. (B.G.B.S.P.E.)

Compra, administração, locação e venda de imóveis comerciais de varejo.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista
7.1.a Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:
a. Interesse público que justificou sua criação
Não aplicável. A Companhia não é uma sociedade de economia mista.

b. Atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo metas de universalização,
indicando:


Os programas governamentais executados no exercício social anterior, os definidos para o
exercício social em curso, e os previstos para os próximos exercícios sociais, critérios
adotados pelo emissor para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender
ao interesse público indicado na letra “a”
Não aplicável. A Companhia não é uma sociedade de economia mista.



Quanto às políticas púbicas acima referidas, investimentos realizados, custos incorridos e a
origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de verba pública e
financiamento, incluindo as fontes de captação e condições
Não aplicável. A Companhia não é uma sociedade de economia mista.



Estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho financeiro
do emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas
públicas acima referidas
Não aplicável. A Companhia não é uma sociedade de economia mista.

c. Processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de tarifas
Não aplicável. A Companhia não é uma sociedade de economia mista.
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7.2 Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações financeiras de
encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as
seguintes informações

a.

Produtos e serviços comercializados

A Companhia oferece um único produto a seus clientes: espaços para locação em edifícios de escritórios comerciais
e em centros de varejo de conveniência (juntos denominados “imóveis comerciais”). Com base neste produto a
Companhia aufere resultados de três fontes, sendo basicamente: (i) locação de imóveis comerciais do portfólio da
Companhia e suas subsidiárias; (ii) venda de imóveis comerciais do portfólio da Companhia e suas subsidiárias; e
(iii) serviços de gestão, consultoria e intermediação no setor imobiliário.

b.

Receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida da Companhia

R$ mil

2020

2019

2018

Locação de imóveis

266.418

257.779

223.980

Venda de imóveis

88.799

131.354

156.889

Serviços

2.044

2.012

1.948

Receita Bruta

357.261

391.145

382.817

Impostos

-17.897

-18.770

-13.957

Receita Líquida

339.364

372.375

369.220

100%

100%

100%

Participação na receita líquida da
Companhia

c. Lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido da Companhia
R$ mil

2020

2019

2018

Locação de imóveis

39.557

30.819

3.405

Venda de imóveis

55.533

55.533

12.249

-

-

-

86.352

86.352

15.654

Serviços
Lucro líquido
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7.3 Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais divulgados no item 7.2, descrever:
a.

Características do processo de produção

O modelo de negócios da Companhia é composto de 4 etapas: (i) aquisição de edifícios comerciais e centros de
conveniência; (ii) locação dos edifícios comerciais e dos centros de conveniência; (iii) aumento da receita de aluguel; (iii)
valorização do imóvel; e (iv) venda do imóvel ou manutenção em carteira. Segue abaixo, um breve descritivo de cada uma
destas etapas.
Aquisição de edifícios comerciais e dos centros de conveniência: A Companhia busca adquirir (i) edifícios comerciais já
existentes, com boa atratividade para grandes empresas, bom potencial de valorização, e nos quais terá o comando da
gestão imobiliária, principalmente nos segmentos de edifícios de escritórios padrão ‘classe A’ e (ii) centros de conveniência
ou terrenos para desenvolvimento de centros de conveniência, em regiões de alto potencial de consumo. Uma equipe
interna da Companhia dedica-se exclusivamente à atividade de prospecção de oportunidades de compra de imóveis,
apoiada por uma vasta rede externa de corretores. As oportunidades são avaliadas sob o ponto de vista financeiro,
mercadológico, técnico/estrutural e documental, com visão de investimento de longo prazo. A Companhia busca adquirir
pelo menos 50% da propriedade dos imóveis – preferencialmente 100% – de modo a ter preponderância nas decisões
relativas à gestão dos imóveis, a fim de que possa implementar seu trabalho de otimização de despesas e aumento de
receita da propriedade. Ao comprar os imóveis, a Companhia procura maximizar o uso de financiamento de longo prazo
junto a bancos comerciais. A rentabilidade do investimento já é estimada com considerável segurança desde o momento
da aquisição do imóvel, quando a Companhia procura garantir um spread positivo entre a receita esperada de aluguel no
imóvel e o pagamento de juros e amortização do financiamento contratado para sua aquisição.
Locação e aumento da receita de aluguel: A Companhia implementa um estilo de gestão em seus imóveis que objetiva o
aumento da sua receita com locações por m2. Neste sentido, as principais ações da Companhia são: (a) locar áreas vagas,
se houver; (b) revisar o mix de locatários, se necessário; (c) buscar receitas acessórias, como por exemplo a locação de
geradores e de espaço em antenas; (d) fazer investimentos na atualização tecnológica e estética do imóvel e também
investimentos relacionados à sustentabilidade ambiental, de modo a tornar o imóvel mais atraente para os ocupantes, se
necessário; e (e) otimizar as despesas de condomínio, de modo a tornar o imóvel mais atraente para os ocupantes.
Valorização do imóvel: De maneira geral, os imóveis comerciais se valorizam principalmente em função da maior receita
esperada com locações por m2. Neste sentido, a Companhia espera que o valor de mercado do seu portfólio de imóveis
aumente em função: (a) do seu trabalho de gestão para aumento das receitas de aluguel, conforme explicado acima; e (b)
das condições de oferta e demanda, ou seja, do aumento da demanda pela aquisição de imóveis comerciais em relação à
restrição de oferta destes ativos no Brasil, principalmente em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro,
onde está localizada a maior parte dos imóveis da Companhia. Anualmente a Companhia contrata uma consultoria
independente, especializada no setor imobiliário, para fazer a avaliação de mercado de cada um dos seus imóveis
comerciais.
Venda do imóvel: Após concluir o trabalho de gestão para aumento das receitas de aluguel dos imóveis e verificar sua
valorização no mercado imobiliário, a Companhia busca oportunidades de venda destes imóveis, para realizar lucros e gerar
caixa para adquirir novos imóveis comerciais, reiniciando-se o processo de produção anteriormente descrito.

b.

Características do processo de distribuição:

O processo de distribuição equivale ao processo de busca de locatários e compradores para os imóveis da Companhia.
Neste sentido, a Companhia se utiliza: (a) da experiência no setor imobiliário e de uma ampla rede de contatos dos seus
administradores com empresas em diversos setores da economia; e (b) de uma ampla rede de corretores de imóveis
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externos – desde profissionais que atuam individualmente até grandes companhias com presença internacional – que
fazem a aproximação e a intermediação entre as partes em troca de uma remuneração.
A Companhia também recebe com frequência o contato de empresas e corretores de imóveis buscando áreas corporativas
para locação em seus imóveis comerciais.
c.

Características dos mercados de atuação, em especial:
i.

Participação em cada um dos mercados

ii.

Condições de competição nos mercados

No setor de locação de imóveis comerciais, a Companhia tem presença mais concentrada nos segmentos de edifícios de
escritórios padrão ‘classe A’, com grandes lajes para locação de grandes empresas; e centros de varejo de conveniência.
Edifícios de escritórios comerciais
De maneira geral, pode-se afirmar que o mercado de edifícios de escritório é cíclico: quando a demanda está alta e o preço
médio das locações está subindo, as empresas incorporadoras são estimuladas a construir mais prédios e aumentar a
oferta; quando a oferta está excessiva, os preços de locação caem, o que estimula a demanda das empresas por espaços
corporativos com melhor localização e qualidade, trazendo o mercado novamente ao equilíbrio. Existem diversos fatores
macro e microeconômicos que influenciam esta dinâmica. Entre eles, destacamos: (a) a disponibilidade e o custo de crédito
para investimento; (b) o crescimento consistente da economia de modo geral, nos seus diversos setores; (c) o nível de
emprego formal; (d) a disponibilidade e localização de terrenos para construir; (e) a demanda por edifícios com mais
qualidade de serviços, tecnologia e sustentabilidade; e (f) o prazo necessário para obter as licenças e construir edifícios de
escritório com boa qualidade, que estimamos hoje entre 3 e 5 anos. O momento do mercado pode ser verificado através
da análise da evolução dos preços médios de locação, da taxa de vacância, taxa de absorção líquida e entrada de novo
estoque, entre outras métricas.
A oferta de edifícios de escritório no Brasil é atualmente bastante concentrada nas grandes cidades dos Estados de São
Paulo e Rio de Janeiro, principalmente quando se trata de edifícios de grandes lajes e padrão de qualidade diferenciado
(por exemplo, com sistema de ar condicionado central ou tecnologia superior, piso elevado, localização privilegiada, prédio
não muito antigo, lajes grandes e quantidade de vagas de garagem adequada). A oferta de edifícios de escritórios em outros
Estados, mesmo nas capitais, é bem mais restrita.
Na cidade de São Paulo existem diversos distritos de negócios (como a região da Av. Paulista e da Av. Brig. Faria Lima, por
exemplo) e considerável disponibilidade de terrenos para construir. Já na cidade do Rio de Janeiro, existe uma grande
concentração de edifícios de escritório no Centro e na Zona Sul, onde a disponibilidade de terrenos para construir é
praticamente inexistente.

Centros de conveniência
A Companhia tem investido na compra de terrenos e desenvolvimento de centros de conveniência. Estes investimentos
são feitos de forma oportunistica e avaliados caso-a-caso. O objetivo da São Carlos é obter receitas de locação das lojas
desenvolvidas nestes centros de conveniência.
A dinâmica da oferta e demanda por lojas de varejo no Brasil é de maneira geral a mesma que se aplica aos shopping
centers: depende principalmente das perspectivas de aumento ou queda na renda, crédito e consumo no Brasil, nas classes
A, B, C e D, entre diversos outros fatores. No caso do mercado imobiliário de varejo, a principal característica é a ausência
de modelo único de negócios, que possa ser aplicado a todos os casos. Dessa forma, pode-se dizer que não existe uma
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classificação única para o setor, pois o mercado para lojas de grande porte, acima de 1.000 m² de área de venda, por
exemplo, é muito diferente do mercado para lojas de 50 m² de área de venda, mesmo que essas lojas estejam posicionadas
lado a lado na mesma via pública. Essa diversificação deve-se à conjunção de diversos fatores, tais como: localização, porte,
público alvo, público frequentador, vizinhança, área de influência, transporte público, população fixa, população itinerante,
tipologia de produto, entre muitos outros fatores.
Face a essa diversidade de componentes que caracterizam o mercado imobiliário de varejo, torna-se muito difícil
estabelecer parâmetros globais para a análise do mercado imobiliário desse segmento, sendo a análise feita de forma
pontual, dentro um perímetro definido, no qual é possível identificar a volumetria, índices de oferta, demanda e preços
praticados, mas que não podem ser aplicados ou comparados com os de outras cidades, ou até mesmo a regiões de uma
mesma cidade, pois o comportamento mercadológico pode ser completamente distinto.
Como já exemplificado, a concorrência dos centros de conveniência está concentrada basicamente nos shoppings centers.
As duas grandes vantagens dos centros de conveniência sobre os shoppings centers são o custo de ocupação relativamente
mais baixo e a facilidade de acesso para o consumidor.

d.

Eventual sazonalidade

A indústria imobiliária brasileira tem um comportamento cíclico influenciado pelo cenário macroeconômico, o que pode
levar a altas e baixas na receita.
A sazonalidade nas receitas da Companhia e suas subsidiárias dentro do ano, desconsiderando-se flutuações oriundas da
compra e venda de imóveis, é pouco significativa. O reajuste anual dos aluguéis pela inflação, nos diversos contratos de
locação, está espalhado ao longo do ano. A sazonalidade que existe na receita consolidada da Companhia deriva
primordialmente dos aluguéis devidos sob os contratos de locação de lojas de rua e de áreas de varejo nos
empreendimentos multiuso, que normalmente contêm um componente variável relacionado ao faturamento do locatário.
Além disso, em períodos que antecedem feriados e datas festivas com apelo ao consumo, tais como Natal, Páscoa, Dia das
Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais e outras, os estabelecimentos destes locatários tendem a vender mais produtos e
serviços e, por consequência, percebem um aumento no faturamento, o que impacta positivamente o faturamento da
Companhia.

e.

Principais insumos e matérias primas, informando:
i.

Descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou regulamentação
governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável

ii.

Eventual dependência de poucos fornecedores

iii.

Eventual volatilidade em seus preços

As principais despesas incorridas pela Companhia no desenvolvimento da sua atividade são ‘pessoal’ e ‘imóveis’, o que
inclui despesas com corretores de imóveis externos e com áreas vagas (principalmente condomínio, IPTU, vigilância e
seguro).
A administração da Companhia procura sempre ter um rigoroso controle das despesas e, neste sentido, trabalha com uma
estrutura de pessoal bastante enxuta (59 funcionários ao final de 2020). Os corretores de imóveis externos são
remunerados por evento, ou seja, a cada locação de área ou transação de compra e/ou venda de imóvel efetivamente
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

concluída pela Companhia. Por fim, a Companhia busca sempre manter o nível de vacância no portfólio de imóveis no
patamar mais baixo possível.
Segue abaixo uma tabela com a abertura das despesas operacionais da Companhia, com ajustes por eventos não
recorrentes:
R$ mil

2020

2019

2018

Pessoal

29.866

37%

38.217

58%

33.145

54%

Imóveis

21.183

53%

20.968

32%

20.996

34%

Outros

5.771

10%

7.131

10%

7.077

12%

56.820

100%

66.316

100%

61.218

100%

Despesas G&A
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7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

7.4 Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total do emissor, informando:
a. Montante total de receitas provenientes do cliente
b. Segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente
Não temos atualmente clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida com locações da Companhia.
No entanto:
•

Em 2020, as vendas dos ativos Ed. Jardim Tietê e de um terreno na cidade de São Carlos/SP, representaram 25% da
receita do ano;

•

Em 2019, as vendas dos ativos Ed. João Úrsulo, o C.E. Região Portuária e os terrenos adjacentes ao Jardim Tietê
representaram 34% da receita do ano;

•

Em 2018, a venda da fração remanescente no Edifício Morumbi Park e de alguns ativos no segmento de Centros de
Conveniência representaram aproximadamente 41% da receita do ano.
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades
7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades da Companhia,
comentando especificamente:

a.
Necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de
relação com a administração pública para obtenção de tais autorizações
Dentre nossas atividades de compra e venda de imóveis já existentes e de incorporação imobiliária de
empreendimentos comerciais, necessitamos de aprovações junto a prefeituras locais e secretarias de
meio ambiente para retificações de registros lançados nas matrículas dos imóveis, aprovações de
projetos, aprovações para início de obras e formalização de término de obras (expedição de habitese). A Companhia nunca enfrentou problemas na obtenção de tais autorizações. Antes da decisão de
adquirir ou desenvolver um imóvel comercial, todos os aspectos relevantes relativos à documentação
do terreno e às benfeitorias (existentes e a construir) são sempre analisados pela administração da
Companhia, entre outros pontos, para evitar que a Companhia faça investimentos que podem ter seu
retorno afetado em função de possíveis problemas com as autorizações das prefeituras.

b.
Política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação
ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais
de proteção ambiental
Apesar de não ter uma política ambiental formalizada por escrito, a Companhia, seus administradores
e colaboradores tratam de cumprir rigorosamente toda a legislação ambiental aplicável a suas
atividades e a seus imóveis comerciais. Antes de adquirir um imóvel, ao analisar sua documentação
entre outros pontos, a Companhia também sempre toma o cuidado de verificar se a legislação
ambiental está sendo cumprida pelos proprietários e ocupantes antecessores e, se não estiver, quais
medidas devem ser adotadas pela Companhia para sanar eventuais irregularidades praticadas pelos
proprietários e ocupantes antecessores, quando é o caso. O custo destas verificações nos imóveis da
Companhia não é relevante em comparação com o seu faturamento.
A Companhia entende que ter imóveis comerciais sustentáveis em termos ambientais é interessante
inclusive do ponto de vista econômico e financeiro, pois é crescente o número de empresas que aceita
pagar um aluguel um pouco maior se o imóvel tiver certificação de sustentabilidade. Neste sentido, a
Companhia investe na obtenção da certificação Green Building da certificadora internacional LEED
para alguns edifícios do seu portfólio – City Tower, Corporate Plaza, Jardim Europa e C.E Região
Portuária. Em 2018, o Edifício EZ Towers – Torre A obteve a certificação LEED O+M Platinum. O Edifício
Candelária no Rio de Janeiro é certificado pelo selo Qualiverde.

c.
Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties
relevantes para o desenvolvimento das atividades
A Companhia e suas subsidiárias não dependem de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias
ou contratos de royalties para desenvolver suas atividades.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior
7.6 Em relação aos países dos quais a Companhia obtém receitas relevantes, identificar:
a. Receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na
receita líquida total do emissor
Atualmente a Companhia não obtém receitas em outros países que não o Brasil.
b. Receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na receita
líquida total do emissor
Atualmente a Companhia não obtém receitas em outros países que não o Brasil.
c. Receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total do
emissor
Atualmente a Companhia não obtém receitas em outros países que não o Brasil.
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades
7.7 Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o emissor
está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os negócios do emissor.

Item não aplicável à Companhia.
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7.8 - Políticas Socioambientais
7.8 Em relação a políticas socioambientais, indicar:
a.
b.
c.
d.

se o emissor divulga informações sociais e ambientais
a metodologia seguida na elaboração dessas informações
se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente
a página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas informações

A Companhia atualmente não publica um relatório de sustentabilidade ou similar, mas publica um
relatório anual que contém capítulo específico sobre este tema, notadamente no que se refere ao
aspecto ambiental. A Companhia tem iniciativas e propostas para agregar valor ao seu produto –
imóveis comerciais – nesta área, e entende que a divulgação deste trabalho no seu relatório anual já
é bastante ampla. O relatório anual está disponível para visualização e download no website da
Companhia, em www.scsa.com.br.
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7.9 - Outras Informações Relevantes
7.9 Outras informações que a Companhia julga relevantes

Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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8.1 - Negócios Extraordinários
8.1 Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios da Companhia nos 3 últimos exercícios sociais
Não houve aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como operação
normal nos negócios da Companhia nos 3 últimos exercícios sociais.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor
8.2 Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia nos 3 últimos
exercícios sociais
Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios da Companhia nos 3 últimos
exercícios sociais.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3 Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais, nos 3 últimos exercícios sociais

A Companhia e suas controladas não celebraram contratos relevantes que não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais, nos 3 últimos exercícios sociais.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.
8.4 Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

9.1. Descrever os bens do ativo não-circulantes relevantes para o desenvolvimento das atividades do emissor, indicando
em especial:
Consolidado
2020
Custo

Depreciação
acumulada

740.175

-

740.175

745.266

1,67 a 3,41

1.353.665

(234.461)

1.119.204

1.145.293

10,00

556.880

(79.193)

477.687

496.075

-

-

-

-

52.057

-

52.057

48.914

2.702.777

(313.654)

2.389.123

2.435.548

Taxa anual de
depreciação
(%)
Terrenos
Edificações
Instalações e benfeitorias
Adiantamento para construção
Obras em andamento
Total

2019
Líquido

Líquido
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Edifício de Escritórios: C.A. Arcos da Lapa

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Edifício de Escritórios: Latitude

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Edifício de Escritórios: Passeio

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Edifício de Escritórios: Pasteur 110

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Edifício de Escritórios: João Brícola

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: SPOP II

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: SPOP X

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: Visconde Ouro Preto

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Centro de conveniência: Araraquara - Av. 36

Brasil

SP

Araraquara

Própria

Terreno: Araras - Lago

Brasil

SP

Araras

Própria

Centro de conveniência: Atibaia - Lago

Brasil

SP

Atibaia

Própria

Centro de conveniência: Avaré - Major Rangel

Brasil

SP

Avaré

Própria

Terreno: Bauru - Jd. Cruzeiro do Sul

Brasil

SP

Bauru

Própria

Terreno: Bauru - Vl. Souto

Brasil

SP

Bauru

Própria

Terreno: Boituva - Jd. Flamboyant

Brasil

SP

Boituva

Própria

Centro de conveniência: Bragança Paulista - Lago Sul

Brasil

SP

Bragança Paulista

Própria

Centro de conveniência: Campinas - Chác. Primavera

Brasil

SP

Campinas

Própria

Terreno: Campinas - John Boyd Dunlop

Brasil

SP

Campinas

Própria

Centro de conveniência: Campinas - Pq. Prado

Brasil

SP

Campinas

Própria

Centro de conveniência: Campinas - Taquaral

Brasil

SP

Campinas

Própria

Centro de conveniência: Cotia - José Giorgi

Brasil

SP

Cotia

Própria

Centro de conveniência: Cotia - São Camilo

Brasil

SP

Cotia

Própria

Centro de conveniência: Diadema - Centro

Brasil

SP

Diadema

Própria

Centro de conveniência: Embu das Artes - Elias Yazbek

Brasil

SP

Embu das Artes

Própria

Centro de conveniência: Guaratinguetá - Pedregulho

Brasil

SP

Guaratinguetá

Própria

Centro de conveniência: Hortolândia - Olívio Franceschini

Brasil

SP

Hortolândia

Própria

Centro de conveniência: Indaiatuba - Itaici

Brasil

SP

Indaiatuba

Própria

Centro de conveniência: Indaiatuba - Pq. Ecológico

Brasil

SP

Indaiatuba

Própria

Terreno: Itapetininga - Vl. Popular

Brasil

SP

Itapetininga

Própria

Centro de conveniência: Itapetininga - Vl. Rio Branco

Brasil

SP

Itapetininga

Própria
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Terreno: Itapeva - Jd. Maringá

Brasil

SP

Itapeva

Própria

Centro de conveniência: Itatiba - Centro

Brasil

SP

Itatiba

Própria

Terreno: Itupeva - Praça do Milênio

Brasil

SP

Itupeva

Própria

Centro de conveniência: Mogi Mirim - Centro

Brasil

SP

Mogi Mirim

Própria

Centro de conveniência: Jacareí - Centro

Brasil

SP

Jacareí

Própria

Centro de conveniência: Jacareí - Villa Branca

Brasil

SP

Jacareí

Própria

Centro de conveniência: Jaguariúna - Centro

Brasil

SP

Jaguariúna

Própria

Centro de conveniência: Jaú - Centro

Brasil

SP

Jaú

Própria

Centro de conveniência: Macaé - Glória

Brasil

RJ

Macaé

Própria

Terreno: Mogi das Cruzes - Centro

Brasil

SP

Mogi das Cruzes

Própria

Centro de conveniência: São Paulo - Jd das Perdizes

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Centro de conveniência: Paulínia - Jd. América

Brasil

SP

Paulínia

Própria

Centro pré-operacional: Piracicaba - Santa Teresinha

Brasil

SP

Piracicaba

Própria

Terreno: Piracicaba - Rio das Pedras

Brasil

SP

Piracicaba

Própria

Terreno: Piracicaba - 1º de Agosto

Brasil

SP

Piracicaba

Própria

Centro de conveniência: Pirassununga - Joaquim Mendes

Brasil

SP

Pirassununga

Própria

Centro de conveniência: Santo André - Pirelli

Brasil

SP

Santo André

Própria

Terreno: São Carlos - Miguel Petroni

Brasil

SP

São Carlos

Própria

Centro pré-operacional: São José do Rio Preto - José Munia

Brasil

SP

São José dos Campos

Própria

Centro de conveniência: São João de Meriti - Vilar dos Teles

Brasil

RJ

São João de Meriti

Própria

Centro de conveniência: São José dos Campos - Urbanova

Brasil

SP

São José dos Campos

Própria

Centro de conveniência: São Paulo - Chácara Santo Antônio 2

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Centro de conveniência: São Paulo - Chácara Santo Antônio 1

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Centro de conveniência: São Paulo - Ellis Maas

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Centro de conveniência: Sorocaba - Horto Florestal

Brasil

SP

Sorocaba

Própria

Centro de conveniência: Sorocaba - Pannunzio

Brasil

SP

Sorocaba

Própria

Centro de conveniência: Sumaré - Villa Flora

Brasil

SP

Sumaré

Própria

Centro de conveniência: Taubaté - Padre Fisher

Brasil

SP

Taubaté

Própria

Centro de conveniência: Vinhedo - Benedito Storani

Brasil

SP

Vinhedo

Própria

Edifício de Escritórios: Brasilprev

Brasil

SP

São Paulo

Própria

PÁGINA: 120 de 294

Formulário de Referência - 2021 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.

Versão : 3

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Edifício de Escritórios: C.A Cidade Nova

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Edifício de Escritórios: Candelária 62

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Centro pré-operacional: São Paulo - Miguel Yunes

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: C.E. Urca

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Centro de conveniência: São Paulo - Verbo Divino

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Centro em obras: São Paulo - Vila Madalena

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: C.E. Botafogo

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Edifício de Escritórios: City Tower

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Edifício de Escritórios: Corporate Plaza

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: Morumbi Office Tower

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: Souza Cruz

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Edifício de Escritórios: CA. Santo Amaro

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: EZ Towers - Torre A

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: Generali

Brasil

RJ

Rio de Janeiro

Própria

Edifício de Escritórios: GlobalTech

Brasil

SP

Campinas

Própria

Edifício de Escritórios: Itaim Center

Brasil

SP

São Paulo

Própria

Edifício de Escritórios: Jardim Europa

Brasil

SP

São Paulo

Própria
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Tipo de ativo

Descrição do ativo

Duração

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Consequência da perda dos direitos

Marcas

SÃO CARLOS Reg.
824721918

10 anos

"a) Renúncia do titular (art. 142, inc. II); b) Caducidade: pelo não
início do uso da marca no prazo de 5 anos, contados da
concessão do registro ou pela interrupção do uso por mais de 5
anos consecutivos (arts. 142, inc. III e 143, incs. I e II, da LPI); e
c) Não prorrogação do registro (art. 142, inc. I, da LPI)."

Perda do direito de uso exclusivo sobre a marca e
a possibilidade de que terceiros venham a se
tornar titulares dessas marcas, passando estes a
ter exclusividade sobre o uso delas.

Marcas

SÃO CARLOS Reg,
824721926

10 anos

"a) Renúncia do titular (art. 142, inc. II); b) Caducidade: pelo não
início do uso da marca no prazo de 5 anos, contados da
concessão do registro ou pela interrupção do uso por mais de 5
anos consecutivos (arts. 142, inc. III e 143, incs. I e II, da LPI); e
c) Não prorrogação do registro (art. 142, inc. I, da LPI)."

Perda do direito de uso exclusivo sobre a marca e
a possibilidade de que terceiros venham a se
tornar titulares dessas marcas, passando estes a
ter exclusividade sobre o uso delas.

Marcas

GLOBALTECH Reg.
830461183

10 anos

"a) Renúncia do titular (art. 142, inc. II); b) Caducidade: pelo não
início do uso da marca no prazo de 5 anos, contados da
concessão do registro ou pela interrupção do uso por mais de 5
anos consecutivos (arts. 142, inc. III e 143, incs. I e II, da LPI); e
c) Não prorrogação do registro (art. 142, inc. I, da LPI)."

Perda do direito de uso exclusivo sobre a marca e
a possibilidade de que terceiros venham a se
tornar titulares dessas marcas, passando estes a
ter exclusividade sobre o uso delas.

Marcas

BEST CENTER Reg.
831150238

10 anos

"a) Renúncia do titular (art. 142, inc. II); b) Caducidade: pelo não
início do uso da marca no prazo de 5 anos, contados da
concessão do registro ou pela interrupção do uso por mais de 5
anos consecutivos (arts. 142, inc. III e 143, incs. I e II, da LPI); e
c) Não prorrogação do registro (art. 142, inc. I, da LPI)."

Perda do direito de uso exclusivo sobre a marca e
a possibilidade de que terceiros venham a se
tornar titulares dessas marcas, passando estes a
ter exclusividade sobre o uso delas.

Marcas

BEST CENTER Reg.
831150246

10 anos

"a) Renúncia do titular (art. 142, inc. II); b) Caducidade: pelo não
início do uso da marca no prazo de 5 anos, contados da
concessão do registro ou pela interrupção do uso por mais de 5
anos consecutivos (arts. 142, inc. III e 143, incs. I e II, da LPI); e
c) Não prorrogação do registro (art. 142, inc. I, da LPI)."

Perda do direito de uso exclusivo sobre a marca e
a possibilidade de que terceiros venham a se
tornar titulares dessas marcas, passando estes a
ter exclusividade sobre o uso delas.

Marcas

PRESIDENTE
PRUDENTE
SHOPPING CENTER
Reg. 815242743

10 anos

"a) Renúncia do titular (art. 142, inc. II); b) Caducidade: pelo não
início do uso da marca no prazo de 5 anos, contados da
concessão do registro ou pela interrupção do uso por mais de 5
anos consecutivos (arts. 142, inc. III e 143, incs. I e II, da LPI); e
c) Não prorrogação do registro (art. 142, inc. I, da LPI)."

Perda do direito de uso exclusivo sobre a marca e
a possibilidade de que terceiros venham a se
tornar titulares dessas marcas, passando estes a
ter exclusividade sobre o uso delas.

Marcas

SÃO CARLOS
SHOPPING CENTER
Reg. 817130748

10 anos

"a) Renúncia do titular (art. 142, inc. II); b) Caducidade: pelo não
início do uso da marca no prazo de 5 anos, contados da
concessão do registro ou pela interrupção do uso por mais de 5
anos consecutivos (arts. 142, inc. III e 143, incs. I e II, da LPI); e
c) Não prorrogação do registro (art. 142, inc. I, da LPI)."

Perda do direito de uso exclusivo sobre a marca e
a possibilidade de que terceiros venham a se
tornar titulares dessas marcas, passando estes a
ter exclusividade sobre o uso delas.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

253 Participações Ltda. 02.530.689/0001-91

-

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)
Controlada

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

99,990000

Holding das empresas destinadas à
Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais de varejo.

100,000000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

99,990000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

60,000000

Valor mercado
31/12/2020

-12,020977

0,000000

84.344.928,42

31/12/2019

1,939704

0,000000

68.589.139,96

31/12/2018

-19,882507

0,000000

32.369.612,66

Valor contábil 31/12/2020

66.904.528,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
Best Center
Empreendimentos e
Participações S.A.

14.576.758/0001-87

-

Coligada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2020

22,112903

0,000000

0,00

31/12/2019

41,882227

0,000000

0,00

31/12/2018

-5,046836

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

392.698.000,35

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
C.L.D.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações Ltda.

18.788.978/0001-25

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2020

144,803502

0,000000

4.490.500,00

31/12/2019

9,026162

0,000000

2.088.097,30

31/12/2018

11,589920

0,000000

1.050.000,00

Valor contábil 31/12/2020

74.574.490,80

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
Globaltech
Empreeendimentos e
participações Ltda

09.376.142/0001-22

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

31/12/2020

0,069853

0,000000

2.310.708,01

31/12/2019

159,545984

0,000000

555.904,16

31/12/2018

0,000000

0,000000

2.070.000,00

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Valor contábil 31/12/2020

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

13.386.344,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
H.T.K.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações Ltda.

14.310.426/0001-56

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

100,000000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios e lojas de varejo.

99,990000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

50,000000

Valor mercado
31/12/2020

-2,131100

0,000000

0,00

31/12/2019

656,128353

0,000000

0,00

31/12/2018

-22,800664

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

28.135.351,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
H.T.Y.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações Ltda

12.620.995/0001-72

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2020

-8,788439

0,000000

17.764.706,03

31/12/2019

-1,335491

0,000000

13.747.288,91

31/12/2018

0,635034

0,000000

16.000.000,00

Valor contábil 31/12/2020

66.173.075,17

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
Longford Participações 14.683.352/0001-01
e
Empreendimentos S.A.

-

Coligada

Brasil

SP

São Pedro

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

-5,982177

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2018

17.498.000,00
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
SC Corretora de
Imóveis Ltda.

05.127.049/0001-23

-

Controlada

Brasil

Intermediação de compra/venda de
imóveis.

99,990000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

99,990000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

99,990000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios e lojas de varejo.

99,990000

Valor mercado
31/12/2020

-376,465000

0,000000

0,00

31/12/2019

40,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

400,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

19.352,55

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
SC Rio CE Candelária
Empreendimentos e
Participações Ltda.

14.310.447/0001-71

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2020

-17,428350

0,000000

5.604.362,10

31/12/2019

59,113029

0,000000

2.435.677,95

31/12/2018

6,795450

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

57.235.365,19

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
SC Rio CE Generali
Empreendimentos e
Participações Ltda.

13.790.565/0001-61

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2020

-3,515565

0,000000

0,00

31/12/2019

-6,056305

0,000000

1.580.585,75

31/12/2018

-0,317740

0,000000

1.943.839,09

Valor contábil 31/12/2020

209.959.779,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
SC Rio Cidade Nova
Empreendimentos e
Participações Ltda.

14.310.309/0001-92

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

68,574926

0,000000

0,00

31/12/2018

14,708182

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

217.610.000,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
SC Rio Pasteur
Empreendimentos e
Participações Ltda.

14.310.289/0001-50

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

99,990000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

99,990000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios e lojas de varejo.

0,000000

Valor mercado
31/12/2020

-70,792530

0,000000

4.000.000,00

31/12/2019

24,885742

0,000000

1.109.977,51

31/12/2018

228,168731

0,000000

632.705,28

Valor contábil 31/12/2020

56.875.860,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
SC Rio Sul
Empreendimentos e
Participações Ltda.

12.620.772/0001-05

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2020

-2,297276

0,000000

33.527.186,84

31/12/2019

11,724718

0,000000

17.736.725,88

31/12/2018

8,117597

0,000000

15.095.434,87

Valor contábil 31/12/2020

140.181.915,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
SC São Paulo CE Aço
Empreendimentos e
Participações Ltda.

14.310.305/0001-04

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

0,00

31/12/2019

0,000000

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2019

0,00
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

31/12/2018

Código CVM

0,000000

Tipo sociedade

País sede

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

0,000000

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SP

São Paulo

Descrição das atividades
desenvolvidas

Participação do emisor
(%)

0,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
Top Center
Empreendimentos e
Participações Ltda.

06.953.352/0001-48

-

Controlada

Brasil

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

99,990000

Compra, administração, locação e venda
de imóveis comerciais, principalmente
escritórios.

99,970000

Valor mercado
31/12/2020

8,301339

0,000000

30.350.633,90

31/12/2019

198,266955

0,000000

6.332.500,00

31/12/2018

-37,199755

0,000000

44.732.241,03

Valor contábil 31/12/2020

294.500.583,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
U.K.Q.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações Ltda.

16.810.696/0001-51

-

Controlada

Brasil

SP

São Paulo

Valor mercado
31/12/2020

73,467000

0,000000

0,00

31/12/2019

-80,000000

0,000000

0,00

31/12/2018

-66,666667

0,000000

0,00

Valor contábil 31/12/2020

-1.735,00

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
Desenvolvimento das atividades da Companhia.
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9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2 Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.

PÁGINA: 128 de 294

Formulário de Referência - 2021 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.

Versão : 3

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

10.1 Os diretores devem comentar sobre:
a. condições financeiras e patrimoniais gerais
A Diretoria da Companhia acredita que tem condições financeiras e patrimoniais para suportar o crescimento e cumprir
com suas obrigações nos próximos anos.
Ao final de 2020 a São Carlos tinha R$ 440,9 milhões em caixa e uma dívida líquida de R$ 998,6 milhões ou 4,8x o EBITDA
recorrente anualizado (base dezembro de 2020). A posição de caixa em dezembro de 2020 foi impactada principalmente
por (i) R$ 358,5 milhões de captação de novos financiamentos, (ii) R$ 26,4 milhões em aquisições de imóveis (Loja no Ed.
Morumbi Office Tower, São Paulo – Vila Madalena e São Paulo – Miguel Yunes); (iii) R$ 13,4 milhões em investimentos no
portfólio; (iv) R$ 87,5 milhões recebidos pela venda do Edfício Jardim Tietê; (iii) R$ 330,3 milhões de amortização de dívidas,
incluindo pré-pagamentos, (v) R$ 3,6 milhões de pagamento de dividendos; e (v) R$ 95,3 milhões de geração de caixa
líquido das operações. O prazo médio dos financiamentos em dezembro de 2020 era de 8,1 anos e o custo médio da dívida
era de 5,6% ao ano.
Ao final de 2019 a São Carlos tinha R$ 288,9 milhões em caixa e uma dívida líquida de R$ 1.115,5 milhões ou 5,4x o EBITDA
recorrente anualizado (base dezembro de 2019).
Ao final de 2018 a São Carlos tinha R$ 271,7 milhões em caixa e uma dívida líquida de R$ 976,2 milhões ou 5,4x o EBITDA
recorrente anualizado (base dezembro de 2018).
A Companhia segue em sua estratégia de gestão ativa de edifícios corporativos de alto padrão com potencial de valorização
e centros de varejo de conveniência, com foco nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A São Carlos está pronta para
aproveitar as oportunidades de negócio tanto de compra quanto de venda de imóveis comerciais, considerando os ciclos
do mercado imobiliário.
b. estrutura de capital
A estrutura de capital da São Carlos é calculada pelo índice de estrutura de capital chamado ‘Participação do Capital de
Terceiros’, dividindo o capital de terceiros (soma dos saldos do passivo circulante e não circulante apresentados no balanço
patrimonial) pelo capital próprio da Companhia (saldo do patrimônio líquido apresentado no balanço patrimonial). Este
índice passou de 0,94x ao final de 2018, para 0,96x ao final de 2019 e 0,98x ao final de 2020.
Composição do Capital
Capital Próprio (R$ milhões)
Terceiros (R$ milhões)
Total (R$ milhões)
Índice

2020
1.556,0
1.519,2
3.075,3
0,98

%
50,6%
49,4%

2019
1.479,9
1.417,1
2.897,0
0,96

%
51,1%
48,9%

2018
1.403,7
1.319,7
2.723,4
0,94

%
51,5
48,5

Ao final de dezembro de 2018, 2019 e 2020, o capital social da São Carlos era representado por 57.737.319 ações
ordinárias.
c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Considerando o perfil de endividamento, fluxo de caixa e posição de liquidez, acreditamos que temos recursos de capital
suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos. Caso venha
a ser necessário contrair empréstimos para financiar nossos investimentos e aquisições, acreditamos ter capacidade para
contratá-los atualmente.
Cobertura de Juros

2020

2019

2018
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EBITDA recorrente (R$ milhões)
Juros e atualização monetária sobre os empréstimos
e financiamentos (R$ milhões)
Índice

207,2

207,4

180,7

96,6

103,8

112,0

2,1

2,0

1,6

Nota: O EBITDA recorrente contempla somente os resultados da atividade de locação.
O índice dívida líquida sobre EBITDA recorrente, passou de 5,4x ao final de 2018 para 5,4x ao final de 2019 e 4,8x ao final
de 2020. O índice Cobertura de Juros, que calculamos através da divisão do EBITDA recorrente do período sobre as despesas
financeiras líquidas do período, passou de 1,6x ao final de 2018 para 2,0x ao final de 2019 e 2,1x ao final de 2020.
d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas
A Companhia não necessita de financiamento para capital de giro devido à estratégia com que conduz suas operações e à
gestão conservadora que adota em relação ao seu caixa, e não tomou nenhum financiamento com este fim nos últimos 3
anos. A Companhia contrata financiamentos somente e especificamente para a aquisição e investimentos em imóveis,
sempre com prazo longo e principalmente junto a bancos comerciais de grande porte tais como Itaú, Bradesco e Santander..
e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para
cobertura de deficiências de liquidez
A diretoria entende que a Companhia não tem deficiências de liquidez, devido à estratégia com que conduz suas operações
e à gestão conservadora que adota em relação ao seu caixa. Se este tipo de financiamento for necessário no futuro, a
administração da Companhia avaliará as alternativas disponíveis na ocasião, no mercado de crédito brasileiro.
A principal fonte de financiamento que a Companhia tem utilizado vem de recursos bancários. A Companhia tem analisado
financiamentos através da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) ligados principalmente à variação do DI
ou à índices de inflação.
f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes
ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
iii. grau de subordinação entre as dívidas
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 à alienação
de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições
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Segue abaixo uma tabela apresentando todos os financiamentos, características e saldos em aberto ao final de dezembro
de 2020, 2019 e 2018:
Empréstimos

Vencimento

Prazo
(anos)

Indexador

Cupom (%
a.a.)

Saldo em
2020

Saldo em
2019

Saldo em
2018

(R$ MM)

(R$ MM)

(R$ MM)

Aq. - Torre A EZ Towers

15/ago/30

9,5

TR

8,90%

334,5

486,3

504,2

Aquisição e investimentos no portfólio

25/out/31

10,8

CDI

1,10%

187,7

201,6

-

Aquisição e investimentos no portfólio

25/out/31

10,8

CDI

1,10%

184,3

197,7

-

Investimentos no portfólio

17/jun/34

13,5

CDI

1,09%

199,6

199,7

-

Aquisição e investimentos no portfólio

18/mai/26

5,4

CDI

102% do CDI

146,0

145,6

-

Capital de giro

15/mar/21

0,2

CDI

3,5%

101,2

Capital de giro

01/set/23

2,7

CDI

1,5%

90,1

Capital de giro

08/set/22

1,7

CDI

1,5%

60,1

Aq. - Jardim das Perdizes

14/mar/34

13,2

CDI

1,10%

20,0

20,1

-

Capital de giro

15/sez/21

1,0

CDI

1,70%

8,5

Investimentos no portfólio

16/dez/23

3,0

IPCA

5,47%

79,7

75,6

102,0

Desenvolv. de Centros de Conveniência

28/ago/24

3,7

IPCA

6,50%

21,4

26,1

30,6

Desenvolv. de Centros de Conveniência

28/ago/24

3,7

IPCA

6,30%

5,6

6,8

8,0

Desenvolv. de Centros de Conveniência

28/ago/20

-

IPCA

6,10%

1,0

2,4

Aq. - SPOP II e X

05/dez/21

-

IGPM

10,40%

12,9

17,2

Aq. - Souza Cruz

05/jan/27

-

TR

9,90%

43,7

47,4

Aq. - Cidade Nova

29/fev/24

-

TR

9,80%

-

84,3

Aq. – CASA

17/out/22

-

TR

10,25%

-

81,5

Aq. - Morumbi Park

04/jun/25

-

TR

9,70%

-

75,9

Desenvolv. de Centros de Conveniência

06/dez/27

-

TR

9,80%

-

54,3

Aq. – Eldorado

23/nov/22

-

TR

9,95%

-

43,2

Aq. - C.A. Cidade Nova

07/out/26

-

TR

9,70%

-

38,2

Acab. EZ Towers Torre A

05/set/24

-

TR

9,80%

-

37,1

Retrofit - Candelária

25/mar/24

-

TR

9,35%

-

23,9

Desenvolv. Centros de Conveniência

05/set/24

-

TR

9,80%

-

19,9

Retrofit - Jardim Europa

28/jun/23

-

TR

9,25%

-

18,6

Aq. – BST

16/ago/22

-

TR

9,70%

-

15,1

Aq. - Pasteur 110

05/set/22

-

TR

9,70%

-

12,6

Aq. - CE Botafogo

23/nov/22

-

CDI

1,80%

-

22,2

1.417,1

1.238,4

Total

1.438,6

Como pode-se ver na tabela acima, a Companhia tem contratado financiamentos para fins específicos de aquisição de
imóveis, junto a bancos comerciais, com prazo longo e custo atrelado à TR – taxa referencial, CDI e IPCA. As garantias sobre
estes financiamentos normalmente são: a hipoteca ou a alienação fiduciária do imóvel adquirido, os recebíveis de locação
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do imóvel adquirido e o aval da São Carlos, no caso de financiamentos contraídos por suas subsidiárias. Não há créditos
prioritários nem subordinação entre as dívidas citadas.
Alguns dos nossos contratos de financiamento possuem cláusula com restrições impostas à Companhia pelos bancos
credores (covenants). A obrigação corresponde a manutenção do saldo devedor da dívida inferior a 70% do valor de
avaliação do imóvel dado em garantia. Adicionalmente, os contratos de financiamento possuem restrições quanto a
alienação de controle e vendas de ativos que possuem alienação fiduciária ou hipoteca.
Ao final de 2020, as obrigações contratuais foram todos atendidos.

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados
Nenhum financiamento em aberto atualmente na Companhia possui limites de utilização.
h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Segue uma tabela comparando os demonstrativos de resultado consolidados da Companhia, de 2020, 2019, e 2018. O
demonstrativo de resultados recorrentes exclui ganhos realizados com vendas de imóveis:

DRE - R$ mil
Receita líquida

2020
339.364

2019
372.375

2020 vs.
2019
-8,9%

2018
369.220

2019 vs.
2018
0,9%

Custo dos produtos vendidos

-67.288

-95.013

-29,2%

-151.890

-37,4%

Depreciação

-47.648

-43.428

9,7%

-40.552

7,1%

Custo dos imóveis vendidos

-19.640

-51.585

-61,9%

-111.338

-53,7%

Lucro Bruto

272.076

277.362

-1,9%

217.330

27,6%

(Despesas) Receitas operacionais

-52.438

-64.900

-19,2%

-63.848

1,6%

-48.006

-50.057

-4,1%

-48.608

3,0%

Honorários da Administração
Outras receitas (despesas)
operacionais
Equivalência patrimonial

-10.743

-20.083

-46,5%

-15.627

28,5%

6.311

5.240

20,4%

387

1254,0%

42

-1.182

-103,6%

-2.235

-47,1%

Lucro oper. antes do resultado financeiro

219.680

211.280

4,0%

151.247

39,7%

Resultado financeiro líquido

-86.940

-104.966

-17,2%

-111.989

-6,3%

13.146

16.211

-18,9%

22.376

-27,6%

Despesa financeira

-100.086

-121.177

-17,4%

-134.365

-9,8%

Lucro antes do IR e CSLL

132.740

106.314

24,9%

39.258

170,8%

IR/CSLL

Vendas, gerais e administrativas

Receita financeira

-43.875

-19.395

126,2%

-22.223

-12,7%

Acionistas não controladores

-1.532

-567

170,2%

-1381

-58,9%

Lucro líquido do exercício

87.333

86.352

1,1%

15.654

451,6%
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DRE Recorrente - R$ mil
Receita líquida

2020
250.565

2019
243.428

2020 vs.
2019
2,9%

2018
229.102

2019 vs.
2018
6,3%

Custo dos produtos vendidos

-47.648

-43.428

9,7%

-40.552

7,1%

-47.648

-43.428

9,7%

-40.552

7,1%

-

-

-

-

-

Lucro Bruto

202.917

200.000

1,5%

188.550

6,1%

(Despesas) Receitas operacionais

-50.511

-62.687

-19,4%

-60.718

3,2%

-46.079

-46.234

-0,3%

-45.592

1,4%

Honorários da Administração
Outras receitas (despesas)
operacionais
Equivalência patrimonial

-10.743

-20.083

-46,5%

-15.627

28,5%

6.311

3.630

73,9%

501

624,6%

42

-1.182

-103,6%

-2.235

-47,1%

Lucro oper. antes do resultado financeiro

152.448

136.131

12,0%

125.597

8,4%

Resultado financeiro líquido

Depreciação
Custo dos imóveis vendidos

Vendas, gerais e administrativas

-83.449

-87.592

-4,7%

-108.515

-19,3%

Receita financeira

13.146

16.211

-18,9%

22.376

-27,6%

Despesa financeira

-96.595

-103.803

-6,9%

-130.891

-20,7%

Lucro antes do IR e CSLL

68.999

48.539

42,1%

17.082

184,2%

-19.691

-17.153

14,8%

-12.296

39,5%

IR/CSLL
Acionistas não controladores

-1.532

-567

170,2%

-1381

-58,9%

Lucro líquido do exercício

47.776

30.819

55,0%

3.405

805,1%

Receita Líquida:
A receita líquida com locações e serviços totalizou R$ 250,6 milhões em 2020, um aumento de 2,9% 2019, impactada pela
geração de receita com locação dos Edifícios João Brícola e Morumbi Office Tower adquiridos em agosto de 2019 e
novembro de 2019, parcialmente compensada pela ausência da receita do Edifício Jardim Tietê, vendido em agosto de
2020. Considerando a mesma base de imóveis, a receita com locações em 2020 aumentou 3,3% quando comparada com
2019. Em 2020, a receita líquida total atingiu R$ 339,4 milhões, uma redução de 8,9% em função do menor volume de
vendas de imóveis.
A receita líquida com locações e serviços totalizou R$ 243,4 milhões em 2019, um aumento de 6,3% em relação a 2018,
impactada pelo aumento nos preços das novas locações e pela redução do escalonamento dos descontos concedidos em
contratos vigentes e pela receita gerada pelos imóveis adquiridos no ano (Jardim das Perdizes, Ed. João Bricola e Morumbi
Office Tower). Considerando a mesma base de imóveis, a receita com locações em 2019 aumentou em 8,7% quando
comparada com 2018. Em 2019, a receita líquida total atingiu R$372,4 milhões, um aumento de 1,0% em relação a receita
líquida total de 2018.
Custo dos Produtos Vendidos:
Esta rubrica no demonstrativo de resultado contempla a depreciação dos imóveis da Companhia assim como o custo
depreciado de imóveis vendidos.
Em 2020, o custo dos imóveis vendidos corresponde principalmente ao custo do Edfício Jardim Tietê, vendido em agosto
de 2020.
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Em 2019, o custo dos imóveis vendidos corresponde principalmente ao custo dos terrenos do Jardim Tietê, que foi vendido
em maio de 2019 e o custo depreciado do CE Região Portuária, vendido em dezembro de 2019.
Em 2018, o valor dos imóveis vendidos corresponde principalmente ao custo depreciado da fração de 63% do Ed. Morumbi
Park, que foi vendida em março do mesmo ano.
Todas as despesas operacionais da empresa estão contabilizadas dentro da rubrica de despesas Gerais & Administrativas.
Despesas Operacionais (G&A, Honorários da Administração e Outras Despesas):
As despesas operacionais da Companhia, ajustadas pelas vendas de ativos no ano de 2020, tiveram uma redução de 19,4%
em relação a 2019 explicada pela redução das despesas com pessoal e honorários da administração.
As despesas operacionais da Companhia, ajustadas pelas vendas de ativos no ano de 2019, tiveram um aumento de 3,2%
em relação a 2018 explicado pelo aumento das despesas com pessoal e honorários da administração em função do
atingimento de metas do ano.
Resultado Financeiro:
O resultado financeiro líquido de 2020 apresentou uma redução de 4,7% quando comparado com o resultado financeiro
de 2019. Essa variação é explicada principalmente pela redução das despesas financeiras, em função do menor custo de
endividamento da Companhia pela troca das dívidas com custos elevados por dívidas com menores custos.
O resultado financeiro líquido de 2019 apresentou uma redução de 6,3% quando comparado com o resultado financeiro
de 2018. Essa variação é explicada principalmente pela redução das despesas financeiras, em função de troca das dívidas
com custos elevados por dívidas com menores custos.
Impostos sobre Lucro:
A incidência de impostos sobre o lucro subiu de R$ 17,2 milhões em 2019 para R$ 19,7 milhões em 2019 em decorrência
do maior lucro antes dos impostos.
A incidência de impostos sobre o lucro subiu de R$ 12,3 milhões em 2018 para R$ 17,2 milhões em 2019 em decorrência
de venda de imóveis da controladora e controlada.
A linha de impostos sobre lucro, incluindo os ganhos com venda de ativos, aumentou em 126,2%, passando de R$ 19,4
milhões em 2019 para R$ 43,9 milhões em 2020. Esse aumento ocorreu pelo ganho de capital apurado na venda do Edifício
Jardim Tietê concluído em agosto de 2020.
Lucro Líquido:
Em 2020, o lucro líquido foi impactado positivamente pela venda do Edifício Jardim Tietê por R$ 87,4 milhões. No ano, o
lucro líquido da Companhia alcançou R$ 87,3 milhões, um crescimento de 1,1% quando comparado com o ano anterior.
Em 2019, o lucro líquido foi impactado positivamente pelas vendas de imóveis realizadas ao longo do ano. No ano, o lucro
líquido da Companhia alcançou R$ 86,4 milhões, um crescimento de 451,6% quando comparado com o ano anterior.
Segue uma tabela comparando os demonstrativos de balanço patrimonial ao final de dezembro de 2020, 2019 e 2018:

Ativo Circulante

2020
586.073

2019
385.874

2020 vs.
2019
51,9%

2018
359.647

2019 vs.
2018
7,3%

Caixa e Equivalentes de Caixa

413.228

56.337

633,5%

9.509

492,5%

Balanço Patrimonial - R$ mil
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Aplicações Financeiras

27.667

232.578

-88,1%

262.203

-11,3%

Contas a receber

54.105

38.425

40,8%

29.206

31,6%

1.576

1.259

25,2%

1.219

3,3%

Impostos a recuperar

12.911

18.579

-30,5%

23.832

-22,0%

Despesas antecipadas e outros créditos

27.176

10.954

148,1%

12.379

-11,5%

Imóveis destinados à venda

49.410

27.742

78,1%

21.299

30,3%

-3,2% 2.363.797

8,7%

Valores a receber de partes relacionadas

Ativo Não Circulante
Contas a receber
Transações e saldos com partes relacionadas
Depósitos judiciais
Despesas antecipadas e outros créditos
Investimentos em controladas em conjunto
Propriedades de investimento

2.489.196 2.570.590
61.715

93.101

-33,7%

96.402

-3,4%

-

46

-

5.572

-99,2%

929

516

80,0%

511

1,0%

5.699

7.290

-21,8%

8.856

-17,7%

-

61

-

2.389.123 2.435.548

21.409

-99,7%

-1,9% 2.205.071

10,5%

Imobilizado

17.228

18.919

-8,9%

10.523

79,8%

Intangível

14.502

15.109

-4,0%

15.453

-2,2%

Total do Ativo

3.075.269 2.956.464

4,0% 2.723.444

8,6%

Passivo Circulante

214.610

85.982

149,6%

167.085

-48,5%

Empréstimos e financiamentos

157.109

50.395

211,8%

108.578

-53,6%

Adiantamento de clientes

2.604

1.769

47,2%

15.391

-88,5%

Salários e encargos sociais

8.744

16.928

-48,3%

13.079

29,4%

Provisão para imposto de renda e contribuição social

7.190

4.937

45,6%

5.027

-1,8%

Impostos parcelados

2.518

3.032

-17,0%

2.677

13,3%

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio

20.742

3.563

482,1%

3.718

-4,2%

Contas a pagar por compra de imóveis

10.643

-

-

12.000

-

5.060

5.358

-5,6%

6.615

-19,0%

-6,2% 1.152.652

20,6%

Outras contas a pagar
Passivo Não Circulante

1.304.624 1.390.543

Outras contas a pagar

9.524

Contas a pagar por compra de imóveis

3.102

-

-

-

-

Impostos diferidos

4.244

8.291

-48,8%

8.346

-0,7%

-6,2% 1.129.781

21,0%

Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências

9.362

1.281.520 1.366.657
6.234

6.233

1,7%

0,0%

-

-

14.525

-57,1%

Patrimônio Líquido

1.556.035 1.479.939

5,1% 1.403.707

5,4%

Capital social

1.073.912 1.073.912

- 1.073.912

-

Ações em tesouraria

-30.593

-39.898

-23,3%

-44.761

-10,8%

Reservas de lucros

503.681

437.019

15,3%

371.131

17,8%

9.035

8.906

1,4%

3.425

160,0%

4,0% 2.723.444

8,6%

Acionistas não controladores
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

3.075.269 2.956.464

Ativo Circulante
O ativo circulante em dezembro de 2020 era de R$ 586,1 milhões, um aumento de 51,9% quando comparado com
dezembro de 2019. Esse aumento ocorreu em função do maior saldos de caixa e equivalentes de caixa e aplicações
financeiras decorrentes da captação de capital de giro de R$ 100,0 milhões para reforço de caixa e também pela entrada
de recursos com a venda do Edifício Jardim Tietê no valor de R$ 87,4 milhões.
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O ativo circulante em dezembro de 2019 era de R$ 385,9 milhões, um aumento de 7,3% quando comparado com dezembro
de 2018. Os maiores impactos nesse grupo são o caixa, as aplicações financeiras e o contas a receber, com destaque para
os efeitos das vendas de imóveis no período (terrenos no Jardim Tietê e CE Região Portuária), aos pagamentos de proventos
aos acionistas e à geração de caixa nas operações da Companhia.
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante em dezembro de 2020 era de R$ 2.489,2 milhões, uma redução de 3,2% em relação a dezembro de
2019. Essa redução se deve principalmente à venda do Edifício Jardim Tietê em agosto de 2020, à realocação de ativos para
a linha de imóveis destinados à venda, no circulante e pela redução do contas a receber de longo prazo.
O ativo não circulante em dezembro de 2019 foi de R$ 2.570,6 milhões, uma aumento de 8,7% em relação a dezembro de
2018. O aumento é basicamente na linha de Propriedades de Investimento, o que reflete as aquisições de imóveis (R$ 237,6
milhões – Jardim das Perdizes, Ed. João Brícola e Morumbi Office Tower) e aos investimentos realizados no montante de
R$ 38 milhões.
Passivo Circulante
O passivo circulante da Companhia em dezembro de 2020 era de R$ 214,6 milhões, o que representa um aumento de
149,6% em relação a 2019. O impacto nessa linha foi a captação de empréstimo de capital de giro no montante de R$ 100
milhões para reforço de caixa, a provisão de distribuição de dividendos relativo ao resultado de 2020 e as aquisições com
pagamentos parcelados dos imóveis São Paulo – Vila Madalena e São Paulo – Miguel Yunes.
O passivo circulante da Companhia em dezembro de 2019 era de R$ 86 milhões, uma redução de 48,5% em relação a
dezembro de 2018. Essa redução reflete o alongamento do perfil de dívida da Companhia, reduzindo os empréstimos de
curto prazo e a redução do saldo de contas a pagar por compra de imóveis liquidado ao longo do ano.
Passivo Não Circulante
O passivo não circulante da Companhia em dezembro de 2020 era de R$ 1.304,6 milhões, o que representa uma redução
de 6,2% em relação a dezembro de 2019. Essa redução se deve, principalmente, à redução de 6,2% na linha de empréstimos
e financiamentos entre os dois períodos.
O passivo não circulante da Companhia em dezembro de 2019 era de R$ 1.390,5 milhões, o que representa um aumento
de 20,6% em relação a dezembro de 2018. O principal impacto nesse aumento refere à novos endividamentos para
aquisição de imóveis e o alongamento do perfil de dívida da Companhia.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da Companhia em dezembro de 2020 era de R$ 1.556,0 milhões, sendo que a alteração refere-se ao
resultado do exercício. O patrimônio líquido em dezembro de 2019 era de R$ 1,479,9 milhões e em dezembro de 2018 era
de R$ 1.403,7 milhões.
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10.2. Os diretores devem comentar:
a. resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
O lucro líquido de 2020 foi impactado positivamente pela venda do Edifício Jardim Tietê. No ano, o lucro líquido da
Companhia alcançou R$ 87,3 milhões, um crescimento de 1,1% quando comparado com o ano anterior. Adicionalmente, o
lucro líquido teve impacto positivo pela maior geração de caixa nas atividades de locação de espaços e pela redução das
despesas financeiras.
Em 2019 o lucro líquido foi de R$ 86 milhões. Este resultado decorreu principalmente da atividade principal da Companhia
– locação de espaços em seus imóveis comerciais e de varejo de conveniência – e das transações de venda de imóveis
consolidados tais como os terrenos no Jardim Tietê e o CE Região Portuária.
O lucro líquido de 2018 alcançou R$ 15,7 milhões, impactado positivamente pela venda de 63% do Ed. Morumbi Park em
março.
Desconsiderando os efeitos da venda de imóveis e outros eventos considerados não recorrentes, verificamos que:
(a) o lucro líquido recorrente foi de R$ 3,4 milhões em 2018, aumentou para R$ 30,8 milhões em 2019 (+806% vs. 2018) e
alcançou R$47,8 milhões em 2020 (+55,2% vs. 2019).
(b) o FFO recorrente (funds from operations) passou de R$ 44,0 milhões em 2018 com margem de 19,2%, para R$74,1
milhões em 2019 com margem de 30,4% e para R$ 95,3 milhões com margem de 38,0% em 2020.
(c) o lucro operacional (EBITDA Recorrente) passou de R$ 168,4 milhões em 2018 com margem de 73,5%, para R$ 180,7
milhões com margem de 74,2% em 2019 e para R$ 200,0 milhões com margem de 79,8% em 2020.
R$ milhões

2020

2019

2020 vs.
2019

(+) Lucro Líquido Recorrente

47,8

30,8

(+) Depreciação

47,5

43,3

(=) FFO Recorrente

95,3

(+) Acionistas não Controladores
(+) Impostos (IR e CSLL)
(+) Equivalência Patrimonial
(+) Resultado Financeiro
(=) EBITDA Recorrente

2018

2019 vs.
2018

55,2%

3,4

805,9%

9,7%

40,6

6,7%

74,1

28,6%

44,0

68,4%

1,5

0,6

150,0%

1,4

-57,1%

19,7

17,2

14,5%

12,3

39,8%

-

1,2

-

2,2

-45,5%

83,5

87,6

-4,7%

108,5

-19,3%

200,0

180,7

10,7%

168,4

7,3%

2020
Em 2020, a Companhia priorizou a proximidade aos seus clientes e o combate a vacância. O resultado foi o encerramento
do ano com vacâncias física e financeira de 17,7% e 14,3%, respectivamente, e ganhos expressivos na rentabilidade da
Companhia. Os patamares de vacância da São Carlos permanecem substancialmente inferiores às médias de mercado.
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A receita com locações totalizou R$ 266,4 milhões em 2020, um crescimento de 3,3%, quando comparada com o ano
anterior, apesar da ausência de receita de locação dos imóveis vendidos nos últimos 12 meses (CE Região Portuária e
Edifício Jardim Tietê). Considerando a mesma base de ativos, o crescimento da receita foi de 6,8% no período de um ano.
Os ganhos de eficiência na nossa operação, tais como digitalização de processos internos e automação do controle dos
consumos de energia e água nos condomínios, levaram à redução de 14,2% nas nossas despesas G&A no ano. Como
consequência, o EBITDA teve um crescimento de 21,0% em um ano, e margem de 84,7% no trimestre.
O FFO atingiu R$ 30,3 milhões no 4T20, um crescimento de 56,2%, e margem de 46,7%. Esse desempenho é explicado pela
gestão dos passivos feita ao longo dos últimos 24 meses, pela qual a Companhia trocou o seu perfil de dívida, possibilitando
o aproveitamento da atual fase de taxas de juros reduzidas.
O custo de dívida nominal médio foi de 5,6% ao ano no 4T20, e o endividamento líquido no final do ano era de 20,2% sobre
o valor do portfólio. O saldo de caixa atingiu R$ 440,9 milhões ao final de 2020, posição que deixa a Companhia em situação
favorável para realizar aquisições oportunísticas.
O lucro líquido recorrente teve um crescimento de 127,8% no 4T20, alcançando R$ 16,8 milhões. No ano, o lucro líquido
totalizou R$ 87,3 milhões.
A São Carlos encerrou o ano com um portfólio avaliado em R$ 5,0 bilhões, um crescimento de 8,6% na mesma base de
ativos. Ao final de 2020, o portfólio de ativos da São Carlos somava 395 mil m² de ABL, composto por 77 imóveis, sendo 23
edifícios corporativos e 54 centros de conveniência. O NAV (Net Asset Value) da Companhia encerrou o trimestre em R$
4,0 bilhões, ou R$ 69,9 por ação, um crescimento de 11,3% em relação ao 4T19.
A São Carlos está posicionada para realizar bons negócios ao longo de 2021 e continuar a entregar resultados superiores
aos seus acionistas.
2019
A São Carlos foi ativa nas aquisições e vendas de imóveis no ano. Na frente de aquisições, os investimentos totalizaram R$
252,2 milhões com cap rate médio de 9,7%. Os imóveis adquiridos no ano foram: Best Center Jardim das Perdizes por R$
20,6 milhões, Ed. João Brícola por R$ 70,0 milhões, Ed. Latitude por R$ 14,6 milhões e Ed. Morumbi Office Tower por R$
147,0 milhões. Por outro lado, a Companhia realizou ganhos expressivos com desinvestimentos de imóveis consolidados e
ativos que não estavam gerando receita (terrenos) que totalizaram R$ 134,1 milhões. No Rio de Janeiro, vendemos o Ed.
João Úrsulo por R$ 22,3 milhões e o C.E. Região Portuária por R$ 39,0 milhões e, em São Paulo, vendemos os terrenos
adjacentes ao Jardim Tietê por R$ 72,8 milhões. O lucro líquido gerado com a venda desses imóveis foi de R$ 72,9 milhões.
O NAV teve um crescimento de 9,4% em relação a 2018, alcançando R$ 3,5 bilhões ou R$ 62,8 por ação. O crescimento do
NAV reflete o sucesso da estratégia da São Carlos em adquirir imóveis com grande potencial de upside e venda de imóveis
consolidados. O portfólio de imóveis encerrou o ano em R$ 4,7 bilhões, um crescimento de 12,1% em relação a 2018. Em
dezembro de 2019, o portfólio era composto por 77 imóveis, sendo 24 no segmento Office e 53 no segmento de Centros
de Conveniência, totalizando 406,4 mil m² de ABL.
Na gestão do portfólio, o esforço comercial e o combate a vacância foram prioridades em 2019. No ano, atingimos 34 mil
m² em novos contratos de locação, o que contribuiu para o crescimento da receita e para a manutenção das taxas de
vacância física e financeira abaixo das médias de mercado. A receita bruta com locações totalizou R$ 257,8 milhões em
2019, um crescimento de 8,7% – considerando a mesma base de ativos. Esse crescimento reflete as reduções dos descontos
nos contratos de locação e os aumentos reais nos preços de locação nas renovações e nos novos contratos. Como
consequência, o EBITDA no ano alcançou R$ 180,7 milhões, um crescimento de 7,3% em relação a 2018 e margem de 74,2%
(vs 73,5% em 2018).

PÁGINA: 138 de 294

Formulário de Referência - 2021 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.

Versão : 3

10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

A Companhia consolidou o aumento da rentabilidade no segmento de Centros de Conveniência. A receita com locações
atingiu R$ 26,7 milhões, um crescimento de 15,1% em relação a 2018. O portfólio cresceu 20,3% em 12 meses, alcançando
R$ 579 milhões e o NAV alcançou R$ 532 milhões, um crescimento de 42,6% em 12 meses, impulsionado pelo crescimento
do portfólio e pela redução do endividamento líquido em 56,6%. O segmento encerrou o ano com 34 centros inaugurados,
que somam 69,4 mil m² de ABL, 5 centros pré-operacionais com 8,3 mil m² de ABL e 14 terrenos para futuro
desenvolvimento.
Na gestão de passivos financeiros, aproveitamos o cenário de liquidez e taxa de juros baixa para captar R$ 770,0 milhões
em novos financiamentos com juros anuais equivalentes a CDI + 0,9% (correspondente a juros nominais médios de 5,4% ao
ano) e prazo médio de vencimento de 12 anos. Com esses recursos, liquidamos dívidas no total de R$ 528,2 milhões com
juros pré-fixados médios de 9,7% ao ano e prazo médio de vencimento de 6 anos. Como resultado, as despesas financeiras
reduziram-se em 21% em relação a 2018. O FFO avançou 68,4% em relação a 2018, alcançando R$ 74,1 milhões e margem
de 30,4% (vs 19,2% em 2018). O nível de alavancagem da Companhia encerrou o ano em 24% do valor do portfólio. O saldo
de caixa atingiu R$ 289 milhões no fim de 2019, o que permite à Companhia impulsionar seu crescimento através de
investimentos em novos projetos com retornos elevados.

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volume e
introdução de novos produtos e serviços
A receita operacional da companhia vem principalmente do aluguel de imóveis comerciais do seu portfólio. A Companhia
também contabiliza receita operacional pela venda de imóveis e pela prestação de serviços a terceiros, relacionados com
a locação e gestão patrimonial de imóveis.
2020 x 2019
Em 2020, as receitas com vendas de imóveis totalizaram R$ 88,8 milhões contra R$ 131,4 milhões em 2019. Essa redução
contribuiu para a queda de 8,9% na receita líquida consolidada da São Carlos. A receita com locações no ano somaram R$
266,4 milhões, um aumento de 3,4% em relação ao ano anterior. Essa aumento é explicado pela receita gerada pelos
Edifícios João Brícola e Morumbi Office Tower, adquiridos ao longo de 2019. Analisando a mesma base de imóveis, a receita
bruta com locações aumentou 3,3% entre 2019 e 2020.
Ao final de dezembro de 2020 a Companhia tinha um portfólio com 77 imóveis comerciais, incluindo 23 edifícios
corporativos e 54 centros de conveniência localizados em São Paulo e Rio de Janeiro. Os imóveis da São Carlos possuem
contratos de locação com clientes considerados de primeira linha e atuantes em diversos segmentos da economia. Todos
os contratos de locação de imóveis da Companhia são reajustados anualmente pela inflação (sendo o índice IGP-M adotado
em aproximadamente 95% dos contratos).
O valor do aluguel dos nossos centros de conveniência é calculado na forma de um percentual do faturamento mensal do
ocupante e de um aluguel mínimo. Este valor adicional refere-se à eventual diferença entre os aluguéis pagos pelo inquilino
ao longo do ano e um aluguel mínimo estipulado no contrato, atualizado anualmente por um índice de inflação. A variação
nas receitas da Companhia vem basicamente das locação de novas áreas em propriedades adquiridas, das áreas vagas
locadas, das renovações e renegociações de contrato feitas ao longo do ano e das vendas de ativos.
2019 x 2018
Em 2019, as receitas com vendas de imóveis totalizaram R$ 131,4 milhões e contribuíram para o crescimento da receita
consolidada da São Carlos. A receita com locações no ano somaram R$ 257,8 milhões, um aumento de 6,3% em relação ao
ano anterior. Esse aumento é explicado pelo aumento nos preços das novas locações e pela redução do escalonamento dos
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descontos concedidos em contratos vigentes. Analisando a mesma base de imóveis, a receita bruta com locações aumentou
8,7% entre 2018 e 2019, um pouco acima da inflação.
Ao final de dezembro de 2019 a Companhia tinha um portfólio com 77 imóveis comerciais, incluindo 24 edifícios
corporativos e 53 centros de conveniência localizados em São Paulo e Rio de Janeiro. Os imóveis da São Carlos possuem
contratos de locação com clientes considerados de primeira linha e atuantes em diversos segmentos da economia. Todos
os contratos de locação de imóveis da Companhia são reajustados anualmente pela inflação (sendo o índice IGP-M adotado
em aproximadamente 95% dos contratos).
O valor do aluguel dos nossos centros de conveniência é calculado na forma de um percentual do faturamento mensal do
ocupante e de um aluguel mínimo. Este valor adicional refere-se à eventual diferença entre os aluguéis pagos pelo inquilino
ao longo do ano e um aluguel mínimo estipulado no contrato, atualizado anualmente por um índice de inflação. A variação
nas receitas da Companhia vem basicamente das locação de novas áreas em propriedades adquiridas, das áreas vagas
locadas, das renovações e renegociações de contrato feitas ao longo do ano e das vendas de ativos.

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, quando relevante
Os contratos de locação de imóveis da Companhia são corrigidos anualmente pela inflação, através principalmente do
índice IGP-M. Já os financiamentos são corrigidos pela TR – Taxa Referencial (cerca de 23% dos contratos de financiamento
em dezembro de 2020), taxa CDI (cerca de 70% dos contratos de financiamento em dezembro de 2020) e IPCA (cerca de
7% dos contratos de financiamento em dezembro de 2020). Em 2019, 37% do saldo dos financiamentos era corrigido pela
TR, 8% pelo IPCA, 1% pelo IGP-M e 54% pelo CDI. Em 2018, 85% do saldo dos financiamentos era corrigido pela TR, 12%
pelo IPCA, 1% pelo IGP-M e 2% pelo CDI. O saldo de caixa da Companhia tem sido aplicado em fundos que são geridos de
forma conservadora com rentabilidade atrelada à taxa CDI. Os custos e despesas da Companhia não sofreram impactos
significativos decorrentes da inflação entre 2018 e 2020. A Companhia possui 100% de seu endividamento e receita em
Reais e portanto os resultados não foram afetados por flutuações de câmbio.
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10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que
venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:
a. introdução ou alienação de segmento operacional
Não houve introdução ou alienação de segmento operacional entre 2017 e 2019.
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
2020
Em 2020 não foi constituída ou alienada nenhuma subsidiária da Companhia.
2019
Em 2019, a Companhia alienou a totalidade de sua participação societária na subsidiária Longford Participações e
Empreendimentos S.A. e adquiriu a participação restante de 50% na subsidiária H.T.K.S.P.E. Empreendimentos e
Participações S.A.
2018
Em 2018 não foi constituída nenhuma subsidiária da Companhia.
c. eventos ou operações não usuais
As transações de venda de imóveis fazem parte das operações normais da Companhia. Nas divulgações de resultado, a
Companhia publica os efeitos destes e outros eventos não recorrentes, para permitir aos interessados melhor visibilidade
e comparação dos resultados nas operações usuais da Companhia.
2020
Os eventos considerados não recorrentes em 2020 foram a venda do Edifício Jardim Tietê e a venda do terreno São Carlos
– XV de Novembro.
2019
Os eventos considerados não recorrentes em 2019 foram a venda dos terrenos no empreendimento Jardim Tietê, a venda
da participação na subsidiária Longford Participações e Empreendimentos S.A. e a venda do Edifício CE Região Portuária.
2018
Os eventos considerados não recorrentes em 2018 foram a venda de 63% do Ed. Morumbi Park e as vendas, de valor não
expressivo, de alguns ativos do segmento de centros de conveniência.
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10.4. Os diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia e nos métodos de cálculos utilizados nos nos
anos de 2018 e 2020.
Em 2019, com a vigência do CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, os arrendatários passaram a ter
que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os
contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais. O impacto da adoção do CPC 06 (R2), no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, está demonstrado nos notas abaixo.
c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Não houve ressalvas nos pareceres dos auditores. Nos pareceres dos auditores de 2020, 2019 e 2018 consta parágrafo de
ênfase acerca das demonstrações contábeis individuais que foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e que essas práticas diferem das IFRS, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em
controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS
seria custo ou valor justo. Não há ressalvas do auditor em função desse assunto.
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10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor, explorando, em especial,
estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação
financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências,
reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão,
ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de
ativos e instrumentos financeiros.
Resumo das Principais Práticas Contábeis
a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são preparadas de acordo com as normas internacionais de
relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRSs”) emitidas pelo “International Accounting
Standards Board - IASB” e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC,
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A Administração da Companhia afirma que aplicou a orientação técnica OCPC 7, aprovada pela Deliberação CVM nº 727/14,
atendendo aos requerimentos mínimos e, ao mesmo tempo, divulgando somente informações relevantes, que auxiliem os
leitores na tomada de decisões. Portanto, todas as informações relevantes usadas na gestão do negócio estão evidenciadas
neste documento.
b. Bases de apresentação
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. O custo
histórico geralmente é com base no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e
outras transações. Para efetuar essas estimativas, a Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data da
preparação das demonstrações financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando,
ainda, pressupostos relativos a eventos futuros. As estimativas e premissas correspondentes são revisadas continuamente.
As revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidas somente no período em que a estimativa é revisada se a revisão
afetar apenas esse período ou no período da revisão e em períodos posteriores se a revisão afetar tanto o período presente
como períodos futuros.
As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas referentes à determinação da vida útil das propriedades de
investimento, do ativo imobilizado e intangível, estimativa do valor de recuperação de ativos de vida longa, provisões
necessárias para discussões legais e determinação do valor justo de instrumentos financeiros ativos e passivos e imposto
de renda e contribuição social diferidos, provisão para créditos de liquidação duvidosa, fair value das opções de ações,
entre outras. O resultado real das transações e informações, quando da efetiva realização, pode divergir das estimativas.
c. Propriedades para investimento
Propriedades destinadas à auferir renda e/ou valorização de capital, são registradas ao valor de custo histórico deduzido
das depreciações acumuladas e perda por “impairment” (não recuperação do valor contábil do ativo). Não existem planos
estruturados de alienação dos imóveis mantidos em propriedade para investimento, uma vez que são substancialmente
utilizados para renda, e as vendas desses imóveis somente ocorrem se a Administração entender ser mais vantajoso alienálos do que mantê-los na atividade principal. No caso de ativos qualificados, a capitalização de encargos financeiros está de
acordo com a política contábil da Companhia. A depreciação desses ativos tem início quando eles estão prontos para o uso
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e é calculada com base na sua vida útil estimada, pelo método linear, exceto terrenos e construções em andamento, que
não são depreciados.
O pronunciamento técnico CPC 28 - Propriedade para Investimento, permite que a Companhia registre suas propriedades
de investimento a valor justo ou a valor de custo histórico deduzido das depreciações acumuladas, devendo, nesse último
caso, divulgar o valor justo de tais propriedades em nota explicativa.
A Companhia optou por manter suas propriedades para investimento registradas por valor de custo histórico deduzido das
depreciações acumuladas, por entender que esta seja a informação de melhor qualidade existente para empresas que
atuam no setor de investimentos imobiliários com objetivo de renda de locação.
d. Imobilizado
Edificações utilizadas no fornecimento de serviços, ou para fins administrativos, estão demonstradas no balanço
patrimonial a valores de custo histórico menos a depreciação acumulada e eventuais perdas por “impairment”.
Os outros ativos imobilizados estão demonstrados ao valor de custo histórico, deduzido de depreciação e perda por
“impairment” acumuladas.
A vida útil estimada, os valores residuais e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício, e o efeito de
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente, as taxas de depreciação utilizadas para cada
categoria de ativo são como segue:
Taxa de depreciação %
31.12.2020
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Máquinas e equipamentos

10,0
5,0
10,0

31.12.2019
10,0
5,0
10,0

Os ganhos ou as perdas oriundos da venda ou baixa de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado como “Outras
receitas despesas operacionais”.
e. Ativos intangíveis
São compostos principalmente por licenças de uso de software e direito de uso de solo e registrados ao valor de custo
histórico, deduzido de amortização acumulada e eventuais perdas por “impairment”. A amortização é calculada
linearmente com base na vida útil estimada dos ativos.
A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças
nas estimativas é contabilizado prospectivamente, a taxa de amortização utilizada é como segue:
Taxa de amortização %
31.12.2020
Software

10,0

31.12.2019
10,0

f. Custos com empréstimos
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Os custos com empréstimos atribuíveis à aquisição, construção ou produção de ativos qualificados, os quais levam,
necessariamente, um período de tempo substancial até ficarem disponíveis para uso ou venda, estão incluídos no custo de
tais ativos até o momento em que são destinados ao uso ou à venda.
Todos os demais custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do exercício em que foram incorridos.
g. Imóveis destinados à venda
Os imóveis (e os grupos destinados à alienação) são classificados como imóveis destinados à venda e mensurados pelo
custo de aquisição, líquido da depreciação até a data de decisão da Administração de vendê-los.
Essa condição será considerada satisfeita somente quando a venda for altamente provável e os ativos estiverem disponíveis
para venda imediata em sua condição presente.
h. Ativos tangíveis e intangíveis (“impairment”)
A Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis sempre que há algum indício de que tais ativos
sofreram perda por impossibilidade de recuperação de seu valor.
Em caso afirmativo, estima-se o valor recuperável do ativo e a perda é registrada no resultado. Não foram identificadas e
registradas perdas relevantes relacionadas à não recuperação de ativos tangíveis e intangíveis nos exercícios findos em 31
de dezembro de 2020 e de 2019.
i. Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia quando a Companhia for parte das
disposições contratuais dos instrumentos.
Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente
atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos
ou passivos financeiros, se aplicável, no 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.
j. Ativos financeiros
Todas as compras ou vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas e baixadas na data da negociação. As compras
ou vendas regulares correspondem a compras ou vendas de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos dentro do
prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado.
Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua totalidade ao custo amortizado ou ao
valor justo, dependendo da classificação dos ativos financeiros.
k. Passivos financeiros
Todos os passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros
efetiva ou ao valor justo por meio do resultado.
Porém, os passivos financeiros resultantes quando a transferência de um ativo financeiro não se qualifica para baixa ou
quando a abordagem de envolvimento contínuo é aplicável, e os contratos de garantia financeira emitidos pelo Grupo, são
mensurados de acordo com as políticas contábeis específicas.
l. Classificação de ativos financeiros
Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente mensurados ao custo amortizado:
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•
O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros a fim de coletar
fluxos de caixa contratuais.
•
Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem
exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto.
m. Classificação de passivos financeiros
Os instrumentos da dívida são classificados como passivos financeiros ou como patrimônio líquido de acordo com a
substância dos acordos contratuais e as definições de passivo financeiro e instrumento patrimonial. Não há instrumentos
patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e de 2019.
•
Todos os passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de
juros efetiva ou ao valor justo por meio do resultado.
Os passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o passivo financeiro for mantido para
negociação ou for designado ao valor justo por meio do resultado.
n. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas (“PCE”) sobre valores a receber de clientes. O
valor das perdas de crédito esperadas é atualizado em cada data de relatório para refletir as mudanças no risco de crédito
desde o reconhecimento inicial do instrumento financeiro.
A Companhia sempre reconhece a PCE durante a vida útil para contas a receber. As perdas de crédito esperadas sobre
esses ativos financeiros são estimadas usando uma matriz de provisão com base na experiência de perda de crédito
histórica da Companhia, ajustada com base em fatores específicos dos devedores. Historicamente, a perda de crédito da
Companhia mostra-se irrelevante.
o. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Incluem os montantes de caixa, fundos disponíveis em contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras
com conversibilidade imediata em caixa e com insignificante risco de mudança no valor, certificados de depósitos bancários
e debêntures. As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço, não superando o valor de mercado.
p. Contas a receber
Correspondem as contas a receber de clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais (locação e venda de
imóveis), portanto, essas contas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo de
recebimento é equivalente a um ano ou menos as contas a receber são classificadas no ativo circulante. O critério para
provisão para créditos de liquidação duvidosa está descrito na nota explicativa nº 5.
q. Empréstimos e financiamentos
São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos da transação e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado. Os empréstimos são classificados como passivo não circulante, a menos que o grupo
tenha um direito incondicional de deferir a liquidação do passivo por, pelo menos 12 meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um
ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período substancial de tempo para ficar pronto para
uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que irão resultar em
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benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos
com empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.
r. Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
A distribuição de dividendos e os juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia são reconhecidos como
passivo nas demonstrações financeiras no fim do exercício, com base no estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo
obrigatório é provisionado na data da declaração e submetido para aprovação dos acionistas em Assembleia Geral.
s. Passivos financeiros e instrumentos de capital outorgados pela Companhia
Classificação como dívida ou instrumento de capital
Os instrumentos de dívida e os instrumentos de capital são classificados como passivos financeiros ou de capital de
acordo com a natureza do contrato.
Instrumentos de capital
Instrumentos de capital representam qualquer contrato que evidencie participação residual nos ativos de uma entidade
após dedução de todos os seus passivos. Os instrumentos de capital da Companhia são registrados líquidos dos custos
diretos de emissão.
Passivos financeiros
São reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que são originados ou na data de negociação em que a
Companhia ou suas controladas se tornam parte das disposições contratuais do instrumento, deduzidos de quaisquer
custos de transação atribuíveis, e, posteriormente, registrados pelo custo amortizado por meio do método dos juros
efetivos.
O ganho ou a perda líquida reconhecidos no resultado incluem eventuais juros pagos ao passivo financeiro.
Outros passivos financeiros (incluindo empréstimos e financiamentos, contas a pagar e outras obrigações) são mensurados
subsequentemente pelo custo amortizado utilizando o método da taxa efetiva de juros.
t. Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia e suas controladas possuem uma obrigação presente (legal ou
construtiva) resultante de um evento passado, é provável que terá de liquidar a obrigação e quando é possível mensurar
de forma confiável o valor da obrigação. Uma obrigação construtiva, ou não formalizada, é aquela que decorre das ações
da Companhia que, por meio de um padrão estabelecido de práticas passadas, de políticas publicadas ou de uma declaração
atual suficientemente específica, indique a outras partes que a Companhia aceitará certas responsabilidades e, em
consequência, cria uma expectativa válida nessas outras partes de que cumprirá com essas responsabilidades.
O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação determinada para liquidar a obrigação presente,
levando em consideração os riscos e as incertezas relativos à obrigação, de acordo com os assessores jurídicos, internos e
externos.
u. Reconhecimento de receita
A receita é calculada pelo valor justo da compensação recebida ou a receber por arrendamento operacional e venda de
imóveis. A receita é reconhecida quando a Companhia e suas controladas transferem o controle dos bens ao cliente.
v. Receita de venda de imóveis
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Nas vendas dos imóveis, o resultado é apropriado no momento em que a venda é efetivada, independentemente do prazo
de recebimento do valor contratual, e as seguintes premissas são atendidas: (a) o seu valor pode ser estimado, ou seja, o
recebimento do preço de venda é conhecido ou o valor que não será recebido pode ser razoavelmente estimado; e (b) o
processo de reconhecimento de receita de venda encontra-se substancialmente concluído, ou seja, a Companhia está
desobrigada de cumprir com parte significativa de atividades que venham a gerar gastos futuros relacionados com a venda
do imóvel.
w. Receita de locação/arrendamentos operacionais
As receitas de aluguel oriundas de arrendamentos operacionais são reconhecidas pelo método linear pelo período de
vigência do arrendamento em questão.
Os contratos de arrendamento para os quais as parcelas relevantes dos riscos e direitos de propriedade são mantidos pela
Companhia, como locadora, são classificados como arrendamentos operacionais. Durante os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019, a Companhia atuou substancialmente apenas como arrendadora.
Os custos diretos iniciais incorridos na negociação e preparação do arrendamento operacional são adicionados ao valor
contábil dos ativos arrendados e reconhecidos pelo método linear pela vida útil dos bens arrendados.
x. Receita de juros
A receita de juros decorrente de aplicações financeiras é provisionada em tempo hábil em relação ao principal pendente e
pela taxa de juros efetiva aplicável, que é aquela que desconta os recebimentos estimados de caixa futuros pela vida
esperada do ativo financeiro ao valor contábil líquido do ativo.
y. Pagamentos com base em ações
Pagamentos com base em ações e liquidados por meio de instrumentos de capital concedidos a empregados e
administradores são mensurados pelo valor justo da participação acionária na data da outorga.
O valor justo determinado na data de outorga dos pagamentos com base em ações e liquidados com capital está registrado
pelo método linear pelo prazo de vencimento, com base nas estimativas da Companhia a partir da participação acionária
que irá vencer. No fim do exercício, a Companhia revisa suas estimativas em relação à quantidade de participações
acionárias que vencerão.
O impacto da revisão das estimativas originais, se houver, é reconhecido no resultado pelo prazo de vencimento restante,
e um ajuste correspondente é feito na rubrica “plano de opções” no patrimônio líquido.
z. Imposto de renda e contribuição social
A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos correntes e diferidos.
Os impostos correntes são com base no lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na
demonstração consolidada do resultado porque inclui e exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros
exercícios, além de excluir itens que não são tributáveis ou dedutíveis. O passivo referente aos impostos correntes da
Companhia é apurado com base nas alíquotas em vigor no fim do exercício, ou seja, 25% para imposto de renda e 9% para
contribuição social.
Conforme facultado pela legislação tributária, algumas controladas optaram pelo regime de tributação com base no lucro
presumido. A base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social no lucro presumido é calculada à razão de 8%
sobre as receitas de vendas de imóveis das controladas, 32% sobre as receitas brutas provenientes de locação e da
prestação de serviços e 100% das receitas financeiras e outras receitas, sobre as quais é aplicada a alíquota regular de 15%
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acrescida do adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Dessa forma, determinadas
controladas não estão inseridas no contexto da não cumulatividade na apuração do Programa de Integração Social - PIS e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
a.a. Lucro por ação
O lucro básico por ação deve ser calculado dividindo-se o lucro líquido atribuível aos acionistas pela média ponderada da
quantidade de ações em circulação durante o exercício, incluindo as emissões de direitos e bônus de subscrição. Uma
entidade deve calcular o lucro diluído por ação considerando o lucro líquido atribuível aos acionistas e a quantidade média
ponderada de ações em circulação, acrescida dos efeitos de todas as ações potenciais. Todos os instrumentos e contratos
que possam resultar na emissão de ações são considerados ações potenciais.
Os valores comparativos são ajustados para refletir capitalizações, emissões de bônus de subscrição ou desdobramento de
ações. Se essas alterações ocorrerem depois das datas de encerramento das demonstrações financeiras, mas antes da
autorização para emissão dessas informações, os cálculos por ação daquelas ou de quaisquer informações de exercícios
anteriores devem ser com base na nova quantidade.
a.b. Aplicação de julgamentos e práticas contábeis críticas na elaboração das demonstrações financeiras
Práticas contábeis críticas são aquelas que: (a) são importantes para demonstrar a condição financeira e os resultados; e
(b) requerem os julgamentos mais difíceis, subjetivos ou complexos por parte da Administração, frequentemente como
resultado da necessidade de fazer estimativas que tenham impacto sobre questões que são inerentemente incertas,
estando os julgamentos mais significativos relacionados a provisões para riscos e vida útil das propriedades de
investimentos, do ativo imobilizado e intangíveis. À medida que aumenta o número de variáveis e premissas que afetam a
possível solução futura dessas incertezas, esses julgamentos se tornam ainda mais subjetivos e complexos.
Na preparação das demonstrações financeiras, a Companhia adotou variáveis e premissas derivadas de experiência
histórica e vários outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Ainda que essas estimativas e premissas sejam
revistas pela Companhia no curso ordinário dos negócios, a demonstração da sua condição financeira e dos resultados das
operações frequentemente requer o uso de julgamentos quanto aos efeitos de questões inerentemente incertas sobre o
valor contábil de seus ativos e passivos. Os resultados reais podem ser distintos dos estimados sob variáveis, premissas ou
condições diferentes.
Para proporcionar um entendimento de como a Companhia forma seus julgamentos sobre eventos futuros, inclusive as
variáveis e premissas utilizadas nas estimativas, foram incluídos comentários referentes a cada prática contábil crítica,
descrita anteriormente, sobre seleção da vida útil das propriedades de investimento, dos ativos imobilizados e intangíveis,
provisões necessárias para passivos contingentes, determinação do valor justo das propriedades para investimentos e dos
instrumentos financeiros ativos e passivos e imposto de renda e contribuição social diferidos, entre outros.
a.c. Apresentação de informação por segmento
As informações por segmento operacional são apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para
o principal tomador de decisões operacionais. Os principais tomadores de decisões operacionais, responsáveis pela
alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, são a Diretoria e o Conselho de
Administração responsáveis pela tomada das decisões estratégicas da Companhia.
A Companhia e suas controladas, em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, operam basicamente com dois segmentos
(administração de imóveis corporativos e centros de conveniência).
a.d. Demonstração do valor adicionado (“DVA”)
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Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante determinado
período e é apresentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas
demonstrações financeiras individuais e como informação suplementar às demonstrações financeiras consolidadas, pois
não é uma demonstração prevista nem obrigatória conforme as IFRSs.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das
demonstrações financeiras.
a.f. Critérios de consolidação
Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de entidades
controladas diretamente pela Companhia ou indiretamente por meio de suas controladas.
As seguintes práticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas:
Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e
operacionais. As controladas são consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia e é
interrompida a partir da data em que o controle termina. Transações entre companhias e saldos e ganhos não realizados
em transações entre empresas do mesmo grupo são eliminadas. Os prejuízos não realizados também são eliminados, a
menos que a operação forneça evidências de uma perda (“impairment”) do ativo transferido. As práticas contábeis das
controladas são alteradas e as suas demonstrações financeiras individuais são ajustadas, quando necessário, para assegurar
a consistência dos dados financeiros a serem consolidados com as práticas adotadas pelo Grupo.
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10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor,
indicando:
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecerem 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
respectivos passivos
iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
iv. contratos de construção não terminada
v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Em 2020, não existiam ativos e passivos relevantes detidos pela Companhia que não foram registrados em suas
demonstrações financeiras.
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
A Companhia não possui ativo ou passivo material que não esteja refletido nas Demonstrações Financeiras.
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10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6., os
diretores devem comentar:
A Companhia não possui ativo ou passivo material que não esteja refletido nas Demonstrações Financeiras.
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas
financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor
b. natureza e o propósito da operação
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da
operação
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10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando
especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos
ii. fontes de financiamento dos investimentos
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
A Companhia tem os seguintes investimentos programados para 2021: (a) aquisições de imóveis no valor aproximado de
R$ 76,8 milhões, (b) investimentos nos imóveis do portfólio no valor aproximado de R$ 28,6 milhões e (c) desenvolvimento
de centros de conveniência com investimento total de aproximadamente R$ 13,4 milhões.
Em 2020 a Companhia investiu R$ 39,8 milhões sendo que, deste valor, R$ 11,7 milhões foi referente à manutenção de
ativos e aquisição de imóveis do segmento Office e R$ 28,1 milhões foi referente a desenvolvimentos e aquisições de
centros de conveniência.
Em 2019 a Companhia investiu R$ 275,6 milhões sendo que, deste valor, R$ 237,6 milhões foram aquisições de imóveis, R$
25,9 milhões foram referentes à manutenção de ativos do segmento Office, e R$ 12,1 milhões foram referentes a
desenvolvimentos de centros de conveniência.
Em 2018 a Companhia investiu R$ 39,1 milhões sendo que, deste valor, R$ 16,2 milhões foram referentes à manutenção
de ativos do segmento Office, R$ 13,2 milhões foram destinados à aquisição de 2 andares no Ed. C.E. Visconde de Ouro
Preto, no Rio de Janeiro, e R$ 13,1 milhões foram referentes a desenvolvimentos de centros de conveniência.
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.
c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
Não se aplica.
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não
tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Todos os fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia já foram identificados
e comentados nos demais itens desta seção, sendo assim, não há outros fatores a comentar.
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11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas
11.1 Projeções:
a) objeto da projeção
b) período projetado e o prazo de validade da projeção
c) premissas da projeção, com a indicação de quais podem ser influenciadas pela administração do emissor e
quais escapam ao seu controle
d) valores dos indicadores que são objeto da previsão

A Companhia não divulga projeções e estimativas.
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11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas
11.2 Na hipótese da Companhia ter divulgado, durante os 3 últimos exercícios sociais, projeções sobre a
evolução de seus indicadores:
a) informar quais estão sendo substituídas por novas projeções incluídas no formulário e quais delas estão
sendo repetidas no formulário;
b) quanto às projeções relativas a períodos já transcorridos, comparar os dados projetados com o efetivo
desempenho dos indicadores, indicando com clareza as razões que levaram a desvios nas projeções;
c) quanto às projeções relativas a períodos ainda em curso, informar se as projeções permanecem válidas na
data de entrega do formulário e, quando for o caso, explicar por que elas foram abandonadas ou substituídas.

A Companhia não divulga projeções e estimativas.
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

12.1. Descrever a estrutura administrativa da Companhia, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento
interno, identificando:
a. Atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que se reportam ao conselho de
administração, indicando:
i.
se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação,
data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na rede mundial de computadores
onde esses documentos podem ser consultados
ii.
se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas principais atribuições,
forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM a
respeito do assunto
iii.
de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente, indicando se o
emissor possui uma política de contratação de serviços de extra-auditoria com o auditor independente, e
informando o órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a
política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
b. Em relação aos membros da diretoria estatutária, suas atribuições e poderes individuais, indicando se a diretoria
possui regimento interno próprio, e informando, em caso positivo, órgão responsável pela aprovação, data da
aprovação e, caso o emissor divulgue o regimento, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode
ser consultado
c. Data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, informando se possui regimento interno próprio,
e indicando, em caso positivo, data da sua aprovação pelo conselho fiscal e, caso o emissor divulgue o regimento,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
d. Se há mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada órgão ou comitê que se
reporta ao conselho de administração, informando, em caso positivo:
i.
A periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em relação ao órgão
ou se inclui também a avaliação individual de seus membros
ii.
Metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
iii.
Como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o funcionamento deste órgão;
e
iv.
Se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
I – Assembleia Geral
Nos termos da Lei das S.A., a Assembleia Geral é o órgão máximo da Companhia, com poderes para decidir todos os
negócios envolvendo a Companhia, bem como tomar as resoluções que entender ser convenientes à defesa dos interesses
da Companhia e ao seu desenvolvimento.
Nos termos do Estatuto social da Companhia e do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, segmento de governança
corporativa da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) no qual a Companhia está inserida, além das matérias previstas em lei,
caberá à Assembleia Geral: (a) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia perante a
CVM ou a saída da Companhia do Novo Mercado, deliberação esta que deverá ser comunicada à B3 por escrito, com
antecedência prévia de 30 (trinta) dias; e (b) escolher, dentre as instituições qualificadas e indicadas em lista tríplice pelo
Conselho de Administração, a que será responsável pela preparação do laudo de avaliação das ações da Companhia para
fins de saída do Novo Mercado e/ou cancelamento de registro de companhia aberta.
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II – Administração da Companhia
A administração da Companhia é exercida por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. O Conselho Fiscal não
foi instalado em 30 de abril de 2019 e não foi renovado na Assembleia de 30 de abril de 2020. Não há comitês de
assessoramento ao Conselho de Administração.

Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Companhia é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 9 (nove) membros
efetivos, todos acionistas, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado
de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Atualmente, o Conselho de Administração da Companhia conta com 6 (seis) membros efetivos e 3 (três) membros
suplentes, sendo respeitado o percentual mínimo de 20% de membros efetivos como conselheiros independentes,
conforme determina o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
As competências estipuladas no Estatuto Social da Companhia para o seu Conselho de Administração são as seguintes:
(i)
fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando as diretrizes, políticas empresariais e objetivos
básicos para todas as áreas principais de atuação da Companhia;
(ii)

eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições adicionais às estatutárias e legais;

(iii)
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitar
informações sobre quaisquer atos celebrados, ou em via de celebração, pela Companhia;
(iv)
destinar, do montante global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, os honorários mensais de cada um dos
membros do Conselho e da Diretoria da Companhia;
(v)
outorgar, de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, opção de compra ou subscrição de ações aos
administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia, assim como aos administradores, empregados e
prestadores de serviços de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito
de preferência para os acionistas, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia;
(vi)

indicar e destituir os auditores independentes da Companhia;

(vii)
deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado da Companhia,
fixando o preço de emissão, forma de subscrição e integralização e outras condições da emissão, definindo ainda se será
concedida preferência na subscrição aos acionistas nas hipóteses previstas no Estatuto Social da Companhia;
(viii)

convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, a Assembleia Geral Extraordinária;

(ix)
autorizar a aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria, cancelamento ou posterior
alienação, observadas as disposições legais aplicáveis;
(x)
pagar ou creditar juros sobre o capital próprio nos termos da Lei 9.249/95, e legislação e regulamentação
pertinentes, até o limite dos dividendos obrigatórios de que trata o art. 202 da Lei n.º 6.404/76, os quais serão imputados
a esses mesmos dividendos;
(xi)
aprovar o orçamento anual operacional e o plano de negócios da Companhia, bem como quaisquer eventuais
alterações dos mesmos;
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(xii)
fixar critérios gerais de remuneração e as políticas de benefício dos administradores e dos empregados de escalão
superior da Companhia e das sociedades controladas pela Companhia, direta ou diretamente;
(xiii) aprovar, previamente, a implementação ou alteração de plano de incentivo de remuneração de longo prazo aos
empregados;
(xiv)

submeter à Assembleia Geral proposta de alteração do Estatuto Social;

(xv)
manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria, bem como deliberar sobre o pagamento,
pela Companhia, de dividendos intermediários ou intercalares, observado o disposto no Estatuto Social;
(xvi) atribuir aos administradores da Companhia a sua parcela de participação nos lucros apurados em balanços
levantados pela Companhia e suas controladas, incluindo balanços intermediários, respeitadas as limitações e disposições
estatutárias e legais;
(xvii) autorizar qualquer mudança nas políticas contábeis ou de apresentação de relatórios da Companhia, exceto se
exigido pelos princípios contábeis geralmente aceitos nas jurisdições em que a Companhia opera;
(xviii) apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia e manifestar-se, previamente, sobre qualquer
assunto a ser submetido à Assembleia Geral;
(xix)
deliberar sobre aquisição, a alienação a qualquer título, inclusive conferência ao capital de outra sociedade,
transferência ou cessão a qualquer título ou, ainda, oneração de parte substancial do ativo permanente da Companhia, em
valor superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(xx)
aprovar contratos que representem responsabilidades ou renúncia de direitos para e pela Companhia, e que
envolvam valores, individualmente ou de forma agregada no período de 12 meses, superiores a R$5.000.000,00 (cinco
milhes de reais);
(xxi)
aprovar endividamentos, bem como a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos,
sejam “bonds”, “commercial papers” ou outros de uso comum no mercado, que envolvam valores individuais, iguais ou
superiores a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), deliberando, ainda, sobre suas condições de emissão, amortização e
resgate;
(xxii)

aprovar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da Companhia e sem garantia real;

(xxiii) definir a lista tríplice de instituições na forma qualificada no Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à
Assembleia Geral para a escolha da instituição responsável pela preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia
em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado;
(xxiv) aprovar a concessão de avais, fianças ou outras garantias em relação a obrigações de terceiros, de qualquer
acionista, de administrador ou empregado da Companhia ou ainda em sociedade controlada pela Companhia, direta ou
indiretamente, em qualquer valor;
(xxv) aprovar a abertura e fechamento de filiais, escritórios, depósito ou agências de representações, em qualquer parte
do território nacional ou no exterior; e
(xxvi) resolver os casos omissos do Estatuto Social da Companhia e exercer outras atribuições que a lei ou o próprio
Estatuto Social não confiram a outro órgão da Companhia.
Ainda, compete ao Conselho de Administração da Companhia a prévia aprovação, por maioria qualificada de 2/3 dos seus
membros, para deliberação das seguintes matérias: (i) proposta de liquidação, dissolução e extinção da Companhia ou
cessação do estado de liquidação da Companhia; (ii) proposta de resgate, amortização ou reembolso das ações; (iii)
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proposta de criação ou emissão, acima do limite do capital autorizado, de bônus de subscrição ou valores mobiliários
conversíveis em ações de emissão da Companhia; (iv) proposta de incorporação da Companhia em outra, incorporação de
outra sociedade pela Companhia, incorporação de ações envolvendo a Companhia, sua fusão ou cisão; e (v) proposta de
participação da Companhia em “grupo de sociedades” nos termos do artigo 265 da Lei das S.A.

Diretoria
A Diretoria da Companhia é composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) deles
designado como Diretor Presidente, 1 (um) designado como Diretor de Relação com Investidores e os demais designados
apenas Diretores, todos residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo,
com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Atualmente, a Diretoria da Companhia é composta por 4 membros. Nas reuniões realizadas pela Diretoria, em caso de
empate de votos, competirá ao Diretor Presidente proferir o voto de desempate. Compete à Diretoria exercer as atribuições
que a Lei, o Estatuto Social e o Conselho de Administração lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao
funcionamento regular da Companhia.

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Companhia tem composição mínima de 3 (três) e máxima de 5 (cinco) membros efetivos e suplentes
em igual número, sem caráter permanente, somente podendo ser eleito e instalado pela Assembleia Geral a pedido dos
acionistas, nos casos previstos na Lei das S.A. Os membros do Conselho Fiscal terão mandato máximo de 1 (um) ano, sendo
que o funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação, podendo
os seus membros ser reeleitos.
As atribuições do Conselho Fiscal da Companhia são aquelas previstas na Lei das S.A., incluindo: (i) a fiscalização dos atos
dos administradores e o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (ii) opinar sobre o relatório anual da
administração, fazendo constar as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da
Assembleia Geral; (iii) opinar sobre as propostas dos órgãos da administração que serão submetidos à Assembleia Geral,
nos termos da Lei das S.A., relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos
de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (iv)
denunciar aos órgãos da administração da Companhia os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências
úteis à Companhia; (v) analisar o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela
Companhia, ao menos trimestralmente; e (vi) examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício social da
Companhia.

O Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia não têm regimentos internos formalizados.

e. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês
O Conselho Fiscal da Companhiatem caráter não permanente. O Conselho Fiscal foi instalado pela primeira vez pela AGO
de 2013, realizada em 30 de abril de 2013 e pela segunda vez na AGO de 2019, realizada em 30 de abril de 2019. Não houve
instalação do Conselho Fiscal na AGO de 2020. A Companhia não possui nenhum comitê.
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f.

mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê

O Conselho de Administração submete-se anualmente a uma avaliação formal de seu desempenho, seguindo as boas
práticas de governança corporativa e buscando o aperfeiçoamento contínuo do órgão.
O Presidente do Conselho de Administração possui metas definidas pelos demais membros do órgão e remuneração
variável atrelada a tais metas.
Além disso, anualmente, o Presidente do Conselho de Administração envia o questionário de avaliação aos conselheiros,
cujo objetivo é avaliar a performance do Conselho de Administração. Em reunião de Conselho de Administração, os
conselheiros discutem os resultados e as oportunidades de melhoria identificadas em seus diversos aspectos e os de planos
de ação
Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração da Companhia são submetidos a uma avaliação anual
(avaliação pelos pares), liderada também pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho
consolida as respostas e realiza feedbacks aos conselheiros de forma confidencial.
O desempenho da Diretoria, por sua vez, é avaliado anualmente, em relação ao atingimento ou não de uma série de metas
definidas pelo Conselho de Administração para a Companhia e para os diretores individualmente, o que inclusive serve de
base de cálculo para a remuneração variável atribuída a esses diretores.

g. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
O Diretor Presidente da Companhia possui as seguintes competências específicas, conforme definidas no Estatuto Social
da Companhia: (i) submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e orçamento anuais, planos
de investimentos e novos programas de expansão da Companhia, promovendo a sua execução nos termos aprovados; (ii)
formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos demais Diretores; (iii) exercer a
supervisão de todas as atividades da Companhia, imprimindo-lhes a orientação mais adequada aos objetos sociais; e (iv)
coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as suas reuniões; e (v) exercer as demais
atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração da Companhia.
Os demais diretores da Companhia são estatutários, mas não têm atribuições e poderes individuais específicos definidos
no Estatuto Social da Companhia, mas apenas na legislação e regulamentação aplicáveis às funções por eles exercidas,
como, por exemplo, a função de Diretor de Relações com Investidores.

h. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos comitês e da diretoria
Os membros da diretoria da Companhia são avaliados anualmente através de indicadores de desempenho com base no
atendimento a metas globais da Companhia e metas individuais para cada diretor, conforme as funções que lhe sejam
atribuídas. As metas globais da Companhia estão usualmente ligadas ao desempenho operacional da empresa, à aquisição
ou venda de imóveis, gestão do caixa da companhia, dentre outras.
O Conselho de Administração submete-se anualmente a uma avaliação formal de seu desempenho, seguindo as boas
práticas de governança corporativa e buscando o aperfeiçoamento contínuo do órgão.
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O Presidente do Conselho de Administração possui metas definidas pelos demais membros do órgão e remuneração
variável atrelada a tais metas.
Além disso, anualmente, o Presidente do Conselho de Administração envia o questionário de avaliação aos conselheiros,
cujo objetivo é avaliar a performance do Conselho de Administração. Em reunião de Conselho de Administração, os
conselheiros discutem os resultados e as oportunidades de melhoria identificadas em seus diversos aspectos e os de planos
de ação
Adicionalmente, os membros do Conselho de Administração da Companhia são submetidos a uma avaliação anual
(avaliação pelos pares), liderada também pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente do Conselho
consolida as respostas e realiza feedbacks aos conselheiros de forma confidencial.
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12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
a. prazos de convocação
A Companhia respeita as determinações legais quanto aos prazos de convocação das Assembleias Gerais, sendo
publicado em jornal anúncio de convocação com, no mínimo, 15 dias corridos de antecedência da data de
realização da Assembleia Geral, em primeira convocação, e com prazo de, no mínimo, 8 dias corridos de
antecedência da data de realização da Assembleia Geral, quando em segunda convocação.
Durante a vigência da Medida Provisória n˚ 1.040, de 29 de março de 2021, que alterou o artigo 124, §1˚, II da
Lei das S.A., a Companhia observará o prazo de antecedência da primeira convocação da Assembleia Geral com,
no mínimo, 30 dias.
b. competências
Nos termos da Lei das S.A., à Assembleia Geral compete: (i) reformar o Estatuto Social da Companhia; (ii) eleger
ou destituir, a qualquer tempo, os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Companhia; (iii) tomar,
anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles
apresentadas; (iv) autorizar a emissão de debêntures; (v) suspender o exercício dos direitos do acionista; (vi)
deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social da
Companhia; (vii) autorizar a emissão de partes beneficiárias; (viii) deliberar sobre transformação, fusão,
incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as
contas; (ix) autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata; (x) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (xi) aprovar a correção da expressão monetária do
capital social.
Conforme informado anteriormente, nos termos do estatuto social da Companhia e do Regulamento do Novo
Mercado, segmento de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), no qual a Companhia
está inserida, além das atribuições descritas acima, que decorrem de Lei, compete à Assembleia Geral: (i)
deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia perante a CVM ou a saída da
Companhia do Novo Mercado da B3; e (iii) resolver todo e qualquer caso omisso no Estatuto Social da Companhia,
sempre respeitando-se as disposições da Lei das S.A.
c.

endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição
dos acionistas para análise

Os documentos estarão disponíveis na sede da Companhia, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153/12º andar,
na cidade e Estado de São Paulo e no website da Companhia www.scsa.com.br/ri.
d. identificação e administração de conflitos de interesses
A Companhia não adota um mecanismo específico para identificar conflitos de interesse, aplicando-se à hipótese
as regras constantes na legislação brasileira. Neste sentido, a Lei das S.A. determina que o acionista não poderá
votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a
formação do capital social e à aprovação de suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que
puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da Companhia.
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A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da Companhia é
anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as
vantagens que tiver auferido.
Os conflitos de interesses são administrados na forma prescrita na Lei 6.404/76, sendo cabido ao Presidente do
Conselho de Administração a sua identificação e administração, junto aos demais membros do Conselho de
Administração, analisando-se o objeto e a(s) contraparte(s) no contrato. Contudo tal prática não isenta os demais
administradores na identificação e administração de conflito de interesses. Trata-se de prática institucionalizada,
porém não formalizada.
Ademais, sobre este tema, o Estatuto Social da Companhia determina o seguinte:
“Artigo 49 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigamse a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto Social, nas disposições da Lei nº 6.404/76, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão
Valores Mobiliários, nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores
mobiliários em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do
Contrato de Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmera de
Arbitragem do Mercado, a qual deve ser conduzida junto à Câmara de Arbitragem do Mercado
instituída pela B3, podendo as partes, nos termos do Capítulo 12 do mesmo Regulamento, escolher
de com um acordo outra câmara ou centro de arbitragem para resolver seus litígios.
Artigo 50 - Não obstante o Artigo 44 deste Estatuto Social, as disposições do Regulamento do Novo
Mercado prevalecerão nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas
mencionadas no referido artigo.”
e.

solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto

O representante do acionista deverá estar munido da procuração para este fim, para que possa participar da
Assembleia Geral. Ainda, é solicitado pela Companhia que o acionista interessado deposite na sede da
Companhia os documentos de procuração com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da
realização da Assembleia Geral.
f.

formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas,
indicando se a Companhia exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e
tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico

Todas as procurações devem ser enviadas com firma(s) reconhecida(s) e acompanhadas dos documentos que
comprovem os poderes do(s) signatário(s), até o nível do acionista outorgante. A Companhia não aceita
procurações outorgadas por meio eletrônico.
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g.

formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados diretamente à
Companhia, indicando se a Companhia exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização e
consularização

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância, por meio do envio diretamente à Companhia,
deverá encaminhar os seguintes documentos na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, /12º andar, na cidade e
Estado de São Paulo, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores:
(i)

via física do boletim relativo à assembleia geral devidamente preenchido, rubricado e assinado; e

(ii)

cópia autenticada dos seguintes documentos:

para pessoas físicas:
- documento de identidade com foto do acionista;
para pessoas jurídicas:
- último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a
representação legal do acionista; e
- documento de identidade com foto do representante legal.
para fundos de investimento:
- último regulamento consolidado do fundo;
- estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do
fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e
- documento de identidade com foto do representante legal.
Em relação aos documentos indicados nos itens (i) e (ii) acima, a Companhia solicita, conforme o caso,
reconhecimento de firma, notarização, consularização (ressalvados os procedimentos alternativos
eventualmente admitidos em razão de acordos ou convenções internacionais) e tradução juramentada.
Os boletins de voto a distância, acompanhados da respectiva documentação, serão considerados apenas se
recebidos pela Companhia, em plena ordem, até 7 (sete) dias antes da data da assembleia. Nos termos do Art.
21-U da Instrução CVM 481, a Companhia comunicará ao acionista se os documentos recebidos são suficientes
para que o voto seja considerado válido, ou os procedimentos e prazos para eventual retificação ou reenvio, caso
necessário.
h. se a Companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância ou de
participação a distância
A Companhia não disponibiliza, no momento, sistema eletrônico de recebimento de boletim de voto à distância
ou de participação à distância.
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12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas ou candidatos
a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto a distância
Caso o acionista queira incluir propostas de deliberação, chapas ou candidatos a membros do conselho de
administração ou do conselho fiscal no boletim de voto a distância, será necessário apresentar tais propostas por
meio de correspondência enviada ao endereço Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, /12º andar, na cidade e
Estado de São Paulo, Brasil, juntamente com os documentos pertinentes à proposta, ou por meio do endereço
eletrônico ‘votoadistancia@scsa.com.br’, nos prazos estabelecidos pela regulamentação vigente.
j. se a Companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias
A Companhia não disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e
compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias.
k. outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a distância
A Companhia não transmite ao vivo o vídeo e/ou o áudio das assembleias. Os acionistas titulares de ações de
emissão da Companhia que estejam depositadas em depositária central poderão transmitir as instruções de voto
para preenchimento do boletim de voto à distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso
esses prestem esse tipo de serviço. O serviço de coleta e transmissão de instruções de preenchimento de voto
poderá ser realizado também pelos escrituradores.
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando:

a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de reuniões ordinárias e
extraordinárias
Em 2020, foram realizadas 8 reuniões do conselho de administração, sendo 4 reuniões ordinárias e 4 reuniões
extraordinárias do referido órgão.
b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao exercício do
direito de voto de membros do conselho
Os votos dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados pelos acionistas integrantes do
bloco de controle encontram-se vinculados nos termos da Cláusula 2 do Acordo de Acionistas celebrado em junho
de 2017 e arquivado na sede da Companhia.

c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses
De acordo com o artigo 49 do Estatuto Social da São Carlos, a Companhia, seus acionistas, administradores e os
membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas neste
Estatuto Social, nas disposições da Lei nº 6.404/76, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pela Comissão Valores Mobiliários, nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de
Sanções, do Contrato de Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmera de Arbitragem
do Mercado.
d. se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração
formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
i.
órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
ii.
principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação dos membros do
conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus membros
Não aplicável, a Companhia não possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem

12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto para a resolução dos conflitos entre acionistas
e entre estes e a Companhia por meio de arbitragem
A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal estão obrigados a resolver, por meio de
arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas no Estatuto Social da
Companhia, nas disposições da Lei das S.A., nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores
mobiliários em geral, além daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de
Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, a qual deve ser
conduzida junto à Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela BM&FBOVESPA, podendo as partes, nos termos do
Capítulo 12 do mesmo Regulamento, escolher de comum acordo outra câmara ou centro de arbitragem para resolver seus
litígios.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Carlos Mauro Galli Montenegro

06/09/1982

Pertence apenas à Diretoria

31/12/2021

01 ano

0

307.235.808-71

Administrador

19 - Outros Diretores

01/01/2022

Sim

0.00%

Felipe de Faria Góes

31/05/1973

Pertence apenas à Diretoria

08/01/2021

2 anos

5

070.942.687-93

Administrador

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

08/01/2021

Sim

0.00%

Fabio Itikawa

22/12/1974

Pertence apenas à Diretoria

08/01/2021

2 anos

5

258.800.288-95

Administrador

12 - Diretor de Relações com
Investidores

08/01/2021

Sim

0.00%

Eduardo Saggioro Garcia

03/01/1979

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

1 ano

1

079.897.957-79

Engenheiro

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

03/05/2021

Sim

100.00%

Rolando Mifano

08/06/1947

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

1 ano

12

196.261.858-72

Administrador

20 - Presidente do Conselho de
Administração

03/05/2021

Sim

100.00%

Jorge Felipe Lemann

24/08/1971

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

1 ano

12

011.176.347-95

Empresário

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

03/05/2021

Sim

100.00%

Marc Lemann

06/09/1991

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

1 ano

1

700.800.181-90

Economista

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

03/05/2021

Sim

100.00%

Não exerce outras funções na Cia

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.

Não exerce outros cargos na Companhia.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Heloísa de Paula Machado Sicupira

18/09/1987

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

1 ano

2

057.328.807-04

Advogada

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

03/05/2021

Sim

100.00%

Ury Rabinovitz

27/02/1971

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

1 ano

1

545.346.315-53

Administrador

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

03/05/2021

Não

100.00%

Marcio Del Nero

15/08/1970

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

1 ano

1

089.270.418-79

Administrador

28 - Conselho de Adm. Independente
(Suplente)

03/05/2021

Não

100.00%

Guili Chor

22/12/1992

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

01 ano

0

123.644.967-30

Economista

28 - Conselho de Adm. Independente
(Suplente)

03/05/2021

Sim

100.00%

Rogerio Chor

13/10/1959

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

01 ano

0

599.753.857-53

Engenheiro

28 - Conselho de Adm. Independente
(Suplente)

03/05/2021

Sim

100.00%

Experiência profissional / Critérios de Independência
Carlos Mauro Galli Montenegro - 307.235.808-71
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Carlos Mauro Galli Montenegro - O Sr. Carlos Montenegro entrou na São Carlos em outubro de 2012 para liderar a àrea de Relações com Investidores. Antes de assumir a Diretoria do segmento Office, o Sr. Carlos
liderou as áreas de FP&A e Operações da São Carlos, e foi Diretor Geral da Best Center, braço de varejo da Companhia. O Sr. Carlos Montenegro é formado em Administração de Empresas pelo IBMEC-SP e
possui MBAs pelo INSPER-SP e pela FGV-SP.
A diretoria da Companhia entende que o Sr. Carlos Montenegro não sofreu qualquer condenação criminal; qualquer condenação em processo administrativo nem penalidades da CVM; ou qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, durante os últimos 5 anos.

O Sr.Carlos Montenegro declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no
Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

O Sr. Carlos Montenegro não ocupa atualmente cargos no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Órgãos executivos de outras sociedades ou entidades.
Felipe de Faria Góes - 070.942.687-93
Felipe de Faria Góes - O Sr. Felipe Góes ingressou na São Carlos em maio de 2011 e é Diretor-Presidente da companhia desde janeiro de 2012. Antes de vir para a São Carlos, o Sr. Felipe Góes trabalhou por 10
anos na McKinsey, sendo os últimos 4 anos como sócio, com atuação destacada nos setores de infraestrutura e financeiro no Brasil, Europa e Estados Unidos. O Sr. Felipe Goés é formado em Administração de
Empresas pela PUC-RJ e possui MBA pela Universidade de Michigan.
A diretoria da Companhia entende que o Sr. Felipe Góes não sofreu qualquer condenação criminal; qualquer condenação em processo administrativo nem penalidades da CVM; ou qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, durante os últimos 5 anos.
O Sr. Felipe Góes declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou
em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
O Sr. Felipe Góes não ocupa atualmente cargos no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Órgãos executivos de outras sociedades ou entidades.
Fabio Itikawa - 258.800.288-95
O Sr Fabio Itikawa é Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da São Carlos desde 2012, tendo ingressado na companhia em 2008 como gerente financeiro. Anteriormente à São Carlos, foi gerente de
fusões e aquisições no Banco Itaú e na PricewaterhouseCoopers. Formou-se em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas na PUC-SP e possui MBA pela Columbia Business School.

A diretoria da Companhia entende que o Sr. Fabio Itikawa não sofreu qualquer condenação criminal; qualquer condenação em processo administrativo nem penalidades da CVM; ou qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer, durante os últimos 5 anos.

O Sr. Fabio Itikawa declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou
em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

O Sr. Fabio Itikawa não ocupa atualmente cargos no Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitês e Órgãos executivos de outras sociedades ou entidades.
Eduardo Saggioro Garcia - 079.897.957-79
O Sr. Eduardo Garcia é sócio da LTS Investments e sócio-fundador da Visagio. Foi também membro efetivo de conselhos de administração de empresas como Equatorial Energia, CVC e Grupo Uni.co.
O Sr. Garcia é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e possui mestrado em Engenharia de Gestão pelo Politécnico de Turim.
A Sr. Garcia não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado; ou (iii) transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
A Sr. Garcia declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em
países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Rolando Mifano - 196.261.858-72
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O Sr. Mifano trabalhou na São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. até janeiro de 2012 como Diretor-Presidente e Presidente do Conselho da Administração, quando deixou o cargo de Diretor-Presidente,
mas permanece na presidência do Conselho. Anteriormente à São Carlos, o Sr. Mifano foi Diretor de crédito imobiliário do Comind no período de 1970 a 1985, passando pelo Unibanco como Superintendente de
investimentos imobiliários em 1985 e 1986. O Sr. Mifano transferiu-se para o Carrefour em 1987, onde exerceu o cargo de Diretor de Desenvolvimento e Expansão para a América Latina até se transferir para a São
Carlos. O Sr. Mifano foi Vice Presidente de Gestão Patrimonial e Locação do SECOVI (Sindicato da Habitação de São Paulo). Formou-se em Administração de Empresas pela FGV - SP e cursou os cursos de
Informática aplicada a empresas no CEPIA e Informática Geral no National des Arts et Offices, ambos em Paris, França.
O Sr. Mifano não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado; ou (iii) transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Mifano declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em
países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Jorge Felipe Lemann - 011.176.347-95
O Sr. Jorge Felipe Lemann possui OPM da Harvard Business School. É membro do Conselho Consultivo da Adeval (Associação das Empresas Distribuidoras de Valores). Membro do Conselho de Administração da
São Carlos Empreendimentos e Participações S/A. e da B2W – Companhia Digital. Fundou em 2003 as empresas Flow Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A e Flow Corretora de Mercadorias Ltda.,
que posteriormente fundiu as atividades com o banco múltiplo Brasil Plural. Anteriormente, trabalhou, desde o início da década de 1990 em instituições financeiras e de auditoria, a saber, na Price Waterhouse
Coopers, como Assistente de Auditoria; Célio Pelajo CCV, como Operador de Cliente Junior; Ativa S/A CCTV, como Operador de Bolsa; no Banco Matrix, como Trainee, Gerente de Projeto na Andrade Gutierrez;
Unibanco Corretora, como Operador de Contas Especiais; e na Link CCTVM como Sócio Responsavel pela área Internacional. Recentemente, fundou a JFL Realty, empresa imobiliária com foco no desenvolvimento
de imóveis residenciais para renda.
O Sr. Jorge Felipe Lemann não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado; ou
(iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Jorge Felipe Lemann declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no
Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Marc Lemann - 700.800.181-90
O Sr. Marc Lemann é socio fundador do fundo Growth Interface, que investe globalmente em empresas de capital aberto. Ele também é socio da Go4it Capital, que investe em startups inovando em esporte,
entretenimento e bem-estar. Ele se formou em Economia na Columbia University em 2014.
O Sr. Marc Lemann não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado; ou (iii)
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Marc Lemann declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou
em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Heloísa de Paula Machado Sicupira - 057.328.807-04
A Sra. Heloisa de Paula Machado Sicupira é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP (2011) e tem MBA pela Columbia Business School, EUA (2016). Anteriormente
trabalhou como analista na firma de investimentos norte-americana MSD Partners.
A Sra. Sicupira não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado; ou (iii)
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
A Sra. Sicupira declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em
países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Ury Rabinovitz - 545.346.315-53
Diretor de Finanças e Investimentos do Grupo VR, sócio e membro do Comitê Executivo da VR Investimentos, atua no Grupo VR desde 2006, conduzindo as iniciativas de investimentos e gestão do portfólio do
Grupo. É membro do Conselho de Administração da Bemol S/A desde 2018. É membro do Conselho Fiscal da União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social (Unibes) desde 2018. Foi membro do Comitê de
Investimentos da EBricks Ventures entre 2014 e 2019 e é membro do Comitê de Investimentos do Arlon Latin America Partners desde 2013. De 2002 a 2006 trabalhou na Brasil Telecom S.A. como Diretor de
Desenvolvimento de Negócios e Internet e Diretor de Investimentos, onde liderou investimentos e supervisionou novos negócios estratégicos. Antes de ingressar na Brasil Telecom, trabalhou para a McKinsey &
Company, Construtora OAS e Ernst & Young. É Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdades Salvador, possui MBA Executivo em Finanças pelo IBMEC e MBA em Finanças pela Universidade do Texas
em Austin. O Sr. Ury Rabinovitz não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em
julgado; ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Ury Rabinovitz declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil
ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Para definição do critério de independência foi utilizada a definição do Regulamento do Novo Mercado.
Marcio Del Nero - 089.270.418-79
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Diretor de auditoria e risco e membro do comitê executivo da VR Investimentos. O Sr. Del Nero está na VR desde 2000 e lidera as equipes contábeis, fiscais, jurídicas, compliance e de back-office. É responsável por
toda a auditoria interna e externa das empresas da VR e se envolveu em transações de fusões e aquisições em diversos setores, como serviços, tecnologia e finanças. O Sr. Del Nero também é responsável pela
supervisão da sucessão e planejamento tributário, assuntos financeiros e gerenciamento de riscos de portfólio do Family Office - Szajman. Antes de ingressar na VR, o Sr. Del Nero trabalhou por seis anos na Ernst &
Young em São Paulo, Brasil, e por dois anos na Ernst & Young em Nova York. O Sr. Del Nero é bacharel em Economia pela Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP e Contabilidade pelo Instituto de Educação
Costa Braga.
O Sr. Marcio Del Nero não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado; ou (iii)
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Marcio Del Nero declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil
ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Podemos afirmar que as empresas B2W – Companhia Digital, AMBEV S.A., Anheuser-Busch InBev S.A. SA/NV, Lojas Americanas S.A. e Restaurant Brands International Inc, mencionadas na experiência
profissional de alguns administradores são indiretamente controladas por certos integrantes do grupo que controla o emissor.
Guili Chor - 123.644.967-30
O Sr. Guili Chor é diretor da TGB empreendimentos, empresa focada no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Na sua gestão, a TGB adquiriu e administra diversos empreendimentos comerciais, incluindo
concessões de todos os espaços comerciais de várias estações de trem da SuperVia, como a Central do Brasil. Atua também na compra e desenvolvimento de incorporações residenciais no modelo de permutante.
Foi vice-presidente da ADEMI-RJ em 2017 e 2018 e consultor do fundo imobiliário Max Retail por 3 anos. O Sr. Guili Chor é bacharel em Economia pela Puc-Rio.
O Sr. Guili Chor não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado; ou (iii)
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Guili Chor declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou em
países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Rogerio Chor - 599.753.857-53
o Sr. Rogério Chor fundou em 1987 a CHL Incorporações. Em duas décadas, construiu e comercializou mais de 2500 unidades residenciais e comerciais e se consolidou como uma das referências do mercado
imobiliário no Rio de Janeiro, ganhando diversos prêmios como Carioca do ano, da revista Veja Rio, e empresário do ano, no Destaque ADEMI. Em 2006, vendeu a CHL Incorporações. Foi presidente do colégio
Liessin, da ADEMI e atualmente comanda o Fundo Patrimonial (Endowment) Rogério Jonas Zylberstajn.
O Sr. Rogério Chor não sofreu, nos últimos cinco anos qualquer condenação (i) criminal, ainda que não transitada em julgado; (ii) em processo administrativo da CVM, ainda que não transitada em julgado; ou (iii)
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.
O Sr. Rogério Chor declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável, uma vez que não desempenha, nem desempenhou, nos últimos 5 anos, no Brasil ou
em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Carlos Mauro Galli Montenegro - 307.235.808-71
N/A
Felipe de Faria Góes - 070.942.687-93
N/A
Fabio Itikawa - 258.800.288-95
N/A
Eduardo Saggioro Garcia - 079.897.957-79
N/A
Rolando Mifano - 196.261.858-72
N/A
Jorge Felipe Lemann - 011.176.347-95
N/A
Marc Lemann - 700.800.181-90
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N/A
Heloísa de Paula Machado Sicupira - 057.328.807-04
N/A
Ury Rabinovitz - 545.346.315-53
N/A
Marcio Del Nero - 089.270.418-79
N/A
Guili Chor - 123.644.967-30
N/A
Rogerio Chor - 599.753.857-53
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui comitês estatutários ou não-estatutários.
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Claudio Szajman

132.369.418-80 São Carlos Empreendimentos e Participações
S.A.

29.780.061/0001-09 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

001.214.108-97 São Carlos Empreendimentos e Participações
S.A.

29.780.061/0001-09

Conselheiro de Administração (Suplente)
Pessoa relacionada

Abram Abe Szajman
Conselheiro de Administração (efetivo)
Observação

Informação relacionada ao mandato do Conselheiro encerrado em 30/04/20. O mandato do Conselheiro não foi renovado na AGO de 30/04/20.
Administrador do emissor ou controlada

Abram Abe Szajman

001.214.108-97 São Carlos Empreendimentos e Participações
S.A.

29.780.061/0001-09 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

132.369.418-80 São Carlos Empreendimentos e Participações
S.A.

29.780.061/0001-09

Conselheiro de Administração (efetivo)
Pessoa relacionada

Claudio Szajman
Conselheiro de Administração (Suplente)
Observação

Informação relacionada ao mandato do Conselheiro encerrado em 30/04/20. O mandato do Conselheiro não foi renovado na AGO de 30/04/20.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviços ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais,
entre administradores do emissor e:
a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta
ou indiretamente, a totalidade do capital social
b. controlador direto ou indireto do emissor
c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou
controladas de alguma dessas pessoas
A diretoria da Companhia entende que não houve relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela
Companhia; o controlador direto ou indireto da Companhia; e fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que prevejam o pagamento ou o
reembolso de despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou
à Companhia, de penalidades impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções
A Companhia possui um seguro de responsabilidade civil para administradores (D&O). O período de vigência da apólice
tem
início
em
29/02/2021
e
término
em
28/02/2022
e
o
prêmio
líquido
é
de
R$ 100,9 mil.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Podemos afirmar que as empresas B2W – Companhia Digital, AMBEV S.A., Anheuser-Busch InBev S.A. SA/NV, Lojas
Americanas S.A. e Restaurant Brands International Inc, mencionadas na experiência profissional de alguns administradores
são indiretamente controladas por certos integrantes do grupo que controla o emissor.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

13.1 Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não
estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de
remuneração, abordando os seguintes aspectos:

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 prática de remuneração da Companhia visa compensar os Diretores Estatutários e membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal pelos seus serviços, bem como alinhar o desempenho de suas funções aos interesses dos acionistas
da Companhia.

b. Composição da remuneração, indicando:
i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles.

Conselho de Administração
A remuneração dos membros do Conselho de Administração, exceto de seu Presidente, é composta por remuneração
fixa e opções de compra de ações de emissão da Companhia, nos termos do plano de opção de compra de ações da
Companhia, detalhados no item 13.4 abaixo.
O Presidente do Conselho de Administração, além da remuneração descrita acima, tem remuneração variável, sujeita
às mesmas regras previstas para a Diretoria Estatutária.

Diretoria Estatutária e do Presidente do Conselho de Administração
A remuneração da Diretoria Estatutária e do Presidente do Conselho de Administração é composta por remuneração
fixa, variável, opções de compra de ações e remuneração baseada em ações de emissão da Companhia. A parcela fixa
está alinhada com a média do mercado, enquanto a remuneração variável tem caráter de longo prazo, nos termos do
plano de opção de compra de ações e do plano de remuneração baseado em ações da Companhia, detalhado no item
13.4 abaixo.
A parcela fixa da remuneração da Diretoria Estatutária procura seguir os padrões de mercado para profissionais com
experiência semelhante em empresas do setor em que a Companhia atua, sendo reajustada com base nos padrões de
remuneração verificados no mercado. A parcela variável da remuneração da Diretoria Estatutária é calculada de forma
que represente uma parte importante da remuneração total da diretoria, sendo diretamente atrelada a metas globais
da Companhia e metas individuais de cada diretor, determinadas pelo Conselho de Administração. A principal razão que
justifica tal distribuição é o alinhamento entre as funções desempenhadas pelos diretores e os interesses dos acionistas,
de forma que os diretores logrem alcançar os objetivos da Companhia.

Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, recebem somente remuneração fixa equivalente a, pelo menos, o
mínimo legal, conforme deliberação em assembleia geral.

ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na remuneração total
1
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

2020
Remuneração fixa
Honorários
Encargos
Remuneração variável e ao valor
justo das opções outorgadas

2019
Remuneração fixa
Honorários
Encargos
Remuneração variável e ao valor
justo das opções outorgadas

2018
Remuneração fixa
Honorários
Encargos
Remuneração variável e ao valor
justo das opções outorgadas

Conselho de Administração
45%
38%
8%
55%

Conselho de Administração
23%
19%
4%
77%

Conselho de Administração
28%
23%
5%
72%

Diretoria Estatutária
46%
36%
10%
54%

Diretoria Estatutária
26%
21%
5%
74%

Diretoria Estatutária
28%
22%
6%
72%

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

Diretoria Estatutária e Presidente do Conselho de Administração
A parcela fixa da remuneração da Diretoria Estatutária e do Presidente do Conselho de Administração procura seguir os
padrões de mercado para profissionais com experiência semelhante em empresas do setor em que a Companhia atua,
sendo reajustada com base nos padrões verificados no mercado (inflação). A parcela variável da remuneração da
Diretoria Estatutária e do Presidente do Conselho de Administração é calculada de forma que represente uma parte
importante da remuneração total da Diretoria e do Presidente do Conselho de Administração, sendo diretamente
atrelada a metas globais da Companhia e metas individuais de cada diretor e do Presidente do Conselho de
Administração, determinadas pelo Conselho de Administração. A principal razão que justifica tal distribuição é o
alinhamento entre as funções desempenhadas pelos diretores e pelo Presidente do Conselho de Administração e os
interesses dos acionistas, de forma que os diretores e o Presidente do Conselho de Administração logrem alcançar os
objetivos da Companhia.

2
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

Conselho de Administração
A parcela fixa da remuneração dos membros do Conselho de Administração (exceto do Presidente) não prevê reajuste
anual.

iv. razões que justificam a composição da remuneração
Conselho de Administração
A composição da remuneração dos membros do Conselho de Administração busca seguir os padrões de mercado. O
presidente do Conselho de Administração, em razão de seu papel estratégico nas atividades da Companhia, faz jus à
remuneração variável, sujeita às mesmas regras previstas para a Diretoria Estatutária.

Diretoria Estatutária
A remuneração dos diretores estatutários da Companhia é baseada em um modelo de remuneração que concentra uma
parcela significativa na parcela variável, com o intuito de compartilhar os riscos e os resultados dos seus principais
executivos com os acionistas. Nesse sentido, a remuneração fixa está em linha com o mercado e a remuneração variável
estimula a busca de resultados expressivos para a obtenção de uma remuneração variável acima da média do mercado.
A remuneração variável é definida com os seguintes critérios: (i) metas de resultado da Companhia desafiadoras, mas
atingíveis; (ii) sem remuneração variável se as metas da Companhia não forem alcançadas em determinado nível; (iii) o
diretor fará jus a remuneração variável apenas se as metas da Companhia e do diretor forem alcançadas.
A outorga de opções de ações e das concessões de ações restritas da Companhia visa alinhar os interesses dos acionistas
e dos administradores no longo prazo, mediante o investimento na aquisição de ações da Companhia por parte dos
administradores, as quais terão restrição de venda ou entrega condicionada à permanência na Companhia por
determinado período.

Conselho Fiscal
Para o Conselho Fiscal, quando instalado, busca-se assegurar remuneração compatível com os limites definidos na
legislação aplicável.

v. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato
Não existem membros não remunerados pelo emissor.

c. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da
remuneração
Os indicadores de desempenho se aplicam à Diretoria Estatutária e ao Presidente do Conselho de Administração, com
relação à parcela variável de sua remuneração. As políticas de remuneração da Companhia buscam estruturar a
remuneração de cada diretor e do Presidente do Conselho com base no atendimento a metas globais da Companhia e
metas individuais, conforme as funções que lhe sejam atribuídas, além da criação de valor aos acionistas calculado
através da métrica Total Accounting Return. As metas globais da Companhia estão ligadas ao desempenho operacional
da empresa medido através do EBITDA além de outros indicadores como taxa de vacância do portfólio, geração de
caixa (FFO), nível de investimentos, controle de custos e outros indicadores estratégicos como abertura de novos
empreendimentos, aquisição ou venda de imóveis e à gestão do caixa da companhia.

3
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

Adicionalmente, observa-se que qualquer ganho relacionado ao plano de opção de compra de ações e ao plano de
remuneração baseada em ações (aplicável tanto à Diretoria Estatutária quanto ao Conselho de Administração),
conforme suas condições detalhadas mais abaixo no item 13.4, apenas serão verificados na medida e na proporção da
valorização das ações de emissão da Companhia no mercado, de forma que o participante do plano sinta-se incentivado
para contribuir com a geração de valor aos acionistas no longo prazo.

d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
A parcela da remuneração variável é paga anualmente e é diretamente relacionada ao atendimento das metas e
objetivos ligados ao desempenho da Companhia e de cada diretor e do Presidente do Conselho de Administração,
conforme definidos pelo Conselho de Administração. Adicionalmente, os ganhos decorrentes do plano de opção de
compra de ações e do plano de remuneração baseada em ações apenas se verificam caso as ações de emissão da
Companhia valorizem-se no mercado no horizonte de longo prazo, de maneira que os participantes lucrem com a venda
de tais ações na medida em que sua cotação supere, no momento da venda, o preço pelo qual foram
adquiridas/concedidas (conforme o caso).

e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo
A composição da remuneração já descrita visa proporcionar aos colaboradores incentivo e motivação para que
busquem sempre a melhor rentabilidade para os negócios da Companhia, resultando em um alinhamento dos
interesses da Companhia com os de seus administradores.
Apesar de não se enquadrar como uma política ou prática habitual, a remuneração baseada em ações também é
referenciada no longo prazo, pois geralmente estará sujeita a condições que possibilitem aos administradores auferir
ganhos somente após a liberação dos prazos de alienação/entrega (conforme o caso) de tais ações, ou ainda outras
condições, e sempre na medida em que as ações da Companhia se valorizem, como descrito de forma mais detalhada
no item 13.4 abaixo.

f.

Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos
Nenhum diretor ou membro do Conselho de Administração tem sua remuneração relativa ao desempenho de funções
na Companhia suportada por subsidiárias, controladas ou controladores da Companhia. Não obstante, observa-se que
determinadas subsidiárias da Companhia efetuam pagamentos mensais aos administradores a título de pró-labore
pelas funções exercidas pelos respectivos diretores enquanto administradores de tais subsidiárias, conforme descrito
no item 13.15 abaixo.

g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculados à ocorrência de determinado evento societário, tal
como alienação do controle societário do emissor.
Não há nenhuma remuneração ou benefício vinculados 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:
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

O Conselho de Administração é responsável pela definição da remuneração individual de cada membro do
Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, incluindo a remuneração fixa, variável e os critérios de
outorga de opções e concessão de ações restritas.
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 remuneração individual, fixa e variável, do Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia
foi definida com base em pesquisa de remuneração realizada com empresas abertas de grande porte e é atualizada
anualmente com base na variação do IGP-M, até que o Conselho de Administração entenda ser necessária a
realização de nova pesquisa. Os membros do Conselho de Administração, exceto Presidente do Conselho, recebem
a mesma remuneração fixa e quantidade de outorga de opções.
iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de remuneração
do emissor:
Anualmente, as metas do Presidente do Conselho e da Diretoria da companhia, cujo atingimento é determinante
para auferir o montante a ser pago pela Companhia a título de remuneração variável e no montante de opções a
serem outorgadas e de ações restritas a serem concedidas, são revistas, validadas e aprovadas pelo Conselho de
Administração.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

3,00

12,00

Nº de membros remunerados

9,00

3,00

12,00

1.950.000,00

4.694.000,00

6.644.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

2.300.000,00

5.250.000,00

7.550.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

950.000,00

2.207.000,00

3.157.000,00

5.200.000,00

12.151.000,00

17.351.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

8,08

3,00

1,00

12,08

Nº de membros remunerados

8,08

3,00

1,00

12,08

1.737.046,76

3.684.485,40

85.787,76

5.507.319,92

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

347.409,35

1.008.593,35

17.157,55

1.373.160,25

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros

PÁGINA: 185 de 294

Formulário de Referência - 2021 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos sociais
(INSS)

Encargos sociais
(INSS e FGTS)

Versão : 3

Encargos sociais
(INSS e FGTS)

Remuneração variável
Bônus

762.035,00

2.504.364,00

0,00

3.266.399,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

152.407,00

701.221,92

0,00

853.628,92

Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

Encargos sociais
(INSS)

Encargos sociais
(INSS e FGTS)

Encargos sociais
(INSS e FGTS)

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

1.605.872,00

2.214.894,59

0,00

3.820.766,59

10.113.559,26

102.945,31

14.821.274,88

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

OBS: (1) Encerramos o ano de 2020
com 7 membros no conselho de
administração, sendo 1 suplentes.
(2) O número de membros foi
calculado de acordo com o Ofício
Circular/CVM/SEP/nº 03/2019. (3)
Os valores da remuneração baseada
em ações correspondem ao total das
opções outorgadas para os
beneficiários no programa de opção
de ações do exercício multiplicado
pelo valor justo das respectivas
opções. (4) Em 2020, o Conselho
Fiscal estava instalado até
Abril/2020.
4.604.770,31

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

9,00

4,00

2,00

15,00

Nº de membros remunerados

9,00

4,00

2,00

15,00

1.671.937,80

3.662.728,20

171.575,52

5.506.241,52

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

334.387,56

1.025.563,90

34.315,10

1.394.266,56

3.214.291,00

6.572.176,00

0,00

9.786.467,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus
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0,00

0,00

0,00

0,00

642.858,20

1.840.209,28

0,00

2.483.067,48

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

2.749.917,39

5.436.426,28

0,00

8.186.343,67

8.613.391,95

18.838.898,86

205.890,62

27.658.181,43

Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,58

4,00

11,58

Nº de membros remunerados

7,58

4,00

11,58

1.738.183,48

3.671.917,08

5.410.100,56

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

347.636,70

1.008.904,14

1.356.540,84

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Outros
Descrição de outras
remunerações fixas

Encargos Sociais (INSS)

Encargos sociais (INSS e
FGTS)

Remuneração variável
Bônus

2.281.284,00

5.122.094,00

7.403.378,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

461.296,80

1.434.186,32

1.895.483,12

Outros
Descrição de outras
remunerações variáveis

Encargos Sociais (INSS)

Encargos sociais (INSS e
FGTS)

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

2.685.690,52

5.366.320,54

8.052.011,06

Baseada em ações (incluindo
opções)
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Total da remuneração

OBS: (1) Encerramos o ano de 2018
com 9 membros no conselho de
administração, sendo 3 suplentes.
(2) O número de membros foi
calculado de acordo com o Ofício
Circular/CVM/SEP/nº 03/2019. (3)
Os valores da remuneração baseada
em ações correspondem ao total das
opções outorgadas para os
beneficiários no programa de opção
de ações do exercício multiplicado
pelo valor justo das respectivas
opções bem como, a uma estimativa
do total de ações restritas
concedidas para os beneficiários no
programa de remuneração baseada
em ações do exercício multiplicado
pelo valor justo das ações. (4) Em
2018, a Companhia não tinha o
Conselho Fiscal instalado.

7.514.091,50

Versão : 3

OBS: (1) Encerramos o ano de
2018 com 9 membros no
conselho de administração,
sendo 3 suplentes. (2) O
número de membros foi
calculado de acordo com o
Ofício Circular/CVM/SEP/nº
03/2019. (3) Os valores da
remuneração baseada em
ações correspondem ao total
das opções outorgadas para os
beneficiários no programa de
opção de ações do exercício
multiplicado pelo valor justo das
respectivas opções bem como,
a uma estimativa do total de
ações restritas concedidas para
os beneficiários no programa de
remuneração baseada em
ações do exercício multiplicado
pelo valor justo das ações. (4)
Em 2018, a Companhia não
tinha o Conselho Fiscal
instalado.
16.603.422,08

24.117.513,58
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

13.3 Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do
conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal.
2021
Número total de membros
Número de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano
Valor máximo previsto no plano (R$)
Valor previsto para metas atingidas (R$)
Valor efetivamente reconhecido no
resultado (a)
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano
Valor máximo previsto no plano
Valor previsto para metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado

Conselho
Fiscal

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

Total

9
1

0
0

3
3

12
4

0,00
2.300.000,00
2.300.000,00

0
0
0

0,00
5.250.000,00
5.250.000,00

0
7.550.000,00
7.550.000,00

N/A

N/A

N/A

N/A

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(a) A provisão dos bônus 2021 é realizada mensalmente durante o exercício de 2021, e seu efetivo pagamento está previsto para
Fevereiro/2022, após a apuração das metas da Companhia e as metas individuais. Os valores acima são em Reais e estão com
encargos.
(b) Apenas o Presidente do Conselho de Administração e os membros da Diretoria Estatutária possuem remuneração variável.

2020
Número de total de membros
Número de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano
Valor máximo previsto no plano (R$)
Valor previsto para metas atingidas (R$)
Valor efetivamente reconhecido no
resultado (a)
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano
Valor máximo previsto no plano
Valor previsto para metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado

Conselho de
Administração
8,08
1

Conselho
Fiscal
1,0
0

0,00
2.754.301,00
914.442,00

Diretoria
Estatutária

Total
3
3

12,08
4

0,00
0,00
0,00

0,00
6.891.379,00
3.205.585,92

0,00
9.645.680,00
4.120.027,92

762.035,00

N/A

2.504.364,00

3.266.399,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(a) O valor refere-se à provisão de bônus de 2020 reconhecida no resultado durante o exercício de 2020, com encargos, e pago em
Fevereiro/2021. Os valores acima são em Reais.
(b) Apenas o Presidente do Conselho de Administração e os membros da Diretoria Estatutária possuem remuneração variável.

2019

Conselho de
Administração

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total
1
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Número total de membros
Número de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano
Valor máximo previsto no plano (R$)
Valor previsto para metas atingidas (R$)
Valor efetivamente reconhecido no resultado
(a) (R$)
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano
Valor máximo previsto no plano
Valor previsto para metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado

8
1

N/A
0

4
4

12
5

0,00
3.854.000,00
3.857.149,20

0,00
0,00
0,00

0,00
11.264.000,00
8.412.385,28

0,00
15.118.400,00
12.269.534,48

3.214.291,00

N/A

6.572.176,00

9.786.467,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
N/A

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

(a) O valor refere-se à provisão de bônus de 2019 reconhecida no resultado durante o exercício de 2019, com encargos, e pago em
Fevereiro/2020. Os valores acima são em Reais.

2018
Número total de membros
Número de membros remunerados
Bônus
Valor mínimo previsto no plano
Valor máximo previsto no plano (R$)
Valor previsto para metas atingidas (R$)
Valor efetivamente reconhecido no
resultado (a)
Participação nos resultados
Valor mínimo previsto no plano
Valor máximo previsto no plano
Valor previsto para metas atingidas
Valor efetivamente reconhecido no
resultado

Conselho de
Administração
7,58
1

Conselho
Fiscal

Diretoria
Estatutária

Total

0
0

4
4

11,58
5

0,00
3.600.000,00
2.742.580,80

0
0
0

0,00
10.265.600,00
6.556.280,32

0
13.865.600,00
9.298.861,12

2.281.284,00

N/A

5.122.094,00

7.403.378,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(a) O valor refere-se à provisão de bônus de 2018 reconhecida no resultado durante o exercício de 2018, com encargos, e pago em
Fevereiro/2019. Os valores acima são em Reais.
(b) Apenas o Presidente do Conselho de Administração e os membros da Diretoria Estatutária possuem remuneração variável.

2

PÁGINA: 190 de 294

Formulário de Referência - 2021 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.

Versão : 3

13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

13.4 Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária,
em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente:
a. Termos e condições gerais
Plano de Opção de Compra de Ações
No âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (o “Plano de Opção”), empregados de alto nível e
administradores, seja da Companhia ou de sociedades por ela controladas direta ou indiretamente (“Beneficiários”), são
elegíveis a receber opções de compra de ações de emissão da Companhia.
O Plano de Opção foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29 de setembro de 2006 e teve algumas
de suas disposições alteradas nas Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária realizadas em 30 de abril de 2010 e em 27
de abril de 2018. O Conselho de Administração é responsável por administrar o Plano de Opção, com amplos poderes para
sua organização, observadas as condições gerais do Plano de Opção. O Conselho de Administração pode ainda optar por
delegar suas funções a um Comitê específico. No entanto, atualmente a Companhia não tem Comitê instalado para
administrar o Plano de Opção.
O Conselho de Administração realiza as outorgas de opções, estabelecendo os termos e condições aplicáveis a cada outorga
em programas de opção de compra de ações (“Programas”), onde serão definidos os Beneficiários, o número total de ações
objeto de outorga, a divisão das opções em lotes, o preço e o prazo de exercício, eventuais restrições às ações adquiridas
e disposições sobre as penalidades aplicáveis.
Os Beneficiários contemplados pelas outorgas devem celebrar Contratos de Outorga de Opção de Compra de Ações
(“Contratos”) com a Companhia, por meio dos quais os Beneficiários têm a opção de comprar lotes de ações de emissão da
Companhia, de acordo com os termos e condições do Plano e do Programa correspondente.
Cada uma das opções outorgadas pela Companhia dá o direito à aquisição de uma ação ordinária de emissão da Companhia.
Em reunião realizada em 14 de março de 2012, o Conselho de Administração deliberou submeter aos acionistas da
Companhia, reunidos em assembleia geral, um novo Plano de Opção de Compra de Ações (o “Novo Plano de Opção”). O
Novo Plano de Opção, que foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de
2012, permite a outorga de opções de compra de ações sob condições mais flexíveis, dando poderes ao Conselho de
Administração e ao Comitê, conforme o caso, para estruturar as outorgas de maneira ainda mais eficiente e de acordo com
demandas específicas que se façam presentes num determinado momento.
Em reunião realizada em 03 de maio de 2018, o Conselho de Administração deliberou submeter aos acionistas da
Companhia, reunidos em assembleia geral, alterações no Novo Plano de Opção. Tais alterações, que foram aprovadas por
unanimidade em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 23 de maio de 2018, consistiram no cancelamento de
outorgas previstas no Plano de Opção uma vez que não se mostraram adequados aos interesses da Companhia.
Na reunião de 22 de fevereiro de 2017, o Conselho de Administração aprovou as regras e condições para outorga de um
novo programa de opções de compra de ações (“Programa 2017”), que entrou em vigor no dia 09 de março de 2017.
Na reunião de 3 de maio de 2018, o Conselho de Administração aprovou as regras e condições para outorga de um novo
programa de opções de compra de ações (“Programa 2018”), que entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018.
Na reunião de 22 de fevereiro de 2019, o Conselho de Administração aprovou as regras e condições para outorga de um
novo programa de opções de compra de ações (“Programa 2019”), que entrou em vigor no dia 13 de março de 2019.
Na reunião de 19 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração aprovou as regras e condições para outorga de um
novo programa de opções de compra de ações (“Programa 2020”), que entrou em vigor no dia 06 de março de 2020.
Na reunião de 03 de março de 2021, o Conselho de Administração aprovou as regras e condições para outorga de um novo
programa de opções de compra de ações (“Programa 2021”), que entrou em vigor no dia 05 de março de 2021.

1
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Plano de Remuneração Baseado em Ações
A Companhia implementou um Plano de Remuneração Baseado em Ações (“Plano de Ações” e, em conjunto com o Plano
de Opção, os “Planos”), aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de maio de 2018, segundo o qual os
Beneficiários são elegíveis para receber ações da Companhia. As ações que estão sujeitas ao Plano de Ações são designadas
“Ações Restritas”.
O Conselho de Administração tem amplos poderes de organização e gestão do Plano de Ações, em conformidade com seus
termos e condições gerais, devendo estabelecer os termos e condições aplicáveis a cada programa de Ações Restritas,
incluindo as condições e procedimento de transferência das Ações Restritas e regras aplicáveis em caso de desligamento.
Na reunião de 03 de maio de 2018, o Conselho de Administração aprovou as regras e condições para o programa de
remuneração baseado em ações (“Programa de Ações Restritas 2018”), que entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018.
Na reunião de 22 de fevereiro de 2019, o Conselho de Administração aprovou as regras e condições para o programa de
remuneração baseado em ações (“Programa de Ações Restritas 2019”), que entrou em vigor no dia 13 de março de 2019.
Na reunião de 19 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração aprovou as regras e condições para o programa de
remuneração baseado em ações (“Programa de Ações Restritas 2020”), que entrou em vigor no dia 06 de março de 2020.
Na reunião de 03 de março de 2021, o Conselho de Administração aprovou as regras e condições para o programa de
remuneração baseado em ações (“Programa de Ações Restritas 2021”), que entrou em vigor no dia 05 de março de 2021.

b. Principais objetivos do plano
O principal objetivo dos Planos (Plano de Opção e Plano de Ações) é o alinhamento dos administradores aos interesses dos
acionistas da Companhia, criando também a oportunidade de investimento e estabelecendo assim visão de longo prazo.

c. Forma como o plano contribui para esses objetivos
Ao possibilitar aos administradores que invistam seus recursos na aquisição de ações ou recebimento de ações da
Companhia sem contrapartida financeira, espera-se que os participantes tenham interesse na valorização das ações e na
geração de valor para a Companhia, também logrando-se reter talentos pela visão de longo prazo que o incentivo gera.

d. Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
Os Planos possuem elementos que estimulam o comprometimento dos administradores mediante a opção de destinação
de recursos próprios para a compra de ações sob o Plano de Opção, ou o recebimento de ações sem contrapartida
financeira sob o Plano de Ações, possibilitando um retorno atrativo em caso de valorização das ações da Companhia e de
obtenção de retorno aos acionistas no longo prazo.

e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo
No caso do Plano de Opção, os administradores, ao assinarem o contrato de outorga, deverão comprometer-se a destinar
recursos próprios, oriundos de sua remuneração variável, para aquisição das ações, cuja rentabilidade se baseará na
valorização das mesmas e que somente poderão ser alienadas no longo prazo, conforme detalhado no item “l” abaixo. O
estímulo ao comprometimento imediato poderá também ser obtido com a concessão de descontos sobre o preço de
exercício, no limite máximo de 20% para os Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 conforme explicado no item “i”
abaixo.
Os Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 exigem o exercício imediato de opções, mediante destinação de percentuais
estabelecidos da remuneração variável do Beneficiário, sendo que parte das ações correspondentes apenas estará
2
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disponível após um prazo de carência de 5 anos, e outra parte apenas será efetivamente entregue ao Beneficiário após o
mesmo prazo de carência de 5 anos (exceto o Programa 2018). Os Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 preveem
ainda um terceiro modelo de outorga, pelo qual as opções outorgadas apenas poderão ser efetivamente exercidas após
um prazo de carência de 5 anos ou 10 anos em determinados casos.
Portanto, em todos esses casos, ao optar por destinar os valores pagos a título de remuneração variável, ou os seus próprios
recursos, para o exercício de opções e, consequentemente, à aquisição de ações de emissão da Companhia, os
administradores deverão buscar o aumento de seus rendimentos pessoais também pela venda futura destas ações, a preço
maior do que o pago para exercício das opções. Neste sentido, o período de restrição à transferência de ações adquiridas
pelo Plano de Opção (períodos de lock-up, conforme explicado no item “l” abaixo), ou ainda os longos prazos de carência
para recebimento das ações ou exercício das opções, incentiva os executivos a buscar esta valorização a médio e longo
prazo. Espera-se, com isso, que haja uma efetiva contribuição para o crescimento da Companhia em bases sólidas e de
forma estruturada, além da criação de um vínculo duradouro entre os executivos e a Companhia.
No caso do Plano de Ações, as ações serão entregues pela Companhia a título gratuito ao beneficiário após o período de
carência, fixado em 5 anos da concessão pelo Programa de Ações Restritas 2018, 2019, 2020 e 2021, estimulando a busca
pela apreciação do valor da ação ao longo do tempo e, principalmente, incentivando a permanência dos participantes, uma
vez que a entrega é condicionada à permanência do respectivo participante na Companhia.

f.

Número máximo de ações abrangidas

Por meio dos Programas atualmente existentes, o Conselho de Administração realizou outorga de opções que, no total,
darão direito à aquisição de 2.546.754 ações ordinárias de emissão da Companhia, das quais, até 31 de dezembro de 2020,
1.650.140 já foram adquiridas mediante o exercício de opções, e 205.399 canceladas. Por meio do Programa de Ações
Restritas, o Conselho de Administração realizou a concessão de 1.010.942 ações restritas, das quais 31.777 foram
canceladas, sendo que as ações somente serão transferidas aos participantes após o decurso do prazo de carência de cinco
anos e desde que o participante mantenha o vínculo empregatício e/ou estatutário com a Companhia até o final de tal
prazo.
Os Planos estabelecem que o número máximo de ações abrangidas por cada Plano deverão respeitar o limite máximo de
5% (cinco por cento) – portanto, totalizando 10% (dez por cento) para ambos os Planos – do total de ações do capital social
da Companhia existentes na data de sua concessão, considerando-se, neste total, o efeito da diluição decorrente do
exercício de todas as opções concedidas e não exercidas e ações restritas não entregues nos termos de todos os Programas
em vigor. Atualmente, considerando-se o número total de ações em que se divide o capital social da Companhia, este
número corresponde a 5.773.732 ações.

g. Número máximo de opções a serem outorgadas
Por meio dos Programas atualmente existentes sob o Plano de Opções (Programas 2018, 2019 e 2020), o Conselho de
Administração realizou outorgas de 2.664.494 opções, sendo 205.399 opções foram canceladas, 1.722.880 opções foram
exercidas e 736.215 opções a serem exercidas. Das opções exercidas, 1.336.430 opções deram o direito à aquisição de
uma ação ordinária e 386.450 opções exercidas deram direito à aquisição de três ações ordinárias de emissão da
Companhia, exceto os Programa 2018, 2019, 2020 e 2021.
Deste total, a quantidade de 279.879, 267.511, 231.755 e 117.740 opções foram outorgadas pelo Conselho de
Administração, no âmbito dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Os Programas de Ações Restritas de 2018, 2019, 2020 e 2021 realizaram a concessão de 1.119.541 ações restritas, dos
quais 31.777 foram canceladas, sendo que as ações somente serão transferidas aos participantes após o decurso do prazo
de carência de cinco anos e desde que o participante mantenha o vínculo empregatício e/ou estatutário com a Companhia
até o final de tal prazo.
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h. Condições de aquisição de ações
Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
Os Programas 2017, 2018, 2019 e 2020 e 2021 são divididos em 3 diferentes modelos de outorga, com estrutura distinta
entre si.
Na Outorga 1, as opções outorgadas devem ser exercidas imediatamente, no ato da assinatura do Contrato, pelo preço de
exercício conforme as regras descritas no item “i” abaixo. As opções são divididas em 3 Lotes (Lote A, Lote A-1 e Lote B), de
valor total equivalente, respectivamente, a 40%, 20% e 40% da remuneração variável líquida paga pela Companhia ao
Beneficiário. O Lote B apenas poderá ser exercido caso o Beneficiário opte pelo exercício integral do Lote A. O preço de
exercício deverá ser pago à vista, no ato de exercício das opções. As opções não exercidas no prazo caducarão e serão
extintas. As opções do Lote B darão direito ao recebimento, cada uma, de 4 ações ordinárias, porém apenas uma delas será
entregue imediatamente ao Beneficiário, e ainda estará sujeita a período de indisponibilidade (lock-up), que será de 30
meses para 50% das ações e 60 meses para os 50% restantes. As 3 ações restantes do Lote B apenas serão entregues após
o prazo de carência de 5 anos, e caso o Beneficiário permaneça no desempenho de suas funções. Tais ações diferidas,
assim, equivalem a um ajuste do preço total pago pelo Beneficiário para exercício conjunto dos Lote A, A-1 e B, lembrando
que este apenas poderá ser exercido caso aquele venha a ser exercido integralmente. Assim, o potencial ganho decorrente
de tal fator de ajuste serve como estímulo para o comprometimento de recursos pelo Beneficiário e à sua retenção pelo
prazo de carência aplicável. Nos Programas 2018, 2019, 2020 e 2021, o Lote B dá direito a apenas 1 ação ordinária para
cada opção exercida, o que elimina as ações diferidas conforme descrito acima. As demais regras e condições permanecem
as mesmas dos Programas de anos anteriores.
Na Outorga 2 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, as opções podem ser exercidas em até 30 meses contados da
data da outorga. O preço de exercício deverá ser pago à vista, no ato de exercício das opções. As opções não exercidas no
prazo caducarão e serão extintas. As opções exercidas estão sujeitas ao período de indisponibilidade (lock-up), que será de
30 meses para 50% das ações e 60 meses para os 50% restantes.
Na Outorga 3 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 deverá prever a possibilidade de aquisição das ações apenas
após um prazo de 5 anos contados da outorga das opções correspondentes, a um preço de exercício determinado na forma
descrita no item “i” abaixo.
No Programa 2015, o Conselho de Administração aprovou a Outorga 4 que preve a possibilidade de aquisição das ações
apenas após um prazo de 5 e 10 anos contados da outorga das opções correspondentes, a um preço de exercício
determinado na forma descrita no item “i” abaixo.
Nos Programas de Ações Restritas de 2018, 2019, 2020 e 2021, no âmbito do Plano de Ações, as ações somente serão
transferidas a título gratuito aos participantes após o decurso do prazo de carência de cinco anos e desde que o participante
mantenha o vínculo empregatício e/ou estatutário com a Companhia até o final de tal prazo.

i.

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Como regra geral, o preço de exercício das opções deve ser equivalente ao valor médio das ações da Companhia nos 30
pregões anteriores à outorga das opções, realizados no âmbito da B3 (“Valor de Mercado”), sujeito à correção monetária
com base na variação de índice de preços e de taxa de juros a serem definidas pelo Conselho de Administração, conforme
previsto no Plano. O Conselho de Administração poderá ainda conceder um desconto de até 20% sobre o Valor de Mercado,
na fixação do preço de exercício das opções. O preço de exercício das opções outorgadas e ainda não exercidas será
deduzido do valor dos dividendos e juros sobre o capital próprio pagos pela Companhia por ação adquirida no âmbito do
Plano, a partir da data da outorga.
Entende-se que a fixação do preço de exercício equivalente ao Valor de Mercado é necessária para melhor alinhar os
interesses dos Beneficiários em gerar valor para os acionistas da Companhia: os seus ganhos serão obtidos na medida em
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que as ações da Companhia se valorizem no mercado. A possibilidade de correção monetária e acréscimo de juros existe
para que o preço de exercício possa acompanhar uma taxa mínima de retorno exigido, de forma que os Beneficiários
aufiram ganho apenas no caso de as ações garantirem um retorno mínimo. A dedução de juros sobre o capital próprio e de
dividendos é uma forma de assegurar aos Beneficiários que participem dos resultados obtidos pela Companhia durante o
período em que já receberam a outorga de opções, mas não se tornaram ainda acionistas. Por outro lado, assegura que os
resultados só serão recebidos pelo Beneficiário caso permaneça na Companhia e exerça as opções, tornando-se
efetivamente acionista da Companhia.
As opções outorgadas no âmbito dos Programas atualmente vigentes estão todas sujeitas a tais regras, tendo sido, inclusive,
em todos os casos, concedido o desconto de 20% mencionado acima, bem como previsto o índice IGP-M para fins de
correção do preço de exercício das opções.
Os Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 prevêm 3 diferentes modelos de outorgas, estruturados de maneira distinta.
Na Outorga 1, o preço de exercício de todas as opções é o Valor de Mercado, aplicado um desconto de 10%, valendo
observar que as opções do Lote B darão direito ao recebimento de 4 ações cada, exceto os Programas 2018 e 2019, sendo
3 para recebimento futuro, servindo assim como fator de ajuste de longo prazo ao exercício indissociável do Lote A e do
Lote B e do Lote A-1, no caso do Programa 2017. Com relação a tais ações para entrega futura, o valor de dividendos e juros
sobre o capital próprio pagos durante o prazo de carência, durante o qual as ações não foram entregues, será calculado de
forma a que sejam futuramente entregues ao Beneficiário, juntamente com as 3 ações diferidas por opção, também um
número adicional de ações, equivalente ao valor de tais dividendos e juros sobre o capital próprio.
Na Outorga 2 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, o preço de exercício será o Valor de Mercado, corrigido pela
variação do IGP-M, aplicado um desconto de 20%. Na Outorga 3 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 deverá
prever o exercício das opções ao Valor de Mercado, sem qualquer desconto e com a dedução de dividendos e juros sobre
o capital próprio pagos por ação até a data do exercício das opções. Na Outorga 4 do Programa 2015 deverá prever o
exercício das opções ao Valor de Mercado, aplicado um desconto de 20% e com a dedução de dividendos e juros sobre o
capital próprio pagos por ação até a data do exercício das opções.
Nos Programas de Ações Restritas de 2018, 2019, 2020 e 2021, no âmbito do Plano de Ações, a concessão das ações será
realizada a título gratuito aos participantes, observados os termos do Plano de Ações e do respectivo programa.

j.

Critérios para fixação do prazo de exercício

Outorga 1 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
A outorga 1 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e2021 prevê a necessidade de exercício imediato das opções integrantes
do Lote A, Lote A-1 e Lote B, após o que serão integralmente extintas. As opções do Lote B darão direito ao recebimento,
cada uma, de 4 ações ordinárias, porém apenas uma delas será entregue imediatamente ao Beneficiário, exceto os
Programas 2018, 2019, 2020 e 2021, e ainda estará sujeita a período de indisponibilidade (lock-up), que será de 30 meses
para 50% das ações e 60 meses para os 50% restantes. As 3 ações restantes do Lote B, no Programa 2017, apenas serão
entregues após o prazo de carência de 5 anos, e caso o Beneficiário permaneça no desempenho de suas funções. Tais ações
diferidas, assim, equivalem a um ajuste do preço total pago pelo Beneficiário para exercício conjunto do Lote A, Lote A-1 e
do Lote B, lembrando que o Lote B apenas poderá ser exercido caso caso o Lote A a ser exercido integralmente. Assim, o
potencial ganho decorrente de tal fator de ajuste serve como estímulo para o comprometimento de recursos pelo
Beneficiário e à sua retenção pelo prazo de carência aplicável.
Outorga 2 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
As opções outorgadas no âmbito da Outorga 2 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, estiveram ou estarão sempre
sujeitas a um prazo inicial de exercício de 30 dias, contados da data de sua outorga.
Após este prazo inicial para exercício, a parcela remanescente das opções poderá ser exercida dentro de um prazo máximo
de exercício de até 30 meses, sendo que as opções apenas poderão ser exercidas durante períodos específicos de cada ano:
de 1 a 31 de março e de 1 a 30 de setembro. Este prazo final de 30 meses significa uma oportunidade para que os
5
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Beneficiários tenham um intervalo adequado para avaliação do melhor momento de comprometer seus recursos, sem no
entanto deixar de observar as condições necessárias para um comprometimento mínimo, veiculadas pela necessidade de
destinação da sua remuneração variável.
Outorga 3 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
A Outorga 3 dos Programas 2017, 2018, 2019 e 2020 prevê que as opções serão exercíveis apenas após o prazo de carência
de 5 anos contados de sua outorga. A partir de tal data, o Beneficiário terá o prazo de 30 dias para exercer as opções, exceto
nos Programas 2018, 2019, 2020 e 2021 cujo prazo é de 365 dias, após o qual serão extintas. Entende-se que as opções da
Outorga 3 serão concedidas como benefício adicional a Beneficiários considerados estratégicos, assim prevendo condições
mais rígidas para o seu exercício, de maneira que as opções apenas estarão disponíveis para exercício no prazo de 5 anos,
exigindo assim a permanência do Beneficiário no desempenho de suas funções, caso queira obter o benefício adicional
associado ao exercício das opções da Outorga 3.
Outorga 4 do Programa 2015
A Outorga 4 do Programa 2015 prevê que as opções serão exercíveis apenas após o prazo de carência de 5 anos e 10 anos
contados de sua outorga. A partir de tal data, o Beneficiário terá o prazo de 30 dias para exercer as opções, após o qual
serão extintas. Entende-se que as opções da Outorga 4 serão concedidas como benefício adicional a Beneficiários
considerados estratégicos, assim prevendo condições mais rígidas para o seu exercício, de maneira que as opções apenas
estarão disponíveis para exercício no prazo de 5 anos e 10 anos, exigindo assim a permanência do Beneficiário no
desempenho de suas funções, caso queira obter o benefício adicional associado ao exercício das opções da Outorga 4.
Programa de Ações Restritas 2018, 2019, 2020 e 2021
No âmbito do Plano de Ações, de acordo com os Programas de Ações Restritas 2018, 2019, 2020 2021, a entrega das Ações
Restritas será realizada após o decurso de prazo de carência de 5 anos contados da data em que o Programa entrou em
vigor.

k. Forma de liquidação
Usualmente, as ações adquiridas em decorrência do exercício das opções outorgadas aos Beneficiários ou entregues aos
Beneficiários em decorrência do Plano de Ações são ações mantidas em tesouraria.
Sob o Plano de Opções, o preço de exercício será pago pelo Beneficiário à vista e em moeda corrente nacional, na data da
aquisição das ações correspondentes às opções exercidas.
No caso específico da Outorga 1 do Programa 2017, parte das ações apenas será entregue ao Beneficiário após o prazo de
carência de 5 anos contados do exercício das opções correspondentes, cujo preço de exercício, não obstante, deverá ter
sido pago na data de exercício das opções.
No Programa de Ações Restritas 2018, 2019 e 2020, no âmbito do Plano de Ações, as ações somente serão transferidas a
título gratuito aos participantes após o decurso do prazo de carência de cinco anos e desde que o participante mantenha o
vínculo empregatício e/ou estatutário com a Companhia até o final de tal prazo.

l.

Restrições à transferência das ações

As ações adquiridas em virtude do exercício das opções outorgadas pela Companhia deverão estar sujeitas a períodos de
indisponibilidade, durante os quais não poderão ser alienadas a qualquer título (períodos de lock-up). Nos Programas 2017,
2018, 2019, 2020 e 2021, as regras de lock-up são de que as ações adquiridas em decorrência do exercício de opções apenas
poderão ser alienadas após o prazo de 30 meses contados de sua aquisição, para 50% das ações adquiridas, e os 50%
restantes somente após 60 meses contados de sua aquisição. Esta regra é aplicável à Outorga 1 e 2 de tais Programas
referente as ações que sejam entregues aos Beneficiários imediatamente ao exercício das opções (sendo que a parte
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remanescente das ações apenas será efetivamente entregue aos Beneficiários após o prazo de carência de 5 anos contados
do exercício das opções, porém sendo entregues já livres e desembaraçadas para venda).
Em todos os casos, as ações adquiridas pelos Beneficiários, observados, caso aplicáveis, os correspondentes períodos de
lock-up, estarão sujeitas ao direito de preferência para aquisição pela Companhia, sendo neste caso aplicável o valor
equivalente à média ponderada das ações da mesma espécie da Companhia no pregão da B3, no primeiro dia útil
imediatamente anterior à data da venda das ações.
Em caso de falecimento ou invalidez permanente do Beneficiário que ainda esteja vinculado à Companhia, os períodos de
lock-up não serão aplicáveis, podendo o Beneficiário ou seus herdeiros e sucessores, conforme o caso, alienar livremente
as ações a qualquer tempo.
No âmbito do Programa de Ações Restritas 2018, 2019, 2020 e 2021, as ações entregues estarão livres e desembaraçadas,
podendo ser alienadas a qualquer tempo, observado o direito de preferência da Companhia.

m. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano
Os Programas e o Programa de Ações Restritas 2018, 2019, 2020 e 2021 poderão ser alterados ou extintos pelo Conselho
de Administração a qualquer momento. Não obstante, nenhuma decisão do Conselho de Administração poderá, sem o
consentimento do Beneficiário, alterar ou prejudicar quaisquer direitos ou obrigações (i) de qualquer acordo ou outorga
existente sobre opção de compra ou (ii) relativos aos pagamentos em ações no âmbito do Plano de Ações.
Adicionalmente, sob o Plano de Opções, na hipótese de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão ou
reorganização da Companhia, que implique mudança de controle da Companhia, o Conselho de Administração deverá
optar, conforme o caso (i) pela extinção das opções outorgadas e o término do Plano, ou (ii) pela antecipação do prazo final
para exercício das opções outorgadas sob os programas vigentes.
Sob o Plano de Ações, na hipótese de dissolução, transformação, incorporação, fusão, cisão ou reorganização da
Companhia, na qual a Companhia não seja a sociedade remanescente ou, em sendo a sociedade remanescente, deixe de
ter suas ações admitidas à negociação em bolsa de valores, os Contratos dos Programas vigentes, a critério do Conselho de
Administração ou do Comitê, conforme o caso, poderão: (i) ser transferidos para a companhia sucessora; (ii) ter seus prazos
de carência antecipados; ou (iii) ser mantidos e liquidados em dinheiro. Na hipótese de alienação de controle da
Companhia, (i) o Conselho de Administração ou o Comitê, conforme o caso, poderão antecipar o prazo de entrega das
Ações Restritas; e (ii) as Ações Restritas adquiridas pelo Participante, que estejam sujeitas a restrições à sua transferência,
ficarão livres e desembaraçadas para venda a qualquer momento, respeitado eventual direito de preferência, se houver.

n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano de remuneração
baseado em ações
Outorgas 2 e 3 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e Outorga 4 do Programa 2015
As condições da Outorga 2 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 determinam que, em caso de desligamento do
Beneficiário, por qualquer motivo, caducarão as opções que lhe tenham sido outorgadas, tenham ou não decorrido os
prazos de carência que lhe sejam aplicáveis.
Em caso de aposentadoria, falecimento ou invalidez permanente o beneficiário ou herdeiros terão o prazo de 12 meses
para exercício das opções ainda não exercidas, tenham ou não decorrido os seus respectivos prazos de carência. Nas
Outorgas 2 e 3 dos Programas 2017, 2018, 2019 e 2020 e Outorga 4 do Programa 2015, este prazo deverá ser de 180 dias,
e não se aplicará a exceção para a aposentadoria do Beneficiário.
Outorga 1 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e do Programa de Ações Restritas 2018, 2019, 2020 e 2021
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Salvo decisão específica em contrário do Conselho de Administração, em caso de desligamento do Beneficiário, por
qualquer motivo, caducarão as opções ou as concessões de Ações Restritas que lhe tenham sido outorgadas ou concedidas,
bem como as ações que estariam sujeitas a prazo de carência para entrega futura.
Em caso de falecimento ou de invalidez permanente do Beneficiário, ele ou seus herdeiros ou sucessores, conforme o caso,
terão direito ao recebimento imediato das ações que estariam sujeitas a prazo de carência para entrega futura, e todas as
ações estarão livres e desembaraçadas para venda a qualquer momento.
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13.5 Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à
prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:
Programa de Opções 2018
Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária
Número total de membros
Número de membros
beneficiários
Data da outorga de opções de
compra de ações ou data de
concessão de ações restritas
Lotes
Quantidade de opções
outorgadas ou de ações
restritas concedidas
Prazo para que as opções se
tornem exercíciveis ou prazo
para que as ações restritas
concedidas sejam entregues
Prazo máximo para exercício
das opções ou prazo máximo
para entrega das ações
concedidas
Prazo de restrição à
transferência de ações
Preço médio ponderado de
exercício de cada um dos
seguintes grupos de opções:
. Em aberto no início do
exercício social
. Perdidas durante o
exercício social
. Exercidas durante o
exercício social
. Expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data
de outorga ou valor justo das
ações restritas na data de
concessão
Diluição potencial em caso de
exercício de todas as opções
outorgadas ou em caso de
entrega de todas as ações
restritas

Programa de Ações Restritas 2018

Demais membros
do Conselho de
Administração

Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

4

1

8

4

1

4

1

8

4

1

23/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

23/05/2018

A, A-1 e B

A, A-1 e B

N/A

N/A

N/A

133.712

56.167

40.000

196.682

78.635

25/05/2018

25/05/2018

23/05/2018

24/05/2023

24/05/2023

25/05/2018

25/05/2018

30/09/2020

24/05/2023

24/05/2023

50% em 2,5 anos
50% em 2,5 anos e
e 50% em 5,0
50% em 5,0 anos
anos

---

---

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

50% em 2,5
anos e 50%
em 5,0 anos

R$ 33,90

R$ 33,90

R$ 30,14

---

---

---

R$ 33,90

R$ 33,90

---

---

---

---

R$ 0,016

R$ 0,016

R$ 9,4989

R$ 29,3145

R$ 29,3145

0,2316%

0,0973%

0,0520%

0,3406%

0,1362%

Programa de Opções 2019

Programa de Ações Restritas 2019

1
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Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária
Número total de membros
Número de membros
beneficiários
Data da outorga de opções de
compra de ações ou data de
concessão de ações restritas
Lotes
Quantidade de opções
outorgadas ou de ações
restritas concedidas
Prazo para que as opções se
tornem exercíciveis ou prazo
para que as ações restritas
concedidas sejam entregues
Prazo máximo para exercício
das opções ou prazo máximo
para entrega das ações
concedidas
Prazo de restrição à
transferência de ações
Preço médio ponderado de
exercício de cada um dos
seguintes grupos de opções:
. Em aberto no início do
exercício social
. Perdidas durante o
exercício social
. Exercidas durante o
exercício social
. Expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data
de outorga ou valor justo das
ações restritas na data de
concessão
Diluição potencial em caso de
exercício de todas as opções
outorgadas ou em caso de
entrega de todas as ações
restritas

Demais membros
do Conselho de
Administração

Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

4

1

8

4

1

4

1

8

4

1

22/02/2019

22/02/2019

02/05/2019

22/02/2019

22/02/2019

A, A-1 e B

A, A-1 e B

N/A

N/A

N/A

115.775

54.755

40.000

172.114

76.657

22/02/2019

22/02/2019

02/05/2019

13/03/2024

13/03/2024

13/03/2019

13/03/2019

30/09/2021

13/03/2024

13/03/2024

50% em 2,5 anos
50% em 2,5 anos e
e 50% em 5,0
50% em 5,0 anos
anos

---

---

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

50% em 2,5
anos e 50%
em 5,0 anos

R$ 30,21

R$ 30,21

R$ 26,85

---

---

---

R$ 30,21

R$ 30,21

---

---

---

---

R$ 2,70

R$ 2,70

R$ 8,00

R$ 29,77

R$ 29,77

0,2005%

0,0948%

0,0693%

0,2981%

0,1328%

2
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Programa de Opções 2020
Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária
Número total de membros
Número de membros
beneficiários
Data da outorga de opções de
compra de ações ou data de
concessão de ações restritas
Lotes
Quantidade de opções
outorgadas ou de ações
restritas concedidas
Prazo para que as opções se
tornem exercíciveis ou prazo
para que as ações restritas
concedidas sejam entregues
Prazo máximo para exercício
das opções ou prazo máximo
para entrega das ações
concedidas
Prazo de restrição à
transferência de ações
Preço médio ponderado de
exercício de cada um dos
seguintes grupos de opções:
. Em aberto no início do
exercício social
. Perdidas durante o
exercício social
. Exercidas durante o
exercício social
. Expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data
de outorga ou valor justo das
ações restritas na data de
concessão
Diluição potencial em caso de
exercício de todas as opções
outorgadas ou em caso de
entrega de todas as ações
restritas

Programa de Ações Restritas 2020

Demais membros
Diretoria
do Conselho de
Estatutária
Administração

3

1

8

3

1

3

1

8

3

1

19/02/2020

19/02/2020

02/05/2020

19/02/2020

19/02/2020

A, A-1 e B

A, A-1 e B

N/A

N/A

N/A

85.377

48.980

40.000

128.797

68.572

11/03/2020

11/03/2020

02/05/2020

11/03/2025

11/03/2025

11/03/2020

11/03/2020

30/09/2022

11/03/2025

11/03/2025

50% em 2,5
anos e 50%
em 5,0 anos

50% em 2,5 anos
e 50% em 5,0
anos

50% em 2,5 anos
e 50% em 5,0
anos

---

---

R$ 47,58

R$ 47,58

R$ 42,29

n/a

n/a

---

---

---

n/a

n/a

R$ 47,58

R$ 47,58

---

n/a

n/a

---

---

---

n/a

n/a

R$ 2,70

R$ 2,70

R$ 8,00

R$ 29,77

R$ 29,77

0,1479%

0,0848%

0,0693%

0,2231%

0,1188%

Programa de Opções 2021
Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária
Número total de membros

Presidente do
Conselho de
Administração

3

Programa de Ações Restritas 2021

Demais membros
do Conselho de
Administração
1

8

Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária
3

1

3
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Número de membros
beneficiários
Data da outorga de opções de
compra de ações ou data de
concessão de ações restritas
Lotes
Quantidade de opções
outorgadas ou de ações
restritas concedidas
Prazo para que as opções se
tornem exercíciveis ou prazo
para que as ações restritas
concedidas sejam entregues
Prazo máximo para exercício
das opções ou prazo máximo
para entrega das ações
concedidas
Prazo de restrição à
transferência de ações
Preço médio ponderado de
exercício de cada um dos
seguintes grupos de opções:
. Em aberto no início do
exercício social
. Perdidas durante o
exercício social
. Exercidas durante o
exercício social
. Expiradas durante o
exercício social
Valor justo das opções na data
de outorga ou valor justo das
ações restritas na data de
concessão
Diluição potencial em caso de
exercício de todas as opções
outorgadas ou em caso de
entrega de todas as ações
restritas

3

1

8

3

1

03/03/2021

03/03/2021

02/05/2021

03/03/2021

03/03/2021

A, A-1 e B

A, A-1 e B

N/A

N/A

N/A

05/03/2021

05/03/2021

02/05/2021

05/03/2026

05/03/2026

05/03/2021

05/03/2021

30/09/2023

05/03/2026

05/03/2026

50% em 2,5
50% em 2,5 anos e
anos e 50%
50% em 5,0 anos
em 5,0 anos

50% em 2,5 anos
e 50% em 5,0
anos

---

---

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

R$ 34,50

R$ 34,50

R$ 30,66

---

---

---

R$ 34,50

R$ 34,50

---

---

---

---

R$ 0,04

R$ 0,04

R$ 6,44

R$ 30,68

R$ 30,68

0,0847%

0,0277%

0,0693%

0,1276%

0,0388%

4
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13.6 Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último
exercício social:
Opções em aberto ao final do exercício social encerrado em 31/12/2020:
Presidente do
Conselho de
Administração

Programa 2015

Demais
membros do
Conselho de
Administração

Diretoria Estatutária

No de membros

N.A.

N.A.

2

Nº de membros remunerados

N.A.

N.A.

2

Quantidade

N.A.

N.A.

Data em que se tornarão exercíveis

N.A.

N.A.

Prazo máximo para exercício das opções

N.A.

N.A.

724.692
250.000 opções em
22/12/2025
250.000 opções em
22/12/2025

Prazo de restrição à transferência das ações

N.A.

N.A.

n.a.

N.A.

N.A.

250.000 opções a R$18,32

N.A.

N.A.

250.000 opções a R$13,16

Quantidade

N.A.

N.A.

N.A.

Prazo máximo para exercício das opções

N.A.

N.A.

N.A.

Prazo de restrição à transferência das ações

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Opções ainda não exercíveis

Preço médio ponderado de exercício (a)
Valor justo das opções no último dia do
exercício social (b)
Opções exercíveis

Preço médio ponderado de exercício (c)
Valor justo das opções no último dia do
exercício social (b)
Valor justo do total das opções no último dia
do exercício social (b)

(a) valor referente ao exercício inicial das opções
(b) o valor justo das opções é calculado somente no início do Programa
(c) valor referente ao preço no final do exercício

1
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Programa 2016

Demais
membros do
Conselho de
Administração

Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

No de membros

1

6

3

Nº de membros remunerados

1

6

3

17.811

N.A.

63.653

Data em que se tornarão exercíveis

01/03/2021

N.A.

01/03/2021

Prazo máximo para exercício das opções

01/03/2021

N.A.

01/03/2021

N.A.

N.A.

N.A.

R$ 17,82

N.A.

R$17,82

R$ 18,82

N.A.

R$ 18,82

Quantidade

N.A.

N.A.

N.A.

Prazo máximo para exercício das opções

N.A.

N.A.

N.A.

Prazo de restrição à transferência das ações

N.A.

N.A.

N.A.

Preço médio ponderado de exercício (c)
Valor justo das opções no último dia do exercício social

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Opções ainda não exercíveis
Quantidade

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício (a)
Valor justo das opções no último dia do exercício social
(b)
Opções exercíveis

(b)
Valor justo do total das opções no último dia do
exercício social (b)
(a) valor referente ao exercício inicial das opções
(b) o valor justo das opções é calculado somente no início do Programa
(c) valor referente ao preço no final do exercício

2
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Programa 2017

Presidente do
Conselho de
Administração

Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

No de membros

1

N.A.

4

Nº de membros remunerados

1

N.A.

4

54.087

N.A.

140.277

Data em que se tornarão exercíveis

09/03/2022

N.A.

09/03/2022

Prazo máximo para exercício das opções

09/03/2022

N.A.

09/03/2022

n.a.

N.A.

n.a.

R$ 18,86

N.A.

R$18,86

R$ 8,65

N.A.

R$ 8,65

Quantidade

N.A.

N.A.

N.A.

Prazo máximo para exercício das opções

N.A.

N.A.

N.A.

Prazo de restrição à transferência das ações

N.A.

N.A.

N.A.

Preço médio ponderado de exercício (c)
Valor justo das opções no último dia do exercício social

N.A.

N.A.

N.A.

(b)

N.A.

N.A.

N.A.

Valor justo do total das opções no último dia do
exercício social (b)

N.A.

N.A.

N.A.

Opções ainda não exercíveis
Quantidade

Prazo de restrição à transferência das ações
Preço médio ponderado de exercício (a)
Valor justo das opções no último dia do exercício social
(b)
Opções exercíveis

3

PÁGINA: 205 de 294

Formulário de Referência - 2021 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.

Versão : 3

13.6 - Opções em Aberto

Programa de Opções 2018

Presidente do
Conselho de
Administração

Demais
membros do
Conselho de
Administração

Programa de Ações Restritas
2018

Diretoria
Estatutária

Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

No de membros

1

8

4

1

4

Nº de membros remunerados

1

8

4

1

4

Opções ainda não exercíveis / ações concedidas ainda não entregues
Quantidade
Data em que se tornarão
exercíveis / serão entregues
Prazo máximo para exercício
das opções / entrega das ações
restritas
Prazo de restrição à
transferência das ações
Preço médio ponderado de
exercício (a)
Valor justo das opções/ações
restritas no último dia do
exercício social (b)
Opções exercíveis / ações
concedidas transferíveis

N.A.

N.A.

N.A.

78.635

183.020

N.A.

N.A.

N.A.

24/05/2023

24/05/2023

N.A.

N.A.

N.A.

24/05/2023

24/05/2023

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

R$ 29,31

R$ 29,31

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

24/05/2023

24/05/2023

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

R$ 29,31

R$ 29,31

N.A.

R$ 29,31

R$ 29,31

Quantidade
N.A.
N.A.
Prazo máximo para exercício
das opções
N.A.
N.A.
Prazo de restrição à
transferência das ações
N.A.
N.A.
Preço médio ponderado de
exercício (c)
N.A.
N.A.
Valor justo das opções/ações
restritas no último dia do
exercício social (b)
N.A.
N.A.
Valor justo do total das
opções/ações restritas no último
dia do exercício social (b)
N.A.
N.A.
(a) valor referente ao exercício inicial das opções
(b) o valor justo das opções/ações restritas é calculado somente no início do
Programa
(c) valor referente ao preço no final do exercício

4
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Programa de Opções 2019

Presidente do
Conselho de
Administração

Demais
membros do
Conselho de
Administração

Programa de Ações Restritas
2019

Diretoria
Estatutária

Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

No de membros

1

8

4

1

4

Nº de membros remunerados

1

8

4

1

4

Opções ainda não exercíveis / ações concedidas ainda não entregues
Quantidade
Data em que se tornarão
exercíveis / serão entregues
Prazo máximo para exercício
das opções / entrega das ações
restritas
Prazo de restrição à
transferência das ações
Preço médio ponderado de
exercício (a)
Valor justo das opções/ações
restritas no último dia do
exercício social (b)
Opções exercíveis / ações
concedidas transferíveis

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

13/02/2024

13/02/2024

N.A.

N.A.

N.A.

13/02/2024

13/02/2024

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

R$ 29,77

R$ 29,77

Quantidade
Prazo máximo para exercício
das opções

N.A.

40.000

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

30/09/2021
2,5 anos 50%
das ações / 5
anos 50% das
ações

N.A.

13/03/2024

13/03/2024

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

R$ 29,77

R$ 29,77

N.A.

R$ 29,77

R$ 29,77

Prazo de restrição à
transferência das ações
N.A.
Preço médio ponderado de
exercício (c)
N.A.
R$ 26,85
Valor justo das opções/ações
restritas no último dia do
exercício social (b)
N.A.
R$ 8,00
Valor justo do total das
opções/ações restritas no último
dia do exercício social (b)
N.A.
R$ 8,00
(a) valor referente ao exercício inicial das opções
(b) o valor justo das opções/ações restritas é calculado somente no início do
Programa
(c) valor referente ao preço no final do exercício

5
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Programa de Opções 2020

Presidente do
Conselho de
Administração

Demais
membros do
Conselho de
Administração

Programa de Ações Restritas
2020

Diretoria
Estatutária

Presidente do
Conselho de
Administração

Diretoria
Estatutária

No de membros

1

8

4

1

4

Nº de membros remunerados

1

8

4

1

4

Opções ainda não exercíveis / ações concedidas ainda não entregues
Quantidade
Data em que se tornarão
exercíveis / serão entregues
Prazo máximo para exercício
das opções / entrega das ações
restritas
Prazo de restrição à
transferência das ações
Preço médio ponderado de
exercício (a)
Valor justo das opções/ações
restritas no último dia do
exercício social (b)
Opções exercíveis / ações
concedidas transferíveis

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

06/03/2025

06/03/2025

N.A.

N.A.

N.A.

06/03/2025

06/03/2025

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

R$ 14,30

R$ 14,30

Quantidade
Prazo máximo para exercício
das opções

N.A.

40.000

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

30/09/2022
2,5 anos 50%
das ações / 5
anos 50% das
ações

N.A.

06/03/2025

06/03/2025

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

R$ 14,30

R$ 14,30

N.A.

R$ 14,30

R$ 14,30

Prazo de restrição à
transferência das ações
N.A.
Preço médio ponderado de
exercício (c)
N.A.
R$ 42,29
Valor justo das opções/ações
restritas no último dia do
exercício social (b)
N.A.
R$ 11,75
Valor justo do total das
opções/ações restritas no último
dia do exercício social (b)
N.A.
R$ 11,75
(a) valor referente ao exercício inicial das opções
(b) o valor justo das opções/ações restritas é calculado somente no início do
Programa
(c) valor referente ao preço no final do exercício

6
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13.7 Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais:

Programa de Opções 2018
Presidente do Demais membros
Conselho de
do Conselho de
Administração Administração
1
8

Programa de Ações
Restritas 2018
Presidente do
Diretoria
Conselho de
Diretoria
Estatutária Administração Estatutária
1
4
4
1
4
4

No de membros
Nº de membros remunerados
1
8
Opções exercidas
125.271
N.A
Número de ações
56.167
Preço médio ponderado de exercício
R$ 33,90
N.A.
R$ 33,90
N.A.
(a)
Diferença entre o valor de exercício e
-R$ 0,90
N.A.
-R$ 0,90
N.A
o valor de mercado das ações relativas
às opções exercidas (b)
Ações entregues
N.A.
125.271
N.A.
Número de ações entregues
56.167
Preço médio ponderado de aquisição
N.A.
N.A.
N.A.
R$ 33,00
(b)
Diferença entre o valor de aquisição
-R$ 0,90
N.A.
-R$ 0,90
N.A.
e o valor de mercado das ações
adquiridas
(a) As ações concedidas no Programa de Ações Restritas não tem contrapartida financeira pelo Beneficiário.
(b) Corresponde ao valor da ação na B3 na data da concessão das Ações Restritas.

N.A
N.A.
N.A

N.A.
R$ 33,00
N.A.

Programa de Opções 2019

No de membros
Nº de membros remunerados
Opções exercidas
Número de ações
Preço médio ponderado de exercício
(a)
Diferença entre o valor de exercício e
o valor de mercado das ações relativas
às opções exercidas (b)
Ações entregues
Número de ações entregues
Preço médio ponderado de aquisição
(b)
Diferença entre o valor de aquisição
e o valor de mercado das ações
adquiridas

Presidente do Demais membros
Conselho de
do Conselho de
Administração Administração
1
8

Programa de Ações
Restritas 2019
Presidente do
Diretoria
Conselho de
Diretoria
Estatutária Administração Estatutária
1
4
4
1
4
4

1

8

54.755
R$ 30,21

N.A.

115.775
R$ 30,21

N.A
N.A.

N.A
N.A.

-R$ 3,77

N.A.

-R$ 3,77

N.A

N.A

54.755
N.A.

N.A.
N.A.

115.775
N.A.

N.A.
R$ 33,56

N.A.
R$ 33,56

-R$ 3,77

N.A.

-R$ 3,77

N.A.

N.A.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

(a) As ações concedidas no Programa de Ações Restritas não tem contrapartida financeira pelo Beneficiário.
(b) Corresponde ao valor da ação na B3 na data da concessão das Ações Restritas.

Programa de Opções 2020
Presidente do Demais membros
Conselho de
do Conselho de
Administração Administração
1
8
1
8

Programa de Ações
Restritas 2020
Presidente do
Diretoria
Conselho de
Diretoria
Estatutária Administração Estatutária
3
1
3
3
1
3

No de membros
Nº de membros remunerados
Opções exercidas
85.377
N.A
Número de ações
48.980
Preço médio ponderado de exercício
R$ 47,58
N.A.
R$ 47,58
N.A.
(a)
Diferença entre o valor de exercício e
-R$ 5,44
N.A.
-R$ 5,44
N.A
o valor de mercado das ações relativas
às opções exercidas (b)
Ações entregues
N.A.
85.377
N.A.
Número de ações entregues
48.980
Preço médio ponderado de aquisição
N.A.
N.A.
N.A.
R$ 53,02
(b)
Diferença entre o valor de aquisição
-R$ 5,44
N.A.
-R$ 5,44
N.A.
e o valor de mercado das ações
adquiridas
(a) As ações concedidas no Programa de Ações Restritas não tem contrapartida financeira pelo Beneficiário.
(b) Corresponde ao valor da ação na B3 na data da concessão das Ações Restritas.

N.A
N.A.
N.A

N.A.
R$ 53,02
N.A.
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

13.8 Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7,
tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando:
a. Modelo de precificação
As opções da Companhia foram precificadas utilizando o Modelo Binomial de Hull.

b. Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de
exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco
As principais premissas consideradas na precificação das opções foram as seguintes:
Data de cálculo. De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações, as opções devem ser
avaliadas na data da outorga respectiva (no caso, a data de aprovação do Programa correspondente).
Preço médio ponderado das ações. O preço das ações da Companhia considerado como base no cálculo do valor das
respectivas opções é equivalente ao valor médio das ações da Companhia nos 30 pregões anteriores à outorga das opções,
realizados no âmbito da B3 (“Valor de Mercado”).
Preço de exercício. Corresponde ao Valor de Mercado na data de outorga das opções, aplicando-se (i) para a Outorga 1 dos
Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, um desconto de 10%, sendo que opções do Lote A e Lote A-1 dão o direito ao
recebimento de uma ação, e opções do Lote B ao recebimento de 4 ações, sendo 3 delas somente após o prazo de carência
de 5 anos, exceto no Programa 2018, 2019, 2020 e 2021; (iii) para a Outorga 2 do Programa 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021
um desconto de 20% e correção pelo IGP-M; e (iv) para a Outorga 3 do Programa 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, sem
desconto e correção. Os Programas de Ações Restritas 2018, 2019, 2020 e 2021 foram concedidos a título gratuito aos
beneficiários.
Volatilidade esperada. A volatilidade prevista foi calculada com base nos 90 dias anteriores à data de outorga
correspondente a cada Programa. O Modelo Binomial de Hull presume que todos os funcionários exerceriam de imediato
suas opções se o preço da ação da Companhia atingisse 2,5 vezes o preço de exercício.
Prazo de vida da opção. Equivalente ao prazo máximo para seu exercício, que é de (i) 30 meses na Outorga 2 dos Programas
2018, 2019, 2020 e 2021; e (ii) 5 anos na Outorga 3 dos Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Na Outorga 1 dos
Programas 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, as opções deverão ser exercidas imediatamente.
Dividendos esperados (taxa de distribuição de dividendos). 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. Essa variável foi calculada a partir do
histórico de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio da Companhia. No entanto, nos casos em que as
opções concedidas são protegidas em relação aos dividendos, isto é, têm descontado de seu preço de exercício os valores
dos dividendos e juros sobre o capital próprio pagos por ação correspondente, foi considerado que a taxa de distribuição
de dividendos é igual a zero, para fins de cálculo do valor justo das opções.
Taxa de juros livre de risco. As taxas livres de risco foram obtidas junto ao Banco Central do Brasil (Bacen) e se referem às
taxas do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) nas respectivas datas de outorga para títulos de prazo de
vencimento semelhante.
Foram consideradas as demais premissas clássicas associadas aos modelos de precificação de opções, como inexistência de
oportunidades de arbitragem e volatilidade constante ao longo do tempo.
Para fins de ilustração, os dados explicados neste item “b” foram os seguintes com relação às opções outorgadas nos 3
últimos exercícios sociais:

Premissas

Programa 2018

Programa 2019

Programa 2020

Outorgas

Outorgas

Outorgas

1
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1

2

3

Ações
restritas

1

2

3

Ações
restritas

1

2

3

Ações
restritas

R$ 33,00

R$ 33,00

R$ 32,00

R$ 33,00

R$ 33,05

R$ 33,05

R$ 32,00

R$ 33,05

R$ 56,01

R$ 56,01

R$ 56,01

R$ 56,01

R$ 33,90

R$ 30,14

R$ 30,37

R$ 0,00

R$ 30,21

R$ 26,85

R$ 33,56

R$ 0,00

R$ 47,58

R$ 42,29

R$ 53,02

R$ 0,00

Volatilidade - %

24,34

35,97

35,97

35,97

27,39

28,23

28,23

28,23

38,44

24,58

24,58

24,58

Tempo de vida
da opção (anos)

0,01

2,6

6

3,5

0,01

2,6

5

3,5

0,01

2,6

5

3,5

Dividendos

R$ 0,73

R$ 0,73

R$ 0,71

R$ 0,73

R$ 0,73

R$ 0,58

R$ 0,58

R$ 0,71

R$ 0,81

R$ 0,72

R$ 0,90

R$ 0,71

Taxa livre de
risco

6,41%

9,44%

9,89%

10,33%

6,41%

9,44%

9,89%

10,33%

4,15%

4,15%

9,89%

10,33%

Preço da ação da
data da outorga
ou concessão
Preço de
exercício

c. Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado
O plano não prevê exercício antecipado.

d. Forma de determinação da volatilidade esperada
A volatilidade prevista foi calculada com base nos 90 dias anteriores à data de outorga correspondente a cada Programa.

e. Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não há outras características além daquelas mencionadas acima.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

13.9 Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores
mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades
controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal, agrupados por órgão
31/12/2020
Conselho de
Administração*

Diretoria
Estatutária

Sociedade
Categoria
São Carlos
Ações
Empreendimentos e
ordinárias
1.128.544
1.085.320
Participações S.A.
* Inclui conselheiros suplentes.
** Trata-se de ações ordinárias de emissão da São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.

Total
2.213.864

1
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

13.10 Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos
diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:
Não há planos de previdência em vigor.

1
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2020

31/12/2019

Conselho de Administração
31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

Conselho Fiscal

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Nº de membros

3,00

4,00

4,00

8,08

9,00

7,58

1,00

2,00

0,00

Nº de membros
remunerados

3,00

4,00

4,00

8,08

9,00

7,58

1,00

2,00

0,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

6.179.924,24

10.370.295,54

9.101.017,05

3.821.520,31

7.882.991,95

6.547.942,19

34.315,10

68.630,21

0,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

1.706.147,82

2.027.483,77

1.748.568,28

4.800,00

68.800,00

78.700,00

34.315,10

68.630,21

0,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

3.371.186,42

4.709.724,71

4.150.855,52

569.662,31

955.710,22

991.304,95

34.315,10

68.630,21

0,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2019

A remuneração indicada inclui as remunerações fixa e variável de 2019 e pago em Fev/20 e respectivos encargos e o valor justo das opções outorgadas no programa de ações.

31/12/2018

A remuneração indicada inclui as remunerações fixa e variável de 2018 e pago em Fev/19 e respectivos encargos e o valor justo das opções outorgadas no programa de ações.

Conselho de Administração
31/12/2019

A remuneração indicada inclui as remunerações fixa e variável de 2019 e pago em Fev/20 e respectivos encargos e o valor justo das opções outorgadas no programa de ações

31/12/2018

A remuneração indicada inclui as remunerações fixa e variável de 2018 e pago em Fev/19 e respectivos encargos e o valor justo das opções outorgadas no programa de ações.

Conselho Fiscal
31/12/2019

Conselho Fiscal instalado a partir de Maio/2019

31/12/2018

Conselho Fiscal não instalado.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria

13.12 Descrição dos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturem mecanismos de
remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando
quais as consequências financeiras para o emissor.
A Companhia não possui nenhum instrumento ou mecanismo financeiro para os administradores em caso de destituição
do cargo ou de aposentadoria.

1
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

13.13 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida
no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho
fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis
que tratam desse assunto.

Órgão
2020
2019
Conselho de Administração
100%
100%
Conselho Fiscal
100%
100%
Diretoria Estatutária
100%
100%
Conselho Fiscal instalado para o período de maio de 2019 a abril de 2020

2018
100%
n.a.
100%

1
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam

13.14 Em relação aos últimos 3 exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor como
remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por
órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados.
A Companhia não efetuou, nos 3 últimos exercícios sociais, nenhum pagamento aos membros dos Conselhos de
Administração e Fiscal e à Diretoria Estatutária que não seja em relação às funções que seus membros ocupam.

1
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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

13.15 Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos
ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do
conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando
a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.
Alguns conselheiros efetivos da Companhia são também membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia
de Bebidas das Américas – AmBev, Lojas Americanas S.A., B2W – Companhia Digital e Restaurants Brands International.
Com relação à remuneração paga por sociedades controladas, determinadas subsidiárias da Companhia realizam o
pagamento global mensal, a título de pró-labore, de no máximo 1 salário mínimo aos administradores, que pertencem
também à Diretoria Estatutária da Companhia. Essas remunerações pagas por sociedade controladas fazem parte da
remuneração global descrita no item 13.2.
Sociedades Controladas

Órgão

Quantidade
membros

Valor Global
2020

Valor Global
2019

Valor Global
2018

253 Part Ltda

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Top Center Emp. e Part. Ltda

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

SC Rio Sul Emp. e Part. Ltda

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

HTYSPE Emp. e Part. Ltda

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Best Center Emp. e Part. S.A.

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Campark Emp. Imobiliários
Ltda.

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

CLDSPE Emp. e Part. Ltda.

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

ACBSPE Emp. e Part. Ltda.

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Sócios-administradores

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

2

15.040,80

14.371,00

13.737,00

Best Center Gde São Paulo
Emp. e Part. Ltda.
Best Center Gde Campinas
Emp. e Part. Ltda.
SC Rio CE Generali Emp. e Part.
Ltda.
Best Center Gde Rio Emp. e
Part. Ltda.
SC Rio Pasteur Emp. e Part.
Ltda.

Best Center Centro Oeste
Palista Emp. e Part. Ltda.
SC Rio Cidade Nova Emp. e Part.
Ltda.
Best Center Vale do Paraiba
Emp. e Part. Ltda.
Best Center São Paulo Emp. e
Part. Ltda.
Best Center Inter Rio Emp. e
Part. Ltda

Sócios-administradores

SC Rio CE Candelaria

Sócios-administradores

Best Center Sudoeste Paulista
Emp. e Part. Ltda
Best Center Centro Paulista
Emp. e Part. Ltda

Sócios-administradores
Sócios-administradores

1
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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
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16 Outras informações que o emissor julga relevantes
Conforme decisão do Colegiado no Processo n˚ 19957.007457/2018-10, incluída no Ofício Circular n˚ 01/2021 da
Superintendência de Relação com Empresas (SEP), a Companhia passou a reportar no item 13.2 deste Formulário de
Referência a remuneração dos administradores líquida dos encargos sociais que são ônus do empregador, conforme
aprovada pela assembleia geral. Assim, para efeito de comparação da proposta de remuneração do ano corrente com os
exercícios anteriores, a Companhia informa que na proposta do exercício de 2021 o valor dos encargos é de R$
3.649.000,00, totalizando a remuneração global de R$ 21.000.000,00.

1
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1 Descrição dos recursos humanos da Companhia, fornecendo as seguintes informações:
a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica
Quantidade
Administrativo
Comercial
Jurídico
Operações
Informática
Novos Negócios
Novos Negócios CCS
Marketing
Engenharia
Total
Localização em SP

31/12/2020 31/12/2019
22
22
10
10
3
4
9
9
2
2
2
2
3
2
2
2
6
7
59
60
95%
93%

31/12/2018
21
11
3
8
2
1
2
1
5
54
96%

b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização)
Quantidade
Administrativo
Comercial
Jurídico
Operações
Informática
Novos Negócios
Novos Negócios CCS
Marketing
Engenharia
Total

31/12/2020 31/12/2019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31/12/2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

c. índice de rotatividade
%
Índice de rotatividade

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
22%
21%
27%

OBS: Índice de Rotatividade = ((total admissões no ano + total demissões no ano)/2) / total de funcionários no início
do ano (2020)
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

d. exposição da Companhia a passivos e contingências trabalhistas
Ao final de 2020 havia algumas ações trabalhistas contra a Companhia, cujo potencial valor de perda é considerado
imaterial.
Tendo em vista que na esfera trabalhista a empresa tomadora de serviços é subsidiariamente responsável em relação às
obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços, existe o risco de virmos a ser acionados a pagar
eventual débito trabalhista inadimplido por qualquer uma das empresas prestadoras de serviços contratadas diretamente
ou por meio das administradoras de nossos imóveis. Ante tal fato, temos como prática contratar prestadoras de serviços
que possuem em seu quadro profissionais com carteira de trabalho registrada, bem como exigimos mensalmente os
comprovantes de recolhimento previdenciário e fundiário referentes aos profissionais terceirizados que nos prestam
serviços.
Em todos os imóveis multiusuários da Companhia e suas subsidiárias possuem uma equipe terceirizada que são
empregados das empresas administradoras contratadas.
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos
14.2 Comentários sobre qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números
divulgados no item 14.1 acima

Não houve qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados
14.3 Descrição das políticas de remuneração dos empregados da Companhia

a.

Política de salários e remuneração variável

A parcela fixa da remuneração dos colaboradores está alinhada com as médias de mercado. Além
disso, todos os colaboradores fazem parte do programa de participação nos lucros e resultados da
Companhia. A determinação do valor desta participação é efetuada através do atendimento de metas
individuais e do alcance das metas globais da Companhia.
Este plano de participação visa reconhecer e recompensar a produtividade individual e motivar a busca
por padrões de excelência no desempenho de suas funções, alinhando os interesses dos empregados
com aqueles da Companhia, no âmbito operacional, financeiro e profissional, e constituindo assim um
instrumento motivador de desempenho individual. Em decorrência do cumprimento das metas
individuais previamente estabelecidas, os colaboradores podem receber um PLR anual de até 3, 6 ou
8 vezes o salário mensal, conforme seu cargo. Adicionalmente, conforme o desempenho global da São
Carlos, os colaboradores podem receber um adicional de até 50% sobre esse PLR, podendo atingir,
portanto, o valor de participação máximo de 12 salários mensais. Nossa política de remuneração conta
ainda com um programa de opção de ações que, tal como nosso programa de remuneração variável,
privilegia meritocracia e metas.

b.

Política de benefícios

A Companhia oferece a todos seus colaboradores, independentemente do cargo, função ou tempo na
empresa, Assistência Médica, vale-refeição e vale alimentação. Para aqueles que necessitam, a
empresa ainda oferece estacionamento ou vale transporte, sendo que para este último, a empresa
desconta um valor fixo de R$ 0,50, ao invés dos 6% que a lei permite. Aos que estão de acordo com os
requisitos de subsídios de cursos, a empresa oferece bolsa auxílio para cursos de graduação e pósgraduação, além de cursos de curta duração em que a empresa custeia 100%.

c.
Características dos planos de remuneração baseado em ações dos empregados não
administradores, identificando:
As características do plano de remuneração baseados em ações dos empregados são idênticas àquelas
dos administradores conforme descrito no item 13.4 deste Formulário de Referência.
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos
14.4 Descrição das relações entre a Companhia e sindicatos

A Companhia tem como atividade principal a compra, venda e locação de bens imóveis, tendo o SECOVI
como representante dos interesses dos empregados. O sindicato que representa a Companhia, o
SECOVI, negocia as convenções coletivas de trabalho anualmente.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos
14.5 Outras informações relevantes

Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Christian Van Hoegaerden Herrmann Telles
328.027.258-07

Brasileira-SP

Sim

Sim

10/11/2017

Não
4.812.716

8,336%

0

0,000%

4.812.716

8,336%

4.812.716

8,336%

3.208.470

5,557%

3.213.470

5,566%

9.745.346

16,877%

Max Van Hoegaerden Herrmann Telles
328.027.348-06

Brasileira-SP

Sim

Sim

10/11/2017

Não
4.812.716

8,336%

0

0,000%

Helena Sicupira Rodas
057.328.817-86

Brasileira-SP

Sim

Sim

10/11/2017

Não
3.208.470

5,557%

0

0,000%

Heloísa de Paula Machado Sicupira
057.328.807-04

Brasileira-SP

Sim

Sim

10/11/2017

Não
3.213.470

5,566%

0

0,000%

ACO FIMM INV NO EXTERIOR
09.592.243/0001-30

Não

Não

13/07/2010

Não
9.745.346

16,877%

0

0,000%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Denson Finance LLC
97.539.277/0001-29

Não

Não

29/07/2020

Não
235.600

0,408%

0

0,000%

235.600

0,408%

287.000

0,497%

6.706

0,012%

235.700

0,408%

1.961.770

3,398%

Cedar Trade LLC
97.539.129/0001-04

Não

Não

29/07/2020

Não
287.000

0,497%

0

0,000%

Cecilia de Paula Machado Sicupira
542.399.667-87

Não

Sim

10/11/2017

Não
6.706

0,012%

0

0,000%

Sawdog Holding LLC
97.540.176/0001-78

Não

Não

29/07/2020

Não
235.700

0,408%

0

0,000%

Jorge Felipe Lemann
011.176.347-95

Brasileira-SP

Sim

Sim

31/07/2021

Não
1.961.770

3,398%

0

0,000%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SP

Sim

Anna Victoria Lemann Osório
021.385.427-93

Sim

10/11/2017

Não
1.916.753

3,320%

0

0,000%

1.916.753

3,320%

3.379.600

5,853%

1.917.547

3,321%

1.437.565

2,490%

1.437.565

2,490%

Alaska Investimentos Ltda
11.752.203/0001-50

Brasileira-SP

Não

Não

15/03/2019

Não
3.379.600

5,853%

0

0,000%

Paulo Alberto Lemann
957.194.237-53

Brasileira-SP

Sim

André Costa de Coelho Souza
1.917.547

Sim

3,321%

Sim

10/11/2017

Fisica

369.218.758-06

0

0,000%

Susanne Mally Lemann
Brasileira-SP
Sim

Sim

Pedro Wagner
1.437.565

2,490%

Sim

10/11/2017

Fisica

258.318.957-34

0

0,000%

Kim Lemann
069.774.011-09

Brasileira-SP

Sim

Pedro Wagner
1.437.565

Sim

2,490%

0

Sim

10/11/2017

Fisica

258.318.957-34
0,000%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SP

Sim

Cecilia Sicupira
055.532.167-37

Sim

10/11/2017

Não
3.246.471

5,623%

0

0,000%

3.246.471

5,623%

1.437.565

2,490%

Marc Lemann
700.800.181-90

Brasileira-SP

Sim

Sim

10/11/2017

Não
1.437.565

2,490%

0

0,000%

Lara Lemann
236.460.228-92

Brasileira-SP

Sim

Sim

10/11/2017

Não
1.437.565

2,490%

0

0,000%

1.437.565

2,490%

11.825.981

20,475%

0

0,000%

11.825.981

20,475%

1.181.213

2,053%

0

0,000%

1.181.213

2,053%

57.737.319

100,000%

0

0,000%

57.737.319

100,000%

OUTROS

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração: 31/07/2021

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

10/08/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

4.575

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

263

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

33

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

24.946.928

43,208%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

24.946.928

43,208%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

CONTROLADOR

54,64%

AC0 FIM

16,88%

Alaska Investimentos Ltda

5,85%

TESOURARIA

1,77%

OUTROS

20,86%

Controladas

253 Participações Ltda.

C.L.D.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações Ltda.

SC Rio CE Generali
Empreendimentos E
Participações Ltda.

SC Rio Cidade Nova
Empreendimentos e
Participações Ltda.

SC Rio CE Candelária
Empreendimentos e
Participações Ltda.

Globaltech
Empreendimentos e
Participações Ltda.

SC Rio Sul
Empreendimentos e
Participações Ltda.

H.T.Y.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações Ltda.

U.K.Q.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações Ltda.

SC Serviços
Empreendimentos e
Participações Ltda.

SC Rio Pasteur
Empreendimentos e
Participações Ltda.

Best Center
Empreendimentos e
Participações S.A.

D.J.L.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações Ltda.

Top Center
Empreendimentos e
Participações Ltda.

H.T.K.S.P.E.
Empreendimentos e
Participações S.A.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia ou do qual o controlador seja parte,
regulando o exercício do direito de voto ou a transferência de ações de emissão da Companhia, indicar:
a. partes
Paulo Alberto Lemann, Anna Victoria Lemann Osório, Jorge Felipe Lemann, Susanna Mally Lemann, Marc Lemann, Lara
Lemann, Kim Lemann, em conjunto denominados como “Grupo Lemann”; Cecilia Sicupira, Helena Sicupira Rodas, Heloísa
de Paula Machado Sicupira, em conjunto denominados como “Grupo Sicupira”, Christian Van Hoegaerden Herrmann
Telles, Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, Marcel Herrmann Telles, em conjunto denominados “Grupo Telles”, e ,
Companhia Global de Imóveis, denominada como “CGI”, todos em conjunto denominados como (“Acionistas”). Como
interveniente-anuente, assina São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (“São Carlos”).
b. data de celebração
07 de junho de 2017
c. prazo de vigência
20 anos
d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle
Exercício dos direitos de voto
Os Acionistas se obrigam a exercer, diretamente ou mediante seus representantes legais, os seus direitos de voto nas
assembleias gerais, reuniões do conselho de administração, diretoria, ou demais órgãos da São Carlos, sempre de forma
uniforme, permanente e em bloco, como se fossem um só acionista, conforme voto a ser proferido exclusivamente
pela CGI, através de uma procuração outorgada pelos demais Acionistas, conferindo o poder de voto.
e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros de comitês estatutários ou de pessoas
que assumam posições gerenciais
Composição da Administração
Os Acionistas indicarão, por maioria, os membros do Conselho de Administração da São Carlos, bem como a nomeação
e destituição do diretor presidente da São Carlos, conforme indicado pelo seu Conselho de Administração.
Até a presente ata, não estão constituídos comitês estatutários na São Carlos.

f.

descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las
Os Acionistas não poderão onerar ou transferir as suas ações.

g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de administração ou
de outros órgãos de fiscalização e controle
Os membros do Conselho de Administração da São Carlos, eleitos pelos Acionistas, deverão votar conforme o
deliberado pelo Conselho de Administração da CGI, que por sua vez, será composto exclusivamente por representantes
dos Acionistas.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte

A aprovação de qualquer ato que, direta ou indiretamente, possa resultar em perda do controle dos Acionistas na São
Carlos, tais como, mas não exclusivamente, a emissão de valores mobiliários da São Carlos, sua fusão, cisão, ou, redução
de capital, dependerão de aprovação prévia da unanimidade dos Acionistas. Dependerão ainda, de aprovação unanime
dos Acionistas, deliberações referentes ao fechamento do capital da São Carlos, bem como, sua liquidação, dissolução,
pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial.
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor

15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores da
Companhia:
Não há alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores da Companhia nos últimos 3
exercícios.
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15.7 - Principais Operações Societárias

15.7. Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito relevante para o emissor,
tais como incorporações, fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário,
aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando envolver o emissor ou qualquer de suas controladas
ou coligadas
a.
b.
c.
d.

Evento
principais condições do negócio
sociedades envolvidas
efeitos resultantes da operação no quadro acionário, especialmente, sobre a participação do controlador, de
acionistas com mais de 5% do capital social e dos administradores do emissor
e. quadro societário antes e depois da operação
f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas
Segue abaixo a descrição dos eventos societários relevantes ocorridos nos exercícios de 2018,2019 e 2020.
2018:
Edifício Morumbi Park
a. evento: Venda da participação remanescente de 63% do Edifício Morumbi Park (Ex-Sul América) pelo valor total de
R$ 137,4 milhões em março de 2018. Somado ao valor de venda da fração de 37% realizada em novembro de 2017,
o valor total da venda do imóvel foi de R$ 211,7 milhões.
b. principais condições do negócio: O Edifício Morumbi Park fica localizado na Rua Pedro Avancine, 73, cidade e
Estado de São Paulo. A São Carlos adquiriu o edifício em abril de 2010 por R$ 130,0 milhões em sua totalidade.
c. sociedades envolvidas: Top Center Empreendimentos e Participações Ltda e São Carlos Empreendimentos e
Participações S.A.
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário: Não houve alteração no quadro societário da Companhia
após a operação.
e. quadro societário antes e depois da operação: A operação não resultou em alteração do quadro acionário da
Companhia.
f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas: Não aplicável, tendo em vista
que a operação não interferiu na relação da Companhia com seus acionistas e também não causou quaisquer
conflitos entre os acionistas.
2019:

Venda de dois terrenos adjacentes ao C.E. Tietê
a. evento: Venda de dois terrenos adjacentes ao empreendimento C.E. Tietê, por R$ 72,8 milhões, em maio de 2019.
b. principais condições do negócio: O C. E. Tietê fica localizado na Rua Maria Prestes Maia, 300, cidade e Estado de
São Paulo. O empreendimento é composto por uma torre de escritórios classe A e dois terrenos, vendidos em maio
de 2019, que somam 34,6 mil m² de ABL.
c. sociedades envolvidas: 253 Participações Ltda.
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário: Não houve alteração no quadro societário da Companhia
após a operação.
e. quadro societário antes e depois da operação: A operação não resultou em alteração do quadro acionário da
Companhia.
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15.7 - Principais Operações Societárias

f.

mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas: Não aplicável, tendo em vista
que a operação não interferiu na relação da Companhia com seus acionistas e também não causou quaisquer
conflitos entre os acionistas.

Venda do Centro Empresarial Região Portuária
a. evento: Venda da totalidade do Centro Empresarial Região Portuária pelo valor total de R$ 39,0 milhões em
dezembro de 2019.
b. principais condições do negócio: O Centro Empresarial Região Portuária é um edifício de alto padrão localizado na
Rua Venezuela, 43, na Região Portuária da cidade e Estado do Rio de Janeiro.
a. sociedades envolvidas: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
c. efeitos resultantes da operação no quadro acionário: Não houve alteração no quadro societário da Companhia
após a operação.
d. quadro societário antes e depois da operação: A operação não resultou em alteração do quadro acionário da
Companhia.
e. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas: Não aplicável, tendo em vista
que a operação não interferiu na relação da Companhia com seus acionistas e também não causou quaisquer
conflitos entre os acionistas.
Aquisição do Centro de Conveniência São Paulo – Jardim das Perdizes
a. evento: Aquisição do Centro de Conveniência São Paulo Jardim das Perdizes por R$ 20,6 milhões em março de
2019.
b. principais condições do negócio: O Centro de Conveniência São Paulo – Jardim das Perdizes fica localizado na Av.
Marquês de São Vicente, 2219, cidade e Estado de São Paulo.
c. sociedades envolvidas: Best Center Empreendimentos e Participações S.A e São Carlos Empreendimentos e
Participações S.A.
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário: Não houve alteração no quadro societário da Companhia
após a operação.
e. quadro societário antes e depois da operação: A operação não resultou em alteração do quadro acionário da
Companhia.
f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas: Não aplicável, tendo em vista
que a operação não interferiu na relação da Companhia com seus acionistas e também não causou quaisquer
conflitos entre os acionistas.
Aquisição do Edifício João Bricola
a. evento: Aquisição do edifício João Brícola por R$ 70 milhões em julho de 2019.
b. principais condições do negócio: O edifício João Brícola fica localizado na Praça Ramos de Azevedo, 131, na cidade
e Estado de São Paulo.
c. sociedades envolvidas: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário: Não houve alteração no quadro societário da Companhia
após a operação.
e. quadro societário antes e depois da operação: A operação não resultou em alteração do quadro acionário da
Companhia.
f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas: Não aplicável, tendo em vista
que a operação não interferiu na relação da Companhia com seus acionistas e também não causou quaisquer
conflitos entre os acionistas.
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15.7 - Principais Operações Societárias

Aquisição de 62% do Edifício Morumbi Office Tower
a. evento: Aquisição de 62% do edifício Morumbi Office Tower por R$ 147 milhões em novembro de 2019.
b. principais condições do negócio: O edfício Morumbi Office Tower fica localizado na Avenida Roque Petroni Júnior,
999, cidade e Estado de São Paulo.
c. sociedades envolvidas: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário: Não houve alteração no quadro societário da Companhia
após a operação.
e. quadro societário antes e depois da operação: A operação não resultou em alteração do quadro acionário da
Companhia.
f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas: Não aplicável, tendo em vista
que a operação não interferiu na relação da Companhia com seus acionistas e também não causou quaisquer
conflitos entre os acionistas.
2020:
Venda do Edifício Jardim Tietê
a. evento: Venda da totalidade do Ed. Jardim Tietê em agosto de 2020 por R$ 87,5 milhões em agosto de 2020.
b. principais condições do negócio: O edifício Jardim Tietê fica localizado na Rua Maria Prestes Maia, 300, cidade e
Estado de São Paulo.
c. sociedades envolvidas: São Carlos Empreendimentos e Participações S.A.
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário: Não houve alteração no quadro societário da Companhia
após a operação.
e. quadro societário antes e depois da operação: A operação não resultou em alteração do quadro acionário da
Companhia.
f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas: Não aplicável, tendo em vista
que a operação não interferiu na relação da Companhia com seus acionistas e também não causou quaisquer
conflitos entre os acionistas.
Aquisição do Centro de Conveniência São Paulo – Miguel Yunes
a. evento: Aquisição do Centro de Conveniência São Paulo – Miguel Yunes por R$ 10,6 milhões em dezembro de 2020.
b. principais condições do negócio: O Centro de Conveniência São Paulo – Miguel Yunes fica localizado na Rua Miguel
Yunes, 351, cidade e Estado de São Paulo.
c. sociedades envolvidas: Best Center Empreendimentos e Participações S.A e São Carlos Empreendimentos e
Participações S.A.
d. efeitos resultantes da operação no quadro acionário: Não houve alteração no quadro societário da Companhia
após a operação.
e. quadro societário antes e depois da operação: A operação não resultou em alteração do quadro acionário da
Companhia.
f. mecanismos utilizados para garantir o tratamento equitativo entre os acionistas: Não aplicável, tendo em vista
que a operação não interferiu na relação da Companhia com seus acionistas e também não causou quaisquer
conflitos entre os acionistas.
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico
15.8. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações com
partes relacionadas, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto,
indicando, quando houver uma política formal adotada pelo emissor, o órgão responsável por sua
aprovação, data de aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de
computadores onde o documento pode ser consultado
A Companhia exerce suas atividades comerciais direta e indiretamente, sendo neste último caso,
através de suas empresas subsidiárias. Nas operações comerciais voltadas às aquisições de imóveis
através das subsidiárias da Companhia, esta figura como garantidora das empresas subsidiárias.
Contudo, nas operações de aquisições de imóveis, realizadas pelas subsidiárias da Companhia, a figura
desta última como garantidora não é singular, haja vista que são apresentadas outras formas de
garantias, como as garantias reais sobre imóveis da Companhia e/ou de suas subsidiárias (alienações
fiduciárias ou hipotecas).
A Companhia possui contratos de mútuo com suas empresas subsidiárias, para o efetivo
desenvolvimento de suas atividades de, principalmente, aquisição de imóveis e locação.
Dentre os contratos celebrados entre a Companhia e suas empresas subsidiárias, destacam-se: (i)
contratos de mútuo; e (ii) cessão de créditos.
As operações comerciais e negócios realizados com partes relacionadas seguem o padrão usual do
mercado, observando-se os preços e as condições do mercado, sem a concessão de benefícios
especiais que possam gerar algum tipo de prejuízo para qualquer uma das partes.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Globaltech Empreeendimentos e participações
Ltda

01/01/2020

467.000,00

R$ 467.000,00

R$ 467.000,00

12 meses

NÃO

0,000000

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

12 meses

SIM

0,000000

12 meses

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
H.T.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações
Ltda

01/01/2020

4.428.000,00

R$ 4.428.000,00

R$ 4.428.000,00

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
Longford Participações e Empreendimentos S.A. 01/01/2019

0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Rescisão ou extinção

Não há

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

612.000,00

R$ 612.000,00

R$ 612.000,00

12 meses

NÃO

0,000000

NÃO

0,000000

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não há

253 Participações Ltda

01/01/2020

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
SC Rio Cidade Nova Empreendimentos e
Participações Ltda

01/01/2020

1.497.000,00

R$ 1.497.000,00

R$ 1.497.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
Best Center Empreendimentos e Participações
Ltda

01/01/2020

2.851.000,00

R$ 2.851.000,00

R$ 2.851.000,00

12 meses
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Empresa controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
Top Center Empreendimentos e Participações
Ltda

01/01/2020

349.000,00

R$ 349.000,00

R$ 349.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

NÃO

0,000000

SIM

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
U.K.Q.S.P.E. Empreendimentos e Participações 01/01/2020
Ltda.

2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Não há

PÁGINA: 245 de 294

Formulário de Referência - 2021 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.

Versão : 3

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Natureza e razão para a operação

Não há

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

0,00

R$ 0,00

R$ 00,00

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Posição contratual do emissor
Especificar

Não há

Best Center Inter Rio Empreendimentos e
Participações Ltda.

01/01/2019

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

SIM

0,000000

SIM

0,000000

SIM

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
SC Corretora de Imóveis Ltda.

01/01/2020

45.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação

Não há

Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não há

Best Center Grande Rio Empreendimentos e
Participações Ltda.

01/01/2019

0,00

R$ 45.000,00

R$ 00,00

R$ 45.000,00

R$ 0,00

Não há
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
Best Center Noroeste Paulista
Empreendimentos e Participações Ltda.

01/01/2019

0,00

R$ 00,00

R$ 0,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

SIM

0,000000

NÃO

0,000000

Garantia e seguros
Rescisão ou extinção
Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor
Especificar
SC Rio Pasteur Empreendimentos e
Participações Ltda

01/01/2020

36.000,00

R$ 36.000,00

R$ 36.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Posição contratual do emissor

Outra

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

605.000,00

R$ 605.000,00

R$ 605.000,00

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Especificar
H.T.K.S.P.E. Empreendimentos e Participações
SA

01/01/2020

Relação com o emissor

Coligada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

NÃO

0,000000

NÃO

0,000000

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
C.L.D.S.P.E Empreendimentos e Participações
Ltda

01/01/2020

1.046.000,00

R$ 1.046.000,00

R$ 1.046.000,00

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar
SC Rio CE Generali Empreendimentos e
Participações Ltda

01/01/2020

Relação com o emissor

Controlada

3.045.000,00

R$ 3.045.000,00

R$ 3.045.000,00

Não há
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Não há

NÃO

0,000000

Não há

NÃO

0,000000

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não há

SC Rio CE Candelária Empreendimentos e
Participações Ltda

01/01/2020

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

4.428.000,00

R$ 4.428.000,00

R$ 4.428.000,00

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra

Especificar

Não há

SC Rio Sul Empreendimentos e Participações
Ltda

01/01/2020

Relação com o emissor

Controlada

Objeto contrato

Distribuição de dividendos e adiantamento para futuro aumento de capital

Garantia e seguros

Não há

Rescisão ou extinção

Não há

1.139.000,00

R$ 1.139.000,00

R$ 1.139.000,00

Natureza e razão para a operação
Posição contratual do emissor

Outra
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Parte relacionada

Data
transação

Especificar

Não há

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

16.3. Em relação a cada uma das transações ou conjunto de transações mencionados no item 16.2
acima ocorridas no último exercício social: (a) identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos
de interesses; e (b) demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado

Todas as questões relacionadas à atividade comercial da Companhia, inclusive as que envolvam
conflitos de interesses entre a Companhia e as partes relacionadas, são submetidas à apreciação do
Conselho de Administração da Companhia e à sua Diretoria, nas formas estabelecidas em seu Estatuto
Social e na legislação aplicável, sendo adotado, ainda, pela Companhia, práticas de governança
corporativa, incluindo as recomendações e determinações estipuladas no Regulamento do Novo
Mercado.
Quando da celebração de acordos com partes relacionadas, a Companhia toma como medida as
condições praticadas no mercado, prezando-se pelo equilíbrio nos negócios de forma que não acarrete
qualquer tipo de prejuízo para qualquer uma das partes contratantes. Atualmente, não há pela
Companhia qualquer pagamento às partes relacionadas.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas
16.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
28/04/2017
Tipo de capital
28/04/2017
Tipo de capital
28/04/2017
Tipo de capital
30/04/2014
Tipo de capital
30/04/2014
Tipo de capital
30/04/2014
Tipo de capital
29/09/2006

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

57.737.319

0

57.737.319

57.737.319

0

57.737.319

57.737.319

0

57.737.319

57.737.319

0

57.737.319

57.737.319

0

57.737.319

57.737.319

0

57.737.319

40.000

0

40.000

Capital Emitido
1.073.911.676,48
Capital Subscrito
1.073.911.676,48
Capital Autorizado
1.073.911.676,48
Capital Emitido
673.911.676,48
Capital Subscrito
673.911.676,48
Capital Integralizado
673.911.676,48
Capital Autorizado
0,00

PÁGINA: 253 de 294

Formulário de Referência - 2021 - SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A.

Versão : 3

17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
30/04/2014

Orgão que
deliberou o
aumento
AGE

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

30/04/2014

200.000.000,00

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

28/04/2017

400.000.000,00

Sem emissão
de ações

0

0

0

0,00000000

0,00

R$ por Unidade

Data emissão

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
28/04/2017

AGOE

Critério para determinação do
preço de emissão
Forma de integralização
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Quadro não aplicável uma vez que a Companhia nunca realizou desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Quadro não aplicável uma vez que a Companhia nunca realizou redução de capital.
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17.5 - Outras Informações Relevantes
17.5. Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes

Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Nos termos da Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia, é conferido aos titulares de ações
de emissão da Companhia direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições
relativamente às ditas ações na proporção de suas participações no capital social. Conforme o art.
33 do Estatuto Social da Companhia, do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após as
deduções previstas no estatuto social e ajustado na forma do art. 202, da Lei das Sociedades por
Ações, destinar-se-á 25% para pagamento do dividendo obrigatório a todos os acionistas da
Companhia.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, os acionistas receberão os pagamentos relativos a
reembolso do capital na proporção de suas participações no capital social, após o pagamento de
todas as obrigações da Companhia.
Os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral poderão retirarse da Companhia, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Para fins de reembolso,
o valor da ação será determinado com base no valor econômico da Companhia, apurado em
avaliação procedida por empresa especializada indicada e escolhida em conformidade com o
disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações. Caberá ao Conselho de Administração fixar
a lista tríplice de instituições qualificadas a ser apresentada à Assembleia Geral da Companhia para
fins da avaliação do valor econômico da Companhia.

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

O Código de Conduta para Divulgação e Uso de Informações e para Negociação de Valores
Mobiliários de Emissão da Companhia, aprovado em reunião do Conselho de Administração de
06/07/2012, contém restrições à negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia pelas
pessoas e na forma ali indicadas. Para maiores informações a respeito da Política de Negociação
de Valores Mobiliários da Companhia, pessoas a ela vinculadas e principais termos, ver item 20
(“Política de Negociação de Valores Mobiliários”) deste Formulário de Referência.

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social da Companhia nem a
assembleia geral podem privar os acionistas dos direitos de (i) participar dos lucros sociais, (ii)
participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar a gestão da Companhia,
nos termos da Lei das S.A.; (iv) preferência para a subscrição de ações, debêntures conversíveis
em ações e bônus de subscrição, observadas as condições previstas na Lei das S.A.; e (v) retirarse da Companhia nos casos previstos na Lei das S.A.
Com relação ao item (iv) mencionado acima, o Estatuto Social da Companhia, nos termos da Lei
das S.A., determina que dentro do limite do capital autorizado, poderá ser excluído o direito de
preferência para a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição: (i)
mediante venda em Bolsa de Valores ou subscrição pública; e (ii) permuta por ações, em oferta
pública de aquisição de controle.

Outras características
relevantes

A alienação do controle acionário da Companhia deverá ser contratada sob a condição suspensiva
ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de ações dos demais
acionistas, assegurando-lhes tratamento igualitário.
A oferta pública também deverá ocorrer em outras hipóteses, tais como: a) cessão onerosa de
direitos de subscrição de ações que venha a resultar na alienação do controle da Companhia; b)
alienação de controle de sociedade que detenha o poder de controle da Companhia.
O acionista que se tornar: a) titular de ações em quantidade igual ou superior a 25% do total da
emissão da Companhia, excluídas as ações em tesouraria; e b) titular de outros direitos de sócio,
sobre as ações da Companhia, em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações de sua
emissão; estará obrigado a, no prazo de 60 dias a contar da data do evento, realizar ou solicitar o
registro de uma oferta pública.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública

Conforme informado anteriormente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto
Social da Companhia, a alienação do controle acionário da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição suspensiva
ou resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar, observando as condições e os
prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, oferta pública
de aquisição de ações dos demais acionistas, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário ao do
alienante.
Também deverá ser efetivada oferta pública na hipótese de cessão onerosa de direitos de subscrição
de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha
a resultar na alienação do controle da Companhia, ou, em caso de alienação de controle de sociedade
que detenha o poder de controle da Companhia, sendo que, neste caso, o acionista controlador
alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar
documentação que comprove esse valor.
Aquele que já detiver ações da Companhia e venha a adquirir o poder de controle acionário, em razão
de contrato particular de compra e venda de ações celebrado com outros acionistas ou com o acionista
controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública
referida acima; e (ii) ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 6 (seis) meses
anteriores à data de alienação do controle, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago aos
acionistas vendedores ou ao acionista controlador de quem tenha adquirido o poder de controle e o
valor pago em bolsa por ações da Companhia neste período, devidamente atualizado, pela variação
positiva do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o momento do pagamento.
Qualquer acionista adquirente que adquira ou se torne titular de ações de emissão da Companhia, em
quantidade igual ou superior a 25% do total de ações de emissão da Companhia, excluídas para os fins
deste cômputo as ações em tesouraria, deverá, no prazo de 60 dias a contar da data de aquisição ou
do evento que resultou na titularidade de ações nessa quantidade, realizar ou solicitar o registro de
uma oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia , observando-se
o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e o Estatuto Social da
Companhia.
Qualquer acionista adquirente que adquira ou se torne titular de outros direitos de sócio, inclusive por
força de usufruto ou fideicomisso, sobre as ações de emissão da Companhia, em quantidade igual ou
superior a 25% do total de ações de emissão da Companhia, estará obrigado igualmente a, no prazo
de 60 dias a contar da data de tal aquisição ou do evento que resultou na titularidade de tais direitos
de sócio sobre ações em quantidade igual ou superior a 25% do total de ações de emissão da
Companhia, realizar ou solicitar o registro, conforme o caso, de uma oferta pública, nos termos
descritos no Estatuto Social da Companhia.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos
previstos no estatuto

O Estatuto Social da Companhia não estabelece exceções ou cláusulas suspensivas referentes a direitos
patrimoniais ou políticos.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2020

Ações

30/06/2020

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

45.348.991

56,01

28,41 R$ por Unidade

47,31

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

31.877.347

38,55

26,90 R$ por Unidade

33,55

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

22.014.567

40,87

35,60 R$ por Unidade

38,76

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

28.435.586

49,00

35,25 R$ por Unidade

40,76

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

12.356.719

34,60

30,70 R$ por Unidade

33,31

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.322.795

34,49

30,10 R$ por Unidade

32,23

30/09/2019

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

29.012.900

37,00

31,00 R$ por Unidade

34,43

31/12/2019

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

74.256.614

47,05

33,91 R$ por Unidade

40,22

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2018

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

34.193.418

43,50

36,95 R$ por Unidade

38,93

30/06/2018

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

32.384.368

39,01

30,26 R$ por Unidade

34,45

30/09/2018

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

20.775.423

31,19

27,52 R$ por Unidade

28,87

31/12/2018

Ações

Ordinária

Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

10.614.499

32,50

28,83 R$ por Unidade

30,50

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Balcão
Organizado

Ações

Ordinária

30/09/2020

Ações

31/12/2020

Ações

Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2019

Ações

30/06/2019

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debênture não conversível em ações

Data de emissão

25/10/2019

Data de vencimento

25/10/2031

Quantidade
(Unidades)

400.000

Valor total
(Reais)

400.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Não

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, realizar o resgate
antecipado facultativo da totalidade das Debêntures de qualquer uma das Séries
O valor a ser pago no âmbito do Resgate Antecipado das Debêntures será o Valor
Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos
Juros Remuneratórios das Debêntures, calculados pro rata temporis, desde a primeira
Data de Integralização ou Data de Pagamento de Juros Remuneratórios das
Debêntures, imediatamente anterior, conforme o caso, e demais encargos
eventualmente devidos e não pagos até a data do efetivo Resgate Antecipado
Facultativo, acrescido de prêmio em montante equivalente aos percentuais
apresentados na tabela abaixo, incidente sobre o Saldo Devedor do Resgate
Antecipado das Debêntures:
Primeira Série:
Data da Realização do Resgate Antecipado Facultativo | Prêmio de Resgate Antecipado
Facultativo
Entre 25 de outubro de 2019 (inclusive) e 25 de outubro de 2020 (exclusive) | 0,86%
Entre 25 de outubro de 2020 (inclusive) e 25 de outubro de 2021 (exclusive) | 0,79%
Entre 25 de outubro de 2021 (inclusive) e 25 de outubro de 2022 (exclusive) | 0,72%
Entre 25 de outubro de 2022 (inclusive) e 25 de outubro de 2023 (exclusive) | 0,64%
Entre 25 de outubro de 2023 (inclusive) e 25 de outubro de 2024 (exclusive) | 0,64%
Entre 25 de outubro de 2024 (inclusive) e 25 de outubro de 2025 (exclusive) | 0,64%
Entre 25 de outubro de 2025 (inclusive) e 25 de outubro de 2026 (exclusive) | 0,64%
Entre 25 de outubro de 2026 (inclusive) e 25 de outubro de 2027 (exclusive) | 0,64%
Entre 25 de outubro de 2027 (inclusive) e 25 de outubro de 2028 (exclusive) | 0,63%
Entre 25 de outubro de 2028 (inclusive) e 25 de outubro de 2029(exclusive) | 0,54%
Entre 25 de outubro de 2029 (inclusive) e 25 de outubro de 2030 (exclusive) | 0,43%
Entre 25 de outubro de 2030 (inclusive) e 25 de outubro de 2031 (exclusive) | 0,30%
Segunda Série:
Entre 25 de outubro de 2019 (inclusive) e 25 de outubro de 2020 (exclusive) | a mercado
Entre 25 de outubro de 2020 (inclusive) e 25 de outubro de 2021 (exclusive) | a mercado
Entre 25 de outubro de 2021 (inclusive) e 25 de outubro de 2022 (exclusive) | a mercado
Entre 25 de outubro de 2022 (inclusive) e 25 de outubro de 2023 (exclusive) | 0,80%
Entre 25 de outubro de 2023 (inclusive) e 25 de outubro de 2024 (exclusive) | 0,64%
Entre 25 de outubro de 2024 (inclusive) e 25 de outubro de 2025 (exclusive) | 0,64%
Entre 25 de outubro de 2025 (inclusive) e 25 de outubro de 2026 (exclusive) | 0,64%
Entre 25 de outubro de 2026 (inclusive) e 25 de outubro de 2027 (exclusive) | 0,64%
Entre 25 de outubro de 2027 (inclusive) e 25 de outubro de 2028 (exclusive) | 0,63%
Entre 25 de outubro de 2028 (inclusive) e 25 de outubro de 2029(exclusive) | 0,54%
Entre 25 de outubro de 2029 (inclusive) e 25 de outubro de 2030 (exclusive) | 0,43%
Entre 25 de outubro de 2030 (inclusive) e 25 de outubro de 2031 (exclusive) | 0,30%
Considera-se Prêmio de Resgate Antecipado Facultativo “A mercado”: a diferença, caso
positiva, de (B) menos (A), sendo: (A) Saldo Devedor do Resgate Antecipado das
Debêntures da Segunda Série; e (B) a soma das parcelas de pagamento (i) do valor de
cada parcela de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda
Série e (ii) dos Juros Remuneratórios das Debêntures da Segunda Série devidos a partir
da data do Resgate Antecipado Facultativo até a Data de Vencimento, apurado no Dia
Útil anterior à data efetiva do Resgaste; considerando para cada data de pagamento
sua respectiva taxa correspondente dos DI – Depósitos Interfinanceiros da curva das
Taxas Referenciais BM&F: DIxPré, calculada e divulgada pela B3 no informativo diário
disponível em sua página na internet (“Curva DI”), trazidas a valor presente pela taxa
dos DI – Depósitos Interfinanceiros do dia mais próximo da Data de Vencimento.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Características dos valores
mobiliários de dívida

i. Vencimento, inclusive as condições de vencimento antecipado: a Debênture vencerá
em 25 de outubro de 2031, ressalvada a possibilidade de vencimento antecipado ou
Resgate Antecipado da Debênture, conforme previsto na correspondente Escritura de
Emissão de Debênture.
ii. Juros: juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das
taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo,
expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na internet (“Taxa DI
-Over”), acrescidas de uma sobretaxa (spread) de 1,10% ao ano, base 252 Dias Úteis
(“Juros Remuneratórios”).
iii. Garantia e, se real, descrição do objeto: Com garantia real.
Primeira série: alienação fiduciária dos imóveis e cessão fiduciária dos aluguéis que
compõem o empreendimento Centro Empresarial Botafogo, objeto das matrículas nº
58551, 58552, 58553, 58554, 58555, 58556, 45774, 45775, 45776, 45777, 45778,
45779, 45780, 45781, 45782, 45783, 45784 e 45785, do 3º Registro de Imóveis do Rio
de Janeiro, de propriedade da SC Rio Sul Empreendimentos e Participações Ltda
Segunda série: alienação fiduciária dos imóveis e cessão fiduciária dos aluguéis que
compõem os empreendimentos (A) Guanabara Office Tower, atual nome do Edifício
Souza Cruz, objeto das matrículas nº 39114, 39115, 39116, 39117, 39118, 39119,
39120, 39121, 39122, 39123, 39124 e 39125, do 7º Ofício do Registro de Imóveis do
Rio de Janeiro de propriedade da SPE C.L.D.S.P.E. Empreendimentos e Participações
Ltda; (B) City Tower, objeto das matrículas nº 98564, 985645, 98566, 98567, 98568,
98569, 98570, 98571, 98572, 98573, 98574, 98575, 98576, 98577, 98578, 98579,
98580, 98581, 98582, 98583, 98584, 98585, 98586, 98587, 98588, 98589, 98590 e
98591, do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, de propriedade da
H.T.Y.S.P.E. Empreendimentos e Participações Ltda; e (C) Rio Branco 128, , objeto das
matrículas nº 21315, 21316, 21317, 21318, 21319, 21320, 21321, 21322, 21323, 21324,
21325, 21326, 21327, 21328, 21329, 21330, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335,
21336, 21337, do 2º Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, de propriedade da
SC Rio CE Empreendimentos e Participações Ltda
iv: Na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: a Debênture
Quirografária.
v. Eventuais restrições impostas ao emissor:
- Alteração do controle da Companhia;
- Transformação do tipo societário da Companhia, de sociedade anônima para
sociedade limitada;
- Redução do capital social da Companhia em valor superior a 5% do capital social,
exceto para a absorção de prejuízos; e
- Amortização de ações da Companhia, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades
por Ações, que representem mais de 5% do seu patrimônio líquido.
Vi: o agente fiduciário, indicando os principais termos no contrato: não há agente
fiduciário

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debênture não Conversível em Ações

Data de emissão

15/12/2017

Data de vencimento

15/12/2023

Quantidade
(Unidades)

1

Valor total
(Reais)

60.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

62.572.276,72

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

emitidas de forma particular e para colocação privada
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Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate
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Características dos valores
mobiliários de dívida

a. Vencimento, inclusive as condições de vencimento antecipado : a Debênture vencerá
em 15 de dezembro de 2023, ressalvada a possibilidade de vencimento antecipado ou
Resgate Antecipado da Debênture, conforme previsto na correspondente Escritura de
Emissão de Debênture.
b. Juros: Juros remuneratórios de 5,4653% (cinco inteiros e quatro mil, seiscentos e
cinquenta e três décimos de milésimos por cento) ao ano, base 360 (trezentos e
sessenta) dias.
c. Garantia e, se real, descrição do objeto: Sem garantia real.
d. Na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: Debênture
Quirografária.
e. Eventuais restrições impostas ao emissor em relação:
- Alteração do controle da Companhia:
- Amortização de ações da Companhia, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades
por Ações, que representem mais de 20% (vinte por cento) do seu patrimônio líquido; e
- Realização de redução de capital social da Companhia e/ou alteração do estatuto
social que implique em concessão de direito de retirada aos seus acionistas que
representem mais de 20% (vinte por cento) do capital social apresentado na última
demonstração financeira auditada, sem que haja aprovação prévia do Debenturista;
f. O agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato: a Debênture foi
emitida de forma particular e para colocação privada, portanto, sem a exigibilidade da
presença de agente fiduciário.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Debênture não conversível em ações

Data de emissão

14/05/2019

Data de vencimento

14/05/2026

Quantidade
(Unidades)

150.000

Valor total
(Reais)

150.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

0,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Emitidas de forma particular e para colocação privada

Conversibilidade

Não
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

- Possível a partir do 4º (quarto) ano após a Data de Integralização. Desde que a
Emissora (a) comunique à Securitizadora, com cópia para o Agente Fiduciário dos CRI
com prazo de 30 (trinta) dias corridos de antecedência da data da realização da
Amortização Antecipada Facultativa; e (b) pague o saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures a ser amortizado, acrescido (i) da Remuneração desde a última Data de
Pagamento da Remuneração até a data da efetiva Amortização Antecipada Facultativa,
acrescido (ii) de eventuais despesas devidas pela Emissora; e (iii) do prêmio, calculado
de acordo com a seguinte fórmula (“Prêmio”):
Prêmio = VR * i * (du/252)
onde:
“VR” = saldo do Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada desde a
primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de seu efetivo pagamento.
“i” = variável equivalente a: (a) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) durante o 4º
(quarto) ano após a Data de Integralização; (b) 0,45% (quarenta e cinco centésimos por
cento) a partir do início do 5º (quinto) ano após a Data de Integralização, até o final do
6º (sexto) ano após a Data de Integralização; ou (c) 0,40% (quarenta centésimos por
cento) a partir do início do 7º (sétimo) ano após a Data de Integralização, até a Data de
Vencimento.
“du” = quantidade de dias úteis entre a data da Amortização Antecipada Facultativa e a
Data de Vencimento.

Características dos valores
mobiliários de dívida

a.Vencimento, inclusive as conições de vencimento antecipado: As Debêntures terão
prazo de vencimento de 2.555 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco) dias corridos e
contados da Data Emissão, vencendo em 15 de maio de 2026, ressalvada a
possibilidade de vencimento antecipado ou Resgate Antecipado da Debênture,
conforme previsto na correspondente Escritura de Emissão de Debênture.
b.Juros: juros remuneratórios, a contar da primeira Data de Integralização (conforme
abaixo definido), correspondentes a 102% (cento e dois por cento) da variação
acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia,
extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário
disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br) (“Taxa DI” e “Remuneração”,
respectivamente).
c.Garantia e, se real, descrição do objeto: sem garantia real
d.Na ausência de garantia, se o crédito é quirografário ou subordinado: Debênture
Quirografária.
Eventuais restrições impostas ao emissor em relação
-Alteração do controle da Companhia; e
-Amortização de ações da Companhia, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades
por Ações, que representem mais de 5% (cinco por cento) do seu patrimônio líquido;
f.O agente fiduciário, indicando os principais termos do contrato: A Debênture foi emitida
de forma particular e para colocação privada, portanto, sem a exigibilidade da presença
de agente fiduciário.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Valor Mobiliário
Debêntures

Pessoas Físicas

Pessoas Jurídicas
0

Investidores Institucionais
0

2
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação
18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à
negociação
As ações ordinárias da Companhia são admitidas à negociação no Novo Mercado da B3 sob o código
“SCAR3”.
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por terceiros, incluindo controladores
e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários da Companhia
Em 25 de outubro de 2019, a Companhia emitiu Debêntures no valor nominal global de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos
milhões de reais).
Série: Duas séries.
Prazo:
•
•

1ª Série: Veja as informações no item 18.5 deste Formulário de Referência.
2ª Série: Veja as informações no item 18.5 deste Formulário de Referência.

Pagamento de juros e remuneração: juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas
médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base
252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na internet,
acrescidas de uma sobretaxa (spread) de 1,10% ao ano, base 252 Dias Úteis.
Vencimento: A Debênture vencerá em 25 de outubro de 2031, ressalvada a possibilidade de vencimento antecipado ou
Resgate Antecipado da Debênture, conforme previsto na correspondente Escritura de Emissão de Debênture.
Covenants Financeiros:
Covenant

Item Avaliado

transformação do tipo societário da Emissora, de sociedade anônima para sociedade limitada (ou
Alteração Societária /
qualquer outro tipo de sociedade), nos termos dos artigos 220 e 221, e sem prejuízo do disposto no artigo
Redução do Capital Social
222, todos da Lei das Sociedades por Ações;
Alteração Societária /
realização de redução do capital social da Emissora em valor superior a 5% (cinco por cento) do capital
Redução do Capital Social social, exceto para a absorção de prejuízos;
caso haja incorporação, incorporação de sociedade e/ou de ações, cisão ou fusão da Emissora que
acarrete em alteração do atual Controle societário da Emissora, exceto: (1) se tenha sido previamente
aprovada pelos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas, observado o quórum de
deliberação estabelecido nesta Escritura de Emissão; ou (2) se for garantido o direito de resgate aos
Alteração Societária / Debenturistas, nos termos do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações. Para os fins desta Escritura de
Redução do Capital Social Emissão, "Controle" significa: (i) a titularidade de direitos de acionistas e/ou sócios, de tal modo que
assegurem ao seu titular, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações sociais e o poder
de eleger a maioria dos administradores da companhia e/ou sociedade; e (ii) o uso efetivo de tal poder
para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia e/ou sociedade,
nos termos do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações;
caso haja reorganização societária, venda ou alienação de participação societária da Emissora que
acarrete em alteração do atual Controle societário da Emissora, exceto se tal alteração de Controle
Alteração Societária / resultar em (1) transmissão do Controle a descendentes ou a parentes em linha colateral consanguínea
Redução do Capital Social dos atuais titulares do Controle ("Controladores"); ou (2) desde que o Controle indireto permaneça com
empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial, seja ela, controlada, coligada, subsidiária, fundação,
entidade beneficente ou assemelhada;
alteração do objeto social da Emissora, conforme disposto em seu estatuto social vigente na Data de
Alteração Societária / Emissão, que modifique as atividades atualmente por ela praticadas de forma relevante, ou que agregue
Redução do Capital Social a essas atividades novos negócios que tenham prevalência ou que possam representar desvios
significativos e relevantes em relação às atividades atualmente desenvolvidas;
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declaração judicial de invalidade, ineficácia, nulidade ou inexequibilidade total ou parcial desta
Declaração /
Escritura de Emissão, dos Instrumentos de Garantia e/ou seus aditamentos e/ou de quaisquer de suas
Questionamento Judicial disposições, por sentença arbitral ou decisão judicial com exigibilidade imediata, desde que seus efeitos
Invalidade da Dívida
não tenham sido suspensos ou revertidos em até 10 (dez) Dias Úteis de sua prolação;
Declaração /
questionamento judicial ou extrajudicial, pela Emissora, e/ou por qualquer Controlada, da validade ou
Questionamento Judicial - exequibilidade desta Escritura de Emissão ou dos Instrumentos de Garantia, bem como de quaisquer das
Invalidade da Dívida
obrigações estabelecidas por referidos instrumentos;
descumprimento de qualquer lei, regulamento, normas administrativas e determinações dos órgãos
governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios e que sejam necessárias
Descumprimento da para a execução das suas atividades, inclusive com o disposto na legislação e regulamentação ambiental,
Legislação Socioambiental exceto por aquelas questionadas nas esferas administrativa e/ou judicial, ou cujo descumprimento não
afete de forma adversa e relevante as atividades da Emissora ("Legislação Socioambiental'') e que a
utilização dos valores objeto das Debêntures não implicará na violação da Legislação Socioambiental;
Descumprimento de
Obrigações Não
Pecuniárias da Dívida

cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a
terceiros, no todo ou em parte, pela Emissora e/ou pelas SPEs, conforme o caso, de qualquer de suas
obrigações nos termos desta Escritura de Emissão e dos Instrumentos de Garantia;

Descumprimento de
Obrigações Não
Pecuniárias da Dívida

descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária descrita nesta Escritura de
Emissão, ou nos Instrumentos de Garantia, não sanado em até 10 (dez) Dias Úteis contados da data da
ciência do referido descumprimento pela Emissora, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações
para as quais tenha sido estipulado prazo específico;

Descumprimento de
Obrigações Não
Pecuniárias da Dívida

ocorrência das hipóteses mencionadas nos artigos 333 e 1.425 do Código Civil, exceto se: (i) a Emissora
apresentar ao Agente Fiduciário, em até 15 (quinze) dias contados da ocorrência da respectiva hipótese,
novas garantias para o efetivo reforço e/ou substituição das Garantias; e (ii) as novas garantias
apresentadas pela Emissora sejam aprovadas pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de
Debenturistas e formalizadas e constituídas no prazo estabelecido na referida assembleia.

não pagamento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária estabelecida nesta Escritura de
Descumprimento de
Emissão, incluindo, sem limitação, o não pagamento ou reembolso de despesas da Emissão, por período
Obrigações Pecuniárias da
superior a 1 (um) Dia Útil contado da data do respectivo descumprimento, exceto para aquelas
Dívida
obrigações que possuam prazo de cura específico nesta Escritura de Emissão;

se as obrigações de pagar da Emissora previstas nesta Escritura deixarem de concorrer, no mínimo, em
Descumprimento de
condições pari passu com as demais dívidas quirografárias da Emissora ou, após a convolação
Obrigações Pecuniárias da
mencionada na Cláusula 4.4.2, com as demais dívidas com garantia real da Emissora, ressalvadas as
Dívida
obrigações que gozem de preferência por força de disposição legal;

Descumprimento de
Obrigações Pecuniárias
Diversas

não pagamento na data de vencimento original, que não seja sanado dentro de eventual prazo de cura
estipulado no referido contrato, de quaisquer obrigações financeiras da Emissora e/ou das Controladas
(conforme abaixo definido), contraídas no mercado financeiro e/ou de capitais (local ou internacional),
em valor, individual ou agregado, superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), reajustado
pelo IPCA/IBGE desde a Data da Emissão. Para os fins desta Escritura de Emissão, "Controlada" significa
qualquer sociedade controlada pela Emissora;
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Descumprimento de
Obrigações Pecuniárias
Diversas

inadimplemento de quaisquer obrigações financeiras da Emissora e/ou das Controladas, contraídas no
mercado financeiro e/ou de capitais (local ou internacional), em valor, individual ou agregado, igualou
superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou seu valor equivalente em outras moedas,
corrigidos anualmente pelo IPCA/IBGE desde a Data da Emissão, não sanado pela Emissora e/ou pela
Controlada no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis, exceto para as obrigações que tenham prazo de cura
específico nos respectivos instrumentos.

Descumprimento de
Obrigações Pecuniárias
Diversas

vencimento antecipado de quaisquer obrigações financeiras da Emissora e/ou das Controladas,
contraídas no mercado financeiro e/ou de capitais (local ou internacional), em valor, individual ou
agregado, igualou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ou seu valor equivalente em
outras moedas, reajustado pelo IPCA/IBGE desde a Data da Emissão;

Descumprimento de
Obrigações Pecuniárias
Diversas

amortização de ações da Emissora ou reembolso de ações de acionistas da Emissora, nos termos do
artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, que representem mais de 5% (cinco por cento) do patrimônio
líquido apresentado na demonstração financeira de 31 de dezembro de 2018, após a data de assinatura
desta Escritura de Emissão, sem que haja aprovação prévia dos Debenturistas;

Descumprimento de
Obrigações Pecuniárias
Diversas

pagamento, pela Emissora, de dividendos e/ou de juros sobre capital próprio, ou a realização de
quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, exceto os dividendos obrigatórios por lei e os juros sobre
capital próprio nos termos da Lei das Sociedades por Ações, caso esta esteja em mora relativamente ao
cumprimento de quaisquer de suas obrigações pecuniárias previstas na presente Escritura de Emissão;

não cumprimento de qualquer decisão arbitral, mandado de penhora ou processo semelhante ou
sentença judicial transitada em julgado contra a Emissora e/ou Controladas em valor individual ou
Descumprimento de
agregado igualou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), corrigidos anualmente pelo
Sentença Arbitral/Judicial
IPCA/IBGE desde a Data da Emissão, ou seu valor equivalente em outras moedas, no prazo de pagamento
estipulado na respectiva decisão;
Descumprimento de
não cumprimento dos Requisitos de Constituição das Garantias Reais previstos para formalização e
Sentença Arbitral/Judicial constituição das Garantias Reais nos termos e condições previstos na Cláusula 4.17.3 acima; e

Falsa Declaração de
Informações

caso as declarações ou garantias prestadas pela Emissora e/ou SPEs, conforme o caso, na presente
Escritura de Emissão ou nos Instrumentos de Garantia provarem-se ou revelarem-se falsas ou, em
qualquer aspecto relevante, incorretas;

Insolvência / Falência
da Emissora ou
Controladas

pedido de falência ou recuperação judicial feito por terceiros contra a Emissora e não elidido no prazo
legal ou pedido de autofalência, bem como pedido de recuperação extrajudicial ou judicial da Emissora,
independentemente de ter sido requerida homologação judicial do plano respectivo e
independentemente de deferimento pelo juízo competente, ou submissão a qualquer credor de pedido
de negociação de plano de recuperação extrajudicial;

Insolvência / Falência
da Emissora ou
Controladas

início, pela Emissora, dos procedimentos de extinção, liquidação, insolvência ou dissolução da
Emissora;

Insolvência / Falência
da Emissora ou
Controladas

decretação da liquidação, dissolução, insolvência, ou falência de qualquer das Controladas pela
Emissora ou por terceiros, ou realização de pedido de autofalência ou de recuperação judicial ou
extrajudicial por qualquer das Controladas da Emissora cujos patrimônios líquidos, de acordo com as
demonstrações financeiras consolidadas da Emissora imediatamente anteriores ao evento, sejam,
individualmente ou em conjunto, superiores a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), corrigidos
anualmente pelo IPCA/IBGE a partir da Data de Emissão;
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LTV

se, a qualquer momento durante todo o prazo das Debêntures, em cada data de apuração anual, a
relação entre o saldo devedor das Debêntures e o valor dos Imóveis (Loan to Va/ue) superar percentual
equivalente a 70% (setenta por cento), com base em laudos de avalição, conforme previsto nos Contratos
de Alienação Fiduciária de Imóveis ("LTV'');

Ocorrência de
Protestos / Penhora /
Arrestos

protestos de títulos contra a Emissora e/ou Controladas, ainda que na qualidade de garantidoras, cujo
valor unitário ou agregado ultrapasse R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), corrigidos
anualmente pelo IPCA/IBGE desde a Data da Emissão, salvo se (i) o protesto tiver sido efetuado por erro
ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela Emissora e/ou pelas Controladas,
conforme o caso, (ii) se for cancelado ou sustado, (iii) o valor objeto do protesto for devidamente quitado;
ou ainda, (iv) forem prestadas e aceitas garantias em juízo dentro de 30 (trinta) dias no caso dos itens (ii)
e (iii), conforme devidamente comprovado ao Agente Fiduciário pela Emissora;

Ocorrência de
Protestos / Penhora /
Arrestos

ocorrência de arresto, sequestro ou penhora sobre os bens da Emissora, cujo valor, individual ou
agregado, seja igualou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), corrigidos anualmente
pelo IPCA/IBGE desde a Data da Emissão, exceto se, no prazo de até 15 (quinze) Dias Úteis contados da
data do respectivo arresto, sequestro ou penhora, tiver sido comprovado pela Emissora que o arresto,
sequestro ou a penhora foi contestado ou substituído por outra garantia;

Ônus e Gravames que
comprometam a Dívida

alienação, prestação de garantias a terceiros ou a constituição de qualquer espécie de ônus ou
gravame sobre quaisquer dos bens ou direitos da Emissora, ainda que sob condição suspensiva e/ou
como promessa, sem a autorização prévia dos Debenturistas, exceto se feita (a) para a prestação de
garantias em processos judiciais e administrativos; ou (b) no curso normal dos negócios da Emissora; e,
de toda forma, desde que tal alienação, prestação de garantia a terceiros ou a constituição de qualquer
espécie de ônus ou gravame sobre quaisquer dos bens ou direitos da Emissora não comprometa o
cumprimento de suas obrigações com relação aos Debenturistas e às Debêntures;

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões, subvenções,
alvarás ou licenças que, cumulativamente (1) sejam necessárias para regular exercício das atividades
Perda de Autorizações / desenvolvidas pela Emissora; e que (2) possam impactar, comprovadamente de maneira significativa as
Licenças / Alvarás das
condições econômicas, financeiras e/ou operacionais da Emissora em, no mínimo, 5% (cinco por cento)
Atividades da Emissora e do patrimônio líquido da Emissora. Tal evento não será considerado caso, dentro do prazo de 60
Controladas
(sessenta) dias a contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão, a Emissora
comprove a existência de provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades da
Emissora até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização;
Perda de Autorizações /
Licenças / Alvarás das
Atividades da Emissora e
Controladas
Realização de Práticas
em Desacordo com
Estatuto

não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das licenças ambientais, que sejam
necessárias para regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora. Tal evento não será
considerado caso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de tal não renovação,
cancelamento, revogação ou suspensão, a Emissora comprove a existência de provimento jurisdicional
autorizando a regular continuidade das atividades da Emissora até a renovação ou obtenção da referida
licença;
realização, pela Emissora e/ou pelas Controladas, de operações fora de seu objeto social e/ou prática
de qualquer ato em desacordo com seu estatuto social;

existência de sentença, com efeitos imediatos, cujos efeitos não tenham sido suspensos ou revertidos,
Sentença Judicial contra
em até 10 (dez) Dias Úteis de sua prolação, em razão da prática de atos, pela Emissora e/ou por quaisquer
Emissor / Controladas /
de seus administradores, no exercício de suas funções, em razão de discriminação de raça ou gênero,
Administradores
trabalho infantil ou análogo a escravo;
Sentença Judicial contra
se a Emissora for condenada, judicial ou administrativamente, por meio de decisão com efeitos
Emissor / Controladas /
imediatos, por dano grave causado ao meio ambiente;
Administradores
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se a Emissora, suas Controladas e/ou seus respectivos funcionários, administradores, afiliadas e os
respectivos administradores forem condenados por meio de decisão com efeitos imediatos, de violar
Sentença Judicial contra
dispositivo legal ou regulatório relativo a qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro aplicável
Emissor / Controladas /
à Emissora, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação,
Administradores
leis n.O 12.529/2011, 9.613/1998, 12.846/2013, o US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e o UK Bribery
Act (em conjunto, "Leis Anticorrupção"),

A debênture foi emitida com garantia real, por meio da alienação fiduciária dos imóveis e cessão fiduciária dos aluguéis
que compõem empreendimentos imobiliários, conforme descrito no item 18.5.
Para mais informações acerca das debêntures objeto da oferta pública referida acima, veja o item18.5 deste Formulário de
Referência.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10 Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, indicar:
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Os recursos resultantes da oferta foram integralmente utilizados para recomposição do caixa da Companhia.
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos
prospectos da respectiva distribuição
Não houve desvios entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos.
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não se aplica.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição
18.11 Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão
de terceiro
Nos 3 últimos exercícios sociais, a Companhia não realizou ofertas públicas de aquisição relativas a
ações de emissão de terceiro.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
18.12 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Todas as informações relevantes foram divulgadas nos itens acima.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.
07/05/2021

10/05/2021 à
09/05/2022

0,00 Ordinária

1.000.000

8,303000

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

08/05/2020

11/05/2020 à
10/05/2021

437.019,00 Ordinária

1.000.000

4,390326

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

09/05/2019

10/05/2019 à
09/05/2020

371.131,00 Ordinária

750.000

3,285682

0

0,00 R$ por Unidade

0,000000

04/05/2018

07/05/2018 à
06/05/2019

359.145.000,00 Ordinária

1.000.000

4,202908

1.000.000

30,38 R$ por Unidade

100,000000

04/05/2017

05/05/2017 à
04/05/2018

686.130.000,00 Ordinária

1.000.000.000

4,230735

128.500

30,03 R$ por Unidade

12,850000

04/05/2016

05/05/2016 à
04/05/2017

627.134.000,00 Ordinária

800.000

3,389432

33.450

33,89 R$ por Unidade

4,180000

30/04/2015

04/05/2015 à
03/05/2016

571.941.000,00 Ordinária

1.000.000

3,987985

96.734

34,25 R$ por Unidade

9,670000

07/10/2014

08/10/2014 à
30/04/2015

498.324.000,00 Ordinária

1.000.000

3,987985

909.403

34,52 R$ por Unidade

90,940000
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Data delib.

Período
recomp.

Reservas e lucros
disp. (Reais)

Espécie

Classe

Qtde. prevista
(Unidades)

% rel. circ.

Qtde. adquirida
aprovadas
(Unidades)

PMP

Fator de cotação % adquirido

Outras caracter.

06/08/2013

07/08/2013 à
06/08/2014

496.523.657,31 Ordinária

1.000.000

3,706386

365.100

34,59 R$ por Unidade

36,510000

16/04/2013

16/04/2013 à
06/08/2013

430.782.184,04 Ordinária

350.000

1,313987

350.000

44,81 R$ por Unidade

100,000000
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria

Exercício social 31/12/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

1.457.249

Quantidade adquirida

124.500

0,00

Quantidade alienada

394.426

0,00

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
1.187.323
0,000000%

Exercício social 31/12/2019
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

1.694.995

Quantidade adquirida

206.002

33,91

Quantidade alienada

443.748

4,63

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
1.457.249
0,000000%

Exercício social 31/12/2018
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

1.282.201

Quantidade adquirida

833.900

29,77

Quantidade alienada

421.106

16,11
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

0
1.694.995
0,000000%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Em 07 de maio de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou um novo programa de recompra de ações
de até 1.000.000 de ações e prazo de 1 ano a partir de 10 de maio de 2021, com encerramento, portanto, no dia 10 de
maio de 2022.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

06/07/2012

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Acionistas Controladores
Acionistas que elegerem membro do Conselho de Administração da Companhia
Acionistas que elegerem membro do Conselho Fiscal da Companhia
Administradores
Conselheiros Fiscais
Integrantes dos demais Órgãos com Funções Técnicas ou Consultivas da Companhia
Empregados e Executivos com acesso a Informação Relevante quem quer que, em virtude de seu
cargo, função ou posição na São Carlos Empreendimentos e Participações S.A., nas Sociedades
Controladoras, nas Sociedades Controladas e nas Sociedades Coligadas, tenha conhecimento de
informação relativa a Ato ou Fato Relevante sobre a Companhia
Quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na São Carlos Empreendimentos e
Participações S.A., nas Sociedades Controladoras, nas Sociedades Controladas e nas
Sociedades Coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a Ato ou Fato Relevante sobre
a Companhia

Principais características e locais de consulta
Todas as pessoas sujeitas ao presente Código deverão pautar a sua conduta em conformidade com os valores da boa-fé, lealdade e
veracidade e, ainda, pelos princípios gerais aqui estabelecidos. As pessoas vinculadas também devem atentar para a sua
responsabilidade social, especialmente para com os investidores, os colaboradores da Companhia e a comunidade em que a mesma
atua. Todos os esforços em prol da eficiência do mercado devem visar a que a competição entre os investidores por melhores retornos
se dê na análise e interpretação da informação divulgada e jamais no acesso privilegiado à mesma. As pessoas vinculadas devem tomar
em conta que a informação transparente, precisa e oportuna constitui o principal instrumento do investidor e dos acionistas da
Companhia, assegurando-lhes o indispensável tratamento eqüitativo. O relacionamento da Companhia com os participantes e
formadores de opinião no mercado de valores mobiliários deve dar-se de modo uniforme e transparente. É obrigação das pessoas
vinculadas assegurar que a divulgação de informações acerca da Companhia seja correta, completa, contínua e desenvolvida através
dos administradores incumbidos dessa função, na forma prevista neste Código e na regulamentação em vigor.
O Termo de Adesão ao Código é válido pelo período em que houver vínculo entre referidas pessoas e a Companhia, e por mais 5 anos,
após o seu desligamento.
Outros Pontos:
As vedações deste Código aplicam-se às negociações realizadas, direta ou indiretamente, pelas pessoas vinculadas, mesmo nos casos
em que as negociações por parte dessas pessoas se dêem por intermédio de: (i)sociedade por elas controlada; e (ii) terceiros com quem
for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações.
Não são consideradas negociações indiretas aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam quotistas as pessoas
mencionadas no item acima, desde que: (i) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e (ii) as decisões de negociação do
administrador do fundo de investimento não possam ser influenciadas pelos quotistas.
O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é responsável pela execução e acompanhamento das políticas de divulgação e
uso de informações e de negociação de valores mobiliários da Companhia.
A política de negociação prevista neste Código não poderá ser alterada na pendência de divulgação de Ato ou Fato Relevante.
A política pode ser consultada no site de Relações com Investidores da Companhia www.scsa.com.br/ri.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Períodos de vedação e descrição
Restrições à Negociação na Pendência de Divulgação de Ato ou Fato Relevante:
dos procedimentos de fiscalização É vedada à Companhia e Pessoas Vinculadas a negociação de Valores Mobiliários emitidos pela
Companhia: (i) sempre que ocorrer qualquer Ato ou Fato Relevante nos negócios da Companhia
de que tenham conhecimento as pessoas ora mencionadas; (ii) sempre que houver intenção de
promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária; e
(iii) somente em relação aos Acionistas Controladores, diretos ou indiretos, e Administradores,
sempre que estiver em curso ou houver sido outorgada opção ou mandato de aquisição ou a
alienação de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia, suas Controladas,
Coligadas ou outra sociedade sob controle comum.
As vedações previstas nos subitens “i” e “ii” deixarão de vigorar tão logo a Companhia divulgue o
Ato ou Fato Relevante, exceto se a negociação com as ações da Companhia, após a divulgação
do Ato ou Fato Relevante, puder interferir nos negócios da Companhia, em prejuízo dos
acionistas da Companhia ou dela própria.
Vedação à Negociação em Período Anterior à Divulgação de Informações Trimestrais e Anuais:
A Companhia e as Pessoas Vinculadas não poderão negociar Valores Mobiliários da Companhia
no período de 15 dias anterior à divulgação ou publicação, das: (i) informações trimestrais da
Companhia; e (ii) informações anuais da Companhia.
Vedação à Deliberação Relativa à Aquisição ou à Alienação de Ações de Emissão da Própria
Companhia: O Conselho de Administração não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de
ações de própria emissão enquanto não for publicado o Ato ou Fato Relevante relativo à: (i)
celebração de qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário da
Companhia; ou (ii) outorga de opção ou mandato para o fim de transferência do controle acionário
da Companhia; ou (iii) existência de intenção de se promover incorporação, cisão total ou parcial,
fusão, transformação ou reorganização societária.
Vedação à Negociação Aplicável a Ex-Administradores:
Os Ex-Administradores que se afastarem da Companhia antes da divulgação pública de negócio
ou fato iniciado durante seu período de gestão não poderão negociar Valores Mobiliários da
Companhia: (i) pelo prazo de 6 meses após o seu afastamento; ou (ii) até a divulgação, pela
Companhia, do Ato ou Fato Relevante ao mercado, salvo se, nesta segunda hipótese, a
negociação com as ações da Companhia, após a divulgação do Ato ou Fato Relevante, puder
interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela
própria.
Dentre as alternativas referidas acima, prevalecerá sempre o evento que ocorrer antes.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2 Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes

Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para
assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, processadas e
relatadas de maneira precisa e tempestiva

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 06/07/2012 e nos termos da
legislação e regulamentação vigentes, aprovou um Código de Conduta para Divulgação e Uso de
Informações e para Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia (“Código”). Em 13
de outubro de 2014, o Código foi aditado contemplando a alteração do modo de divulgação dos
anúncios sobre atos ou fatos relevantes da Companhia, que passaram a ser divulgados por meio de
portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção
disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade.

O Código tem por objeto o estabelecimento de elevados padrões de conduta e transparência, a serem
compulsoriamente observados por: (i) acionistas controladores; (ii) acionistas que elegerem membro
do Conselho de Administração da Companhia; (iii) acionistas que elegerem membro do Conselho Fiscal
da Companhia; (iv) administradores; (v) Conselheiros Fiscais; (vi) integrantes dos demais órgãos com
funções técnicas ou consultivas da companhia; (vii) empregados e executivos com acesso a informação
relevante; e, ainda, (viii) por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na
Companhia, nas sociedades controladoras, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas,
tenha conhecimento de informação relativa a ato ou Fato Relevante sobre a Companhia, a fim de
adequar a política interna da Companhia ao princípio da transparência e às boas práticas de conduta
no uso e divulgação de Informações Relevantes e na negociação de valores mobiliários da Companhia.

Todas as pessoas sujeitas ao Código deverão pautar a sua conduta em conformidade com os valores
da boa-fé, lealdade e veracidade e, ainda, pelos princípios gerais nele estabelecidos. As pessoas que
aderirem ao Código também devem atentar para a sua responsabilidade social, especialmente para
com os investidores, as pessoas que trabalham na Companhia e a comunidade em que a Companhia
atua. Todos os esforços em prol da eficiência do mercado devem visar a que a competição entre os
investidores por melhores retornos se dê na análise e interpretação da informação divulgada e jamais
no acesso privilegiado à mesma informação. As pessoas sujeitas ao Código devem tomar em conta que
a informação transparente, precisa e oportuna constitui o principal instrumento à disposição do
público investidor e, especialmente, dos acionistas da Companhia, para que lhes sejam assegurado o
indispensável tratamento equitativo. O relacionamento da Companhia com os participantes e com os
formadores de opinião no mercado de valores mobiliários deve dar-se de modo uniforme e
transparente. É obrigação das pessoas sujeitas às disposições previstas no Código, assegurar que a
divulgação de informações acerca da situação patrimonial e financeira da Companhia seja correta,
completa, contínua e desenvolvida através dos administradores incumbidos dessa função, na forma
prevista no Código e na regulamentação em vigor.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pela Companhia, indicando
o canal ou canais de comunicação utilizado(s) para disseminar informações sobre atos e fatos
relevantes e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes
não divulgadas e os locais onde a política pode ser consultada

O objetivo da divulgação de ato ou fato relevante é assegurar aos investidores a disponibilidade, em
tempo hábil, de forma eficiente e razoável, das informações necessárias para as suas decisões de
investimento, assegurando a melhor simetria possível na disseminação das informações, evitando-se,
desta forma, o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de valores mobiliários pelas
pessoas que a elas tenham acesso, em proveito próprio ou de terceiros, em detrimento dos
investidores em geral, do mercado e da própria Companhia.

Ato ou Fato Relevante
Constitui “Ato ou Fato Relevante”, nos termos do artigo 155, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e do artigo 2º da
Instrução CVM nº 358/02: (a) qualquer decisão de Acionista(s) Controlador(es), deliberação da
assembleia geral ou dos órgãos de administração da Companhia ou (b) qualquer outro ato ou fato de
caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos
seus negócios que possa influir de modo ponderável:
(i) na cotação dos Valores Mobiliários;
(ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os Valores Mobiliários; ou
(iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular dos
Valores Mobiliários.
Ato ou Fato Relevante - Exemplos e Interpretação
São exemplos de Ato ou Fato Relevante:
(i) assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da Companhia, ainda que
sob condição suspensiva ou resolutiva;
(ii) mudança no controle da Companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão de
acordo de acionistas;
(iii) celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas pela Companhia;
(iv) ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a Companhia, contrato ou colaboração operacional,
financeira, tecnológica ou administrativa;
(v) autorização para negociação dos Valores Mobiliários em qualquer mercado, nacional ou
estrangeiro;
(vi) decisão de promover o cancelamento de registro de companhia aberta;
(vii) incorporação, fusão ou cisão envolvendo a Companhia ou empresas ligadas;
(viii) aquisição ou alienação de ativos de Valor Relevante;
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
(ix) transformação ou dissolução da Companhia; (x) mudança na composição do patrimônio da
Companhia;
(xi) mudança de critérios contábeis;
(xii) assunção, liquidação antecipada ou renegociação de dívidas;
(xiii) aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações;
(xiv) alteração nos direitos e vantagens dos Valores Mobiliários;
(xv) desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação;
(xvi) aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, e alienação
de ações assim adquiridas;
(xvii) lucro ou prejuízo da Companhia e a atribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio;
(xviii) celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a expectativa de
concretização for de conhecimento público;
(xix) aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação;
(xx) descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da Companhia;
(xxi) aprovação de legislação ou normas que afetem a Companhia;
(xxii) modificação de projeções divulgadas pela Companhia;
(xxiii) aprovação, pelos órgãos de administração da Companhia, de realização de oferta pública que
dependa de registro na CVM; e
(xxiv) aquisição do controle acionário de companhia aberta.
Para fins do item (viii) acima, serão consideradas como tendo “Valor Relevante” operações imobiliárias
da Companhia que se enquadrem nos seguintes critérios: (a) a aquisição, pela Companhia ou pelas
Sociedades Controladas, de bem imóvel ou direito sobre imóveis que represente 5% (cinco por cento)
ou mais do Valor Justo dos Imóveis, conforme as últimas demonstrações financeiras anuais ou
trimestrais divulgadas (“Demonstrações Financeiras de Referência”); ou (b) a alienação, pela
Companhia ou pelas Sociedades Controladas, de bem imóvel ou direito sobre imóveis que represente
(i) 5% (cinco por cento) ou mais do Valor Justo dos Imóveis, conforme as Demonstrações Financeiras
de Referência ou (ii) acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do resultado acumulado da
Companhia nas Demonstrações Financeiras de Referência dos 4 (quatro) trimestres imediatamente
anteriores.
Os eventos relacionados com o Ato ou Fato Relevante devem ter a sua materialidade analisada no
contexto das atividades ordinárias e da dimensão da Companhia, bem como das informações
anteriormente divulgadas, e não em abstrato, de modo a evitar a banalização das divulgações de Atos
ou Fatos Relevantes em prejuízo da qualidade da análise, pelo mercado, das perspectivas da
Companhia.

Procedimentos Internos para Informar e Divulgar Ato ou Fato Relevante
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
O Diretor de Relações com Investidores é responsável: (i) pela comunicação à CVM, à B3 e, se for o
caso, às Bolsas de Valores e Mercado de Balcão; e (ii) pela divulgação ao mercado de Ato ou Fato
Relevante da Companhia.
Os acionistas controladores, os administradores, os Conselheiros Fiscais, os empregados e executivos
com acesso a informação relevante e, ainda, os membros de quaisquer órgãos com funções técnicas
ou consultivas da Companhia devem comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham
conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores.
As reuniões com entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou
no exterior, relativas a matéria que possa consubstanciar informação relevante, deverão contar com a
presença do Diretor de Relações com Investidores ou de outra pessoa por ele indicada para este fim.
Caso contrário, deverão ter o seu conteúdo previamente reportado ao Diretor de Relações com
Investidores, naquilo que possa consubstanciar informação relevante, visando a que a eventual
informação relevante seja divulgada simultaneamente ao mercado.
Divulgação
A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o
encerramento dos negócios na B3 e, se for o caso, em outras bolsas de valores e no mercado de balcão.
Caso haja incompatibilidade de horários, prevalecerá o horário de funcionamento do mercado
brasileiro.
O Diretor de Relações com Investidores deverá:
(i) comunicar e divulgar o ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia
imediatamente após a sua ocorrência;
(ii) divulgar concomitantemente a todo o mercado o ato ou fato relevante a ser veiculado por qualquer
meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe,
investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior; e
(iii) avaliar a necessidade de solicitar, sempre simultaneamente, à B3 e, se for o caso, às demais bolsas
de valores e mercado de balcão, a suspensão da negociação dos valores mobiliários, pelo tempo
necessário à adequada disseminação da informação relevante, caso seja imperativo que a divulgação
de ato ou fato relevante ocorra durante o horário de negociação.
Comunicação
A informação sobre ato ou fato relevante deverá ser simultaneamente comunicada:
(i) à CVM;
(ii) à B3; e
(iii) às demais bolsas de valores e mercado de balcão, se for o caso.
Formas de Divulgação
A divulgação de Ato ou Fato Relevante envolvendo a Companhia deverá se dar por meio de publicação
em portal de notícias com página na rede mundial de computadores, através do site
www.portalneo1.net, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em
sua integralidade. Adicionalmente à divulgação no referido portal de notícias, os anúncios sobre atos
ou fatos relevantes também serão divulgados na página eletrônica de Relações com Investidores da
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Companhia (www.scsa.com.br/ri), e na página eletrônica da Comissão de Valores Mobiliários por meio
do sistema de envio de informações periódicas e eventuais da CVM (Sistema IPE). A Companhia
poderá, a cada divulgação de Ato ou Fato Relevante, optar por realizá-la de forma resumida com
indicação dos endereços na rede mundial de computadores, onde a informação completa deve estar
disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM, à B3 e, se for
o caso, às Bolsas de Valores e Mercado de Balcão.
Dever de Sigilo
Os acionistas controladores, os administradores, os Conselheiros Fiscais, os empregados e executivos
com acesso a informação relevante ou quaisquer dos integrantes dos demais órgãos com funções
técnicas ou consultivas da Companhia ou ainda, quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou
posição nas sociedades controladoras, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas que
tenham firmado o Termo de Adesão, terão o dever de:
(i) guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante às quais tenham acesso privilegiado
até sua divulgação ao mercado, e
(ii) zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento do dever de sigilo.
Sempre que houver dúvida a respeito da relevância acerca de informação privilegiada, deve-se entrar
em contato com o Diretor de Relações com Investidores da Companhia a fim de se esclarecer a dúvida.
Exceção à Divulgação
A regra geral em relação a ato ou fato relevante é a de sua imediata comunicação e divulgação. Em
qualquer caso, deixar de comunicar e divulgar ato ou fato relevante é uma exceção e deverá ser objeto
de análise.
Em casos excepcionais em que a divulgação indistinta de informação privilegiada que constitua ato ou
fato relevante possa pôr em risco interesse legítimo da Companhia, a não divulgação será objeto de
decisão dos acionistas controladores ou dos administradores da Companhia, conforme o caso.
Ainda que os administradores e acionistas controladores decidam pela não divulgação de ato ou fato
relevante, é seu dever divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, diretamente ou através do
Diretor de Relações com Investidores, na hipótese de a informação escapar ao controle ou na hipótese
de oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários da Companhia.
Os acionistas controladores ou administradores poderão submeter à CVM a sua decisão de,
excepcionalmente, manter em sigilo atos ou fatos relevantes cuja divulgação entendam configurar
manifesto risco a legítimos interesses da Companhia.
Negociações de administradores, entre outros, e pessoas ligadas
Os administradores, os Conselheiros Fiscais e os membros de órgãos com funções técnicas ou
consultivas da Companhia deverão informar a titularidade de valores mobiliários de emissão da
Companhia, seja em nome próprio, seja em nome de pessoas ligadas, bem como as alterações nessas
posições.
A comunicação deverá ser encaminhada ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia e, por
este, à CVM, à B3 e, se for o caso, às demais bolsas de valores e mercado de balcão, conforme modelos
de formulários que constituem os Anexos II A e II B ao Código.
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Essa comunicação deverá ser efetuada: (i) imediatamente após a investidura no cargo, conforme o
caso; e (ii) mensalmente, no prazo máximo de 10 dias após o término de cada mês, mesmo que não se
verifique alteração das posições detidas, indicando o saldo da posição no período.
Aquisição ou alienação de participação acionária relevante
Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, os acionistas que elegerem membro do Conselho de
Administração da Companhia e os acionistas que elegerem membro do Conselho Fiscal da Companhia
deverão comunicar, assim como divulgar informação sobre aquisição ou alienação de participação
acionária relevante.
A declaração acerca da aquisição ou alienação de participação acionária relevante deverá ser
encaminhada à CVM, à B3 e, se for o caso, às demais Bolsas de Valores e Mercado de Balcão, devendo
conter as informações constantes do modelo de formulário, conforme Anexo ao Código.
A comunicação à CVM, à B3 e às demais bolsas de valores e mercado de balcão deverá ser
encaminhada imediatamente após ser alcançada a participação mencionada neste item.
Negociações Indiretas e Diretas
As vedações a negociações disciplinadas no Código aplicam-se às negociações realizadas, direta ou
indiretamente, pelos acionistas controladores, administradores, Conselheiros Fiscais, empregados e
executivos com acesso a informação relevante e integrantes dos demais órgãos com funções técnicas
ou consultivas da Companhia, e ainda, por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
nas sociedades controladoras, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas, tenha
conhecimento de informação relativa a ato ou fato relevante sobre a Companhia, mesmo nos casos
em que as negociações por parte dessas pessoas se deem por intermédio de:
(i) sociedade por elas controlada; e
(ii) terceiros com quem for mantido contrato de fidúcia ou administração de carteira ou ações.
Não são consideradas negociações indiretas aquelas realizadas por fundos de investimento de que
sejam quotistas as pessoas mencionadas no item acima, desde que:
(i) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e
(ii) as decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não possam ser
influenciadas pelos quotistas.
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21.3 Informar os administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações

O Diretor de Relações com Investidores da Companhia é o administrador responsável pela
implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, e cabe
a ele a responsabilidade primária pela comunicação e divulgação de Ato ou Fato Relevante.

Para esse fim, algumas pessoas vinculadas à Companhia são obrigadas, nos termos da Política de
Divulgação de Informações e da regulamentação vigente, a comunicar ato ou fato relevante de que
tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, a fim de que este tome as
providências necessárias.

Em caso de omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de
comunicação e divulgação de ato ou fato relevante (e não se configurando a decisão de manter sigilo,
tomada na forma do art. 6o da Instrução CVM nº 358/02), os acionistas controladores, os
administradores, os Conselheiros Fiscais, os empregados e executivos com acesso a informação
relevante ou qualquer dos integrantes dos demais órgãos com funções técnicas ou consultivas da
Companhia, e que tiverem conhecimento pessoal do ato ou fato relevante e constatarem a referida
omissão, somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato
relevante à CVM.
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21.4 Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes a serem acrescentadas.
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