PROSPECTO PRELIMINAR DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EVEN HOTEL FASANO ITAIM
CNPJ nº 34.736.390/0001-84

na quantidade de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) Cotas, perfazendo um montante de

R$ 350.000.000,00

(trezentos e cinquenta milhões de reais)
Código ISIN das Cotas: BREVHFCTF000
Código de Negociação: EVHF11
Tipo ANBIMA: FII de Desenvolvimento para Renda, Gestão Passiva
Segmento de Atuação: Hotel
Registro da Oferta Nº CVM/SRE/RFI/[·], EM [·] DE [·] DE 2020

COORDENADOR LÍDER

COORDENADORES

ADMINISTRADORA DO FUNDO

CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

PROSPECTO PRELIMINAR DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA DE COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - EVEN HOTEL FASANO ITAIM
CNPJ nº 34.736.390/0001-84

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO. O PRESENTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO.
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DA B3 E DA CVM APÓS A CONCESSÃO DO REGISTRO PELA CVM.

na quantidade de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) Cotas, perfazendo um montante de

R$ 350.000.000,00
(trezentos e cinquenta milhões de reais)
Código ISIN das Cotas: BREVHFCTF000
Código de Negociação: EVHF11
Tipo ANBIMA: FII de Desenvolvimento para Renda, Gestão Passiva
Segmento de Atuação: Hotel
Registro da Oferta Nº CVM/SRE/RFI/[·], EM [·] DE [·] DE 2020
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – EVEN HOTEL FASANO ITAIM, inscrito no CNPJ sob nº 34.736.390/0001-84 (“Fundo”), representado por sua administradora, a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., instituição financeira, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 13.486.793/0001-42, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(”CVM”) para o exercício profissional de administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM 11.784, de 30 de junho de 2011 (”Administradora”), está realizando uma distribuição pública de 3.500.000 (três
milhões e quinhentas mil) cotas (”Cotas”), integrantes da 1ª (primeira) emissão de Cotas do Fundo (”Oferta” ou ”Oferta Pública” e ”Emissão”, respectivamente), com preço de emissão de R$ 100,00 (cem reais) por Cota, perfazendo o montante
de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) (”Montante da Oferta”). Não haverá distribuição parcial relativa à Oferta ou a opção de exercício de lote adicional. A Oferta Pública será realizada no Brasil, com a intermediação do
BANCO SAFRA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP 01310-300, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28 (”Coordenador Líder”), do BANCO ITAÚ
BBA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, (parte) 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30
(“Itaú BBA”) e do BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 14º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil,
inscrito no CNPJ sob nº 30.306.294/0002-26 (”BTG” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o Itaú BBA, ”Coordenadores”), sob o regime de melhores esforços de colocação, e estará sujeita a registro na CVM, conforme procedimentos previstos
na Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (”Instrução CVM 472”), na Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (”Instrução CVM 400”), e nas demais disposições legais, regulamentares
e autorregulatórias aplicáveis e em vigor.
A constituição do Fundo foi formalizada por meio do ”Instrumento Particular de Constituição do Ozon - Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado pela Administradora em 21 de agosto de 2019, o qual foi registrado junto ao 6º Ofício do
Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 1.874.568, em 21 de agosto de 2019 (“Instrumento de Constituição”), sendo posteriormente aditado por meio do ”Instrumento Particular de Primeira
Alteração do Regulamento do Ozon- Fundo de Investimento Imobiliário”, celebrado pela Administradora em 24 de setembro de 2020, que aprovou a Emissão e a Oferta, bem como determinadas disposições do Regulamento (”Instrumento de
Aprovação da Oferta”). O regulamento vigente do Fundo foi aprovado por meio do “Instrumento Particular de Segunda Alteração do Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim”, celebrado pela Administradora do Fundo em 09
de outubro de 2020, conforme alterado pelo “Instrumento Particular de Terceira Alteração do Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim”, celebrado pela Administradora do Fundo em 03 de novembro de 2020 (“Instrumentos
de Alteração do Regulamento” e “Regulamento”, respectivamente). O processo de distribuição das Cotas contará, ainda, com a adesão de sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, autorizadas a operar no mercado
de capitais brasileiro e credenciadas junto à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (”B3”), convidadas pelos Coordenadores para participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Cotas junto aos Investidores (”Participantes
Especiais” e, em conjunto com os Coordenadores, as ”Instituições Participantes da Oferta”). Os Participantes Especiais estão sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidades dos Coordenadores, inclusive no que se refere às disposições da
legislação e regulamentação em vigor.
O valor mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da Oferta será de 10 (dez) Cotas, totalizando a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) por Investidor. Não haverá limite máximo de investimento por Investidor, respeitado o Montante da
Oferta e a Aplicação Máxima por Investidor Não Institucional (conforme abaixo definido) e, ficando desde já ressalvado que, de acordo com a Lei nº 9.779/99, se o Fundo aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador,
construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do Fundo, esse passará a se sujeitar à tributação aplicável às pessoas jurídicas em geral. Além disso,
os rendimentos e os ganhos de capital auferidos quando distribuídos aos cotistas são tributados na fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, haverá
isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuírem direitos a rendimentos superiores a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos
pelo Fundo; (iii) o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão
organizado. Dessa forma, caso seja realizada uma distribuição de rendimentos pelo Fundo em qualquer momento em que tais requisitos não tenham sido atendidos, os Cotistas estarão sujeitos à tributação a eles aplicável, na forma da legislação
em vigor.
Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400, tendo em vista que tal procedimento está previsto nos Prospectos, o registro da Oferta
foi requerido e este Prospecto Preliminar estará disponível aos Investidores, para a verificação, junto aos Investidores da Oferta (conforme definidos neste Prospecto), inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda pelas Cotas, considerando os Pedidos
de Reserva dos Investidores Não Institucionais e as ordens de investimento dos Investidores Institucionais (”Procedimento de Alocação de Ordens”). Poderão participar do Procedimento de Alocação de Ordens os Investidores da Oferta que
sejam considerados Pessoas Vinculadas. O investimento nas Cotas por Investidores da Oferta que sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das Cotas no mercado secundário. Para mais informações veja o fator de risco ”Participação de
Pessoas Vinculadas na Oferta”, na seção ”Fatores de Risco”, na página 103 deste Prospecto.
A Administradora contratou, como consultor de investimentos imobiliários do Fundo, para dar suporte e subsidiar a Administradora em suas atividades de análise, seleção, avaliação e monitoramento dos empreendimentos imobiliários relacionados
aos Ativos Alvo e Outros Ativos (conforme abaixo definidos), a HOTEL VENTURES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.912,
conjunto 17L, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.558.771/0001-97 (”Consultor de Investimentos Imobiliários”).
O FUNDO ESTÁ REGISTRADO NA CVM SOB O Nº 0320085, DESDE 25 DE SETEMBRO DE 2020.
O PEDIDO DE REGISTRO DA OFERTA FOI PROTOCOLADO NA CVM EM 24 DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 472 E DA INSTRUÇÃO CVM 400.
A OFERTA E O FUNDO SERÃO REGISTRADOS NA ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ”CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E
MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS” (”CÓDIGO ANBIMA”), VIGENTE NESTA DATA.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA CVM, A QUAL AINDA NÃO SE MANIFESTOU A SEU RESPEITO.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICARÁ, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, SUA VIABILIDADE, SUA ADMINISTRAÇÃO,
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA OU DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS, E SERÁ CONCEDIDO SEGUNDO CRITÉRIOS FORMAIS DE LEGALIDADE.
ESTE PROSPECTO PRELIMINAR FOI ELABORADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO ÀS NORMAS EMANADAS PELA CVM E DE ACORDO COM O CÓDIGO ANBIMA E O CÓDIGO ANBIMA DE OFERTAS. A
AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU A DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE
A QUALIDADE DO FUNDO, DE SUA ADMINISTRADORA OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. O SELO ANBIMA INCLUÍDO NESTE PROSPECTO PRELIMINAR NÃO IMPLICA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTO.
NOS TERMOS DO ARTIGO 13, § 2º DA INSTRUÇÃO CVM 472, CASO NÃO SEJA ATINGIDO O MONTANTE DA OFERTA, EM SE TRATANDO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DO FUNDO, O ADMINISTRADOR DEVERÁ PROCEDER À
LIQUIDAÇÃO DO FUNDO, ANEXANDO A SEU REQUERIMENTO O COMPROVANTE DE RATEIO. PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O NÃO ATINGIMENTO DO MONTANTE DA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO – RISCOS
RELATIVOS À OFERTA – RISCOS DA NÃO COLOCAÇÃO DO MONTANTE DA OFERTA”, NA PÁGINA 103 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
A GARANTIA DA RENDA MÍNIMA SERÁ OUTORGADA AO FUNDO, PELA TAPEREBÁ E PELA EVEN CONSTRUTORA, DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA, SENDO CERTO QUE, APÓS O FINAL DESTE PERÍODO, O
FUNDO ESTARÁ SUJEITO À RECEITA ADVINDA DA EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, NOS TERMOS DESTE PROSPECTO.
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, DOS COORDENADORES, DAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE MERCADO ORGANIZADO DE
VALORES MOBILIÁRIOS ONDE AS COTAS SEJAM ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO E DA CVM.
É ADMISSÍVEL O RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE RESERVA PARA SUBSCRIÇÃO DE COTAS, A PARTIR DA DATA A SER INDICADA NO AVISO AO MERCADO, AS QUAIS SOMENTE SERÃO CONFIRMADAS APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
SUBSCRIÇÃO DE COTAS.
AS COTAS INTEGRALIZADAS, APÓS O ENCERRAMENTO DA OFERTA, SERÃO ADMITIDAS À NEGOCIAÇÃO NO MERCADO SECUNDÁRIO DE BOLSA DE VALORES POR MEIO DA B3.
O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE A ADMINISTRADORA E O CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS MANTENHAM SISTEMA
DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE A SEÇÃO ”FATORES DE RISCO”
DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, NA PÁGINA 85 DESTE PROSPECTO.
O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DA ADMINISTRADORA, DOS COORDENADORES, DO CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS OU DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO, OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS
- FGC. A PRESENTE OFERTA NÃO CONTARÁ COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO PRELIMINAR
QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETO DO FUNDO, À SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E À COMPOSIÇÃO DE SUA CARTEIRA, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E O INVESTIDOR ESTÃO SUJEITOS.
TODO COTISTA, AO INGRESSAR NO FUNDO, DEVERÁ ATESTAR, POR MEIO DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E CIÊNCIA DE RISCO, QUE TEVE ACESSO AO PROSPECTO E AO REGULAMENTO, QUE TOMOU CIÊNCIA DOS OBJETIVOS DO FUNDO,
DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS, DA COMPOSIÇÃO DA SUA CARTEIRA, DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDAS PELO FUNDO, DOS RISCOS ASSOCIADOS AO SEU INVESTIMENTO NO FUNDO E DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO
E PERDA NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE, DE PERDA, PARCIAL OU TOTAL, DO CAPITAL INVESTIDO NO FUNDO.
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1.

DEFINIÇÕES

Para fins deste Prospecto Preliminar, os termos e expressões contidos nesta Seção, no singular ou no plural,
terão o seguinte significado:
Administradora do Fundo

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., sociedade com sede na Cidade São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no
CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42, devidamente autorizada pela CVM
para o exercício profissional de administração fiduciária de carteiras
de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº 11.784, de
30 de junho de 2011.

Administradora do Hotel

HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A., inscrita no CNPJ/ME nº
03.221.095/0001-61, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Vitório Fasano, n° 88.

Ajuste de Preço

Significa o ajuste do Preço de Aquisição do Imóvel-Alvo pactuado no
Instrumento de Promessa de Compra Venda, a ser realizado por conta
da Garantia de Renda Mínima, ao final do Período de Garantia de Renda
Mínima.
Para mais informações sobre o Ajuste de Preço e a Garantia de Renda
Mínima, vide Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da
Oferta – Destinação dos Recursos”, na página 40 deste Prospecto
Preliminar.
Adicionalmente, vide os Fatores de Risco “Risco de Crédito da
Taperebá e da Even Construtora quanto ao pagamento da Garantia de
Renda Mínima” e “Risco do não pagamento da Garantia de Renda
Mínima”, constantes das páginas 84 e 85 deste Prospecto Preliminar.
A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE
SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA DA RENDA MÍNIMA, O FUNDO
NÃO MAIS CONTARÁ COM GARANTIA DE RENDAMÍNIMA DA
TAPEREBÁ E DA EVEN E ESTARÁ SUJEITO A RECEITA DA
EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.

ANBIMA

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

Anúncio de Encerramento

O anúncio de encerramento da Oferta, elaborado nos termos do
artigo 29 da Instrução CVM 400, a ser divulgado nas páginas da rede
mundial de computadores dos Coordenadores, da Administradora do
Fundo, da CVM e da B3, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM
400.

Anúncio de Início

O anúncio de início da Oferta, elaborado nos termos do artigo 52 da
Instrução CVM 400, a ser divulgado nas páginas da rede mundial de
computadores dos Coordenadores, da Administradora do Fundo, da
CVM e da B3, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400.

Aplicação Máxima por
Investidor Não Institucional

O valor máximo a ser subscrito por Investidor Não Institucional, de forma
individual ou agregada, de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
equivalente a 10.000 (dez mil) Cotas.

Apresentações para
Potenciais Investidores

Apresentações para potenciais investidores (Roadshow e/ou one-onones), a serem realizadas após a divulgação do Aviso ao Mercado e a
disponibilização deste Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta.
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Assembleia Geral de Cotistas

Assembleia geral de Cotistas do Fundo.

Ativos

Os Ativos Alvo e os Outros Ativos, quanto citados em conjunto.

Ativos Alvo

O Imóvel-Alvo e/ou direitos reais sobre tal imóvel e ações ou cotas de
SPE e outras sociedades, cujo único propósito se enquadre entre as
atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário e que
invistam, direta ou indiretamente, no Imóvel-Alvo, que poderão ser
adquiridos pelo Fundo mediante a escolha e seleção da
Administradora do Fundo, com o auxílio do Consultor de
Investimentos Imobiliários, respeitada a Política de Investimentos
prevista no Regulamento, incluindo as cotas da Tempranillo.

Auditor Independente

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, com sede
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel 804,
Edifício Manchete, Térreo, 6º e 7º, CEP 22210-907, inscrita no CNPJ sob o nº
61.562.112/0001-20.

Aviso ao Mercado

O aviso ao mercado da Oferta, elaborado nos termos do artigo 53 da
Instrução CVM 400, a ser divulgado nas páginas da rede mundial de
computadores dos Coordenadores, da Administradora do Fundo, da
CVM e da B3, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

BACEN

Banco Central do Brasil.

BTG

BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, com escritório na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, Brasil, inscrito no CNPJ sob nº 30.306.294/0002-26.

CARF

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

Código Civil

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

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Comissionamento

Comissionamento devido aos Coordenadores como contraprestação aos
serviços de estruturação, coordenação e distribuição das Cotas objeto
da Oferta.

Complemento Renda Mínima

A eventual diferença apurada a menor entre o Rendimento Acumulado
e o Resultado Mensal, que deverá ser pago pela Taperebá e/ou Even, de
maneira solidária, ao Fundo até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente
à apuração, incorporando-se referido valor ao Rendimento Acumulado

Consultor de Investimentos
Imobiliários

HOTEL VENTURES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO
LTDA., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.912, Conjunto 17L, CEP 01.451-000,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.558.771/0001-97.

Contrato de Administração
Hoteleira

Instrumento Particular de Contrato de Administração Hoteleira e Outras
Avenças, datado de 22 de novembro de 2018 e aditado em 23 de
outubro de 2020, celebrado entre a Taperebá, a Administradora do
Hotel, e a Even Construtora.
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Contrato de Compra e
Venda de Quotas

Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças , a ser

Contrato de Distribuição

Contrato de Estruturação, Coordenação e Distribuição Pública, sob
Regime de Melhores Esforços, das Cotas do Fundo de Investimento
Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim , celebrado entre o Fundo,

celebrado entre o Fundo, representado pela Administradora do Fundo,
a Taperebá, na qualidade de vendedora, a Tempranillo, a Even
Construtora e Evenpar, na qualidade de intervenientes anuentes, datado
de 29 de outubro de 2020.

representado pela Administradora do Fundo, os Coordenadores, a
Taperebá e a J. Safra Assessoria Financeira Ltda., na qualidade de
assessor financeiro, com a finalidade de estabelecer os termos e
condições sob os quais será realizada a Oferta, datado de 03 de
novembro de 2020.
Contrato de Consultoria de
Investimentos Imobiliários

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria
de Investimentos Imobiliários, celebrado entre a Administradora do Fundo,

Contrato de Locação

Instrumento Particular de Contrato de Locação, celebrado entre o Fundo, na

Coordenador Líder

BANCO SAFRA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.100, Bela Vista, CEP
01310-930, inscrita no CNPJ sob o nº 58.160.789/0001-28.

Coordenadores

Coordenador Líder, o BTG e o Itaú BBA.

Cotas

As cotas da Emissão, escriturais, nominativas e de classe única,
representativas de frações ideais do patrimônio líquido do Fundo.

Cotistas

Os titulares de Cotas do Fundo.

Critério de Colocação da
Oferta Institucional

Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores
Institucionais excedam o total de Cotas remanescentes após o atendimento
da Oferta Não Institucional, os Coordenadores darão prioridade aos
Investidores Institucionais que, no entender dos Coordenadores, melhor
atendam os objetivos da Oferta, quais sejam, constituir uma base
diversificada de investidores, integrada por investidores com diferentes
critérios de avaliação das perspectivas do Fundo e a conjuntura
macroeconômica brasileira, bem como criar condições para o
desenvolvimento do mercado local de fundos de investimentos imobiliários.

Critério de Rateio da Oferta
Não Institucional

Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos
Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados
Pessoas Vinculadas e que apresentarem seus Pedidos de Reserva durante o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, seja inferior a 10% (dez por
cento) das Cotas, todos os Pedidos de Reserva não cancelados serão
integralmente atendidos, e as Cotas remanescentes serão destinadas aos
Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso
o total de Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva dos Investidores
Não Institucionais exceda o percentual destinado à Oferta Não Institucional,
os Coordenadores decidirão por (i) ratear entre os Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos
de Reserva dos Investidores Não Institucionais e não alocado aos Investidores
Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas
Vinculadas, não sendo consideradas frações de Cotas, sendo que, relações
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica
entre as partes do negócio em hipótese alguma serão consideradas na
alocação dos Investidores Não Institucionais; e/ou (ii) aumentar o percentual
a ser destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais até o
Montante da Oferta, sendo possível a eventual aquisição pelos Investidores
de montante de Cotas inferior ao desejado em decorrência do rateio.

na qualidade de representante do Fundo, e o Consultor de Investimentos
Imobiliários, datado de 03 de novembro de 2020.
qualidade de locador, a Taperebá, na qualidade de locatária e Even
Construtora, como interveniente-anuente, tendo por objeto a locação do
Imóvel-Alvo, datado de 03 de novembro de 2020.
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No caso de Pedidos de Reserva disponibilizados por mais de uma
Instituição Participante da Oferta, apenas será(ão) considerado(s) o(s)
Pedido(s) de Reserva da Instituição Participante da Oferta que
disponibilizar primeiro perante a B3 e os demais serão cancelados,
conforme previsto na Seção “4. Termos e Condições da Oferta – Pedido
de Reserva”, na página 52 deste Prospecto Preliminar.
Os Investidores deverão realizar o pagamento e a integralização das
Cotas à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, de acordo com o procedimento descrito acima.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição
com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de
Cotas ofertadas, os Pedidos de Reserva de Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados.
CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Custodiante

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Iguatemi, n.º 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451-011, inscrita no
CNPJ nº 13.486.793/0001-42.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Inauguração

A Data de Inauguração do Hotel que deverá ocorrer em até 180 (cento e
oitenta) dias contados da Previsão de Conclusão.

Data de Liquidação

Data na qual será realizada a liquidação física e financeira das Cotas
no âmbito da Oferta, cuja data estimada está prevista na Seção “Termos
e Condições da Oferta – Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 68
deste Prospecto Preliminar. Caso haja problema operacional, a
liquidação física e a liquidação financeira da Oferta poderão ocorrer em
mais de uma data.

Decreto nº 6.306/07

Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2017.

Deliberação CVM 860

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

DDA

DDA – Sistema de Distribuição
operacionalizado pela B3.

Dias Úteis

Qualquer dia, exceto (i) sábados, domingos ou feriados nacionais, no
Estado do Rio de Janeiro ou na Cidade do Rio de Janeiro e no Estado
de São Paulo ou na Cidade de São Paulo e (ii) aqueles sem expediente
na B3.

Distribuição Parcial

Não haverá a possibilidade de distribuição parcial das Cotas no âmbito
da Oferta.

Emissão ou 1ª Emissão

A presente 1ª emissão de Cotas do Fundo.

Encargos do Fundo

Todos os custos incorridos pelo Fundo para o seu funcionamento,
conforme descrito no Artigo 47 da Instrução CVM 472.

Escriturador

É o Custodiante.

Estudo de Viabilidade

O estudo de viabilidade elaborado pelo Consultor de Investimentos
Imobiliários para os fins do item 3.7.1 do Anexo III da Instrução CVM
400, conforme Anexo VII deste Prospecto.

Even Construtora

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 43.470.988/0001-65, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Hungria, 1400, 2º andar, Conjunto 22, Jardim
Europa, CEP 01455-000.
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de

Ativos,

administrado

e

Evenpar

EVENPAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 10.564.728/0001-08, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 22, P (parte),
e 3º andar, Jardim Europa, CEP 01455-000.

Excedente Renda Mínima

Durante o Período de Garantia de Renda Mínima, sempre que, em
determinado mês, a soma do (i) Rendimento Acumulado com (ii) o
respectivo Resultado Mensal exceder o valor assegurado pela Taperebá
a título de Renda Mínima acumulada, o montante excedente será:
(i) inicialmente devolvido à Taperebá e à Even Construtora até o limite
dos valores por elas pagos a título de Complemento Renda Mínima; e
(ii) eventual excedente será rateado entre o Fundo e a Taperebá, em
partes iguais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um, sendo a
parcela da Taperebá considerada como um pagamento contingente,
como incremento do Preço de Aquisição.
A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE
SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA DA RENDA MÍNIMA, O FUNDO
NÃO MAIS CONTARÁ COM GARANTIA DE RENDA MÍNIMA DA
TAPEREBÁ E DA EVEN E ESTARÁ SUJEITO A RECEITA DA
EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.

Fasano

Significa a marca ”Fasano”, que, por meio do Contrato de Administração
Hoteleira, teve seu uso concedido à Taperebá, direito este que será
transferido à Tempranillo nos termos da Operação Societária.

FII

Fundo de Investimento Imobiliário.

Formador de Mercado

Os Coordenadores recomendaram ao Fundo, por meio da
Administradora do Fundo, a contratação dos serviços de formador de
mercado das Cotas, para estimular maior liquidez das Cotas no mercado
secundário.

Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – EVEN HOTEL FASANO
ITAIM, fundo de investimento imobiliário, constituído sob a forma de
condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 34.736.390/0001-84.

Garantia de Renda Mínima

Nos termos do Instrumento de Promessa de Compra e Venda, durante o
Período de Garantia de Renda Mínima, a Taperebá e a Even, de forma
solidária, obrigaram-se a pagar ao Fundo, uma Renda Mínima
correspondente à aplicação da taxa de a 7,75% (sete inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento) ao ano sobre o montante total captado na
Oferta e apurado durante o Período de Garantia de Renda Mínima.
A Renda Mínima será devida durante o Período de Garantia de Renda
Mínima.
Para mais informações sobre a Garantia de Renda Mínima, vide Seção
“Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Destinação
dos Recursos”, na página 40 deste Prospecto Preliminar.
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Adicionalmente, vide os Fatores de Risco “Risco de Crédito da
Taperebá e da Even Construtora quanto ao pagamento da Garantia de
Renda Mínima” e “Risco do não pagamento da Garantia de Renda
Mínima”, constantes das páginas 84 e 85 deste Prospecto Preliminar.
A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE
SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA DA RENDA MÍNIMA, O FUNDO
NÃO MAIS CONTARÁ COM GARANTIA DE RENDA MÍNIMA DA
TAPEREBÁ E DA EVEN E ESTARÁ SUJEITO A RECEITA DA
EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.
Governo

Governo da República Federativa do Brasil.

Hotel de Alto Padrão

Significa o conjunto indissociável de elementos que conferirão ao hotel
a ser desenvolvido no Imóvel-Alvo, aspectos distintivos de outros
estabelecimentos hoteleiros e que apresentem, no mínimo, e assim
sejam mantidos ao longo do tempo de sua operação: (a) aspectos
relacionados à arquitetura interna e externa do imóvel em que será
operado o hotel, conforme definidos pela Administradora do Hotel, nos
termos do Contrato de Administração Hoteleira; (b) a execução da
construção e a regular manutenção e modernização do imóvel em que
será operado o hotel; e (c) todos os serviços classificados como serviços
de alto padrão, fornecidos por hotéis deste tipo.

Imóvel-Alvo

A totalidade das unidades autônomas que compõem os
subcondomínios 02 e 04, do empreendimento imobiliário denominado
Condomínio Pedroso Alvarenga, situado em São Paulo/SP, entre a Rua
Pedroso Alvarenga, nºs 704, 706 e 7016; Rua Tapinas, nºs 67, 73, 81,
89/95, 99 e 105; Rua Galeno de Revoredo, nº 14, 20, 32, 10-38, 46, 56,
62, 76, 22, 90, 96, 100 e 30; e Rua Anacetuba, nº 71, 87, 89 e 95, no bairro
do Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, conforme memorial de
incorporação registrado sob nº Av. 03 da matrícula 197.208 do 4º Oficial
de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, destinados à exploração de
atividades com destinação hoteleira de alto padrão. Nos termos da Av.
04 da matrícula 197.208 do 4º Oficial de Registro de Imóveis de São
Paulo, o empreendimento foi submetido ao regime de patrimônio de
afetação.

Instituições Financeiras
Autorizadas

As 8 (oito) instituições financeiras com maior valor de ativos, conforme
divulgado pelo BACEN.

Instituições Participantes
da Oferta

Em conjunto, os Coordenadores e os Participantes Especiais.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 472

Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada.

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 516

Instrução da CVM nº 516, de 29 de dezembro de 2011, conforme
alterada.
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Instrumento de
Constituição

Instrumento Particular de Constituição do Ozon - Fundo de Investimento
Imobiliário, celebrado pela Administradora do Fundo em 21 de agosto de

Instrumentos de Alteração
do Regulamento

“Instrumento Particular de Segunda Alteração do Fundo de Investimento
Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim”, celebrado pela Administradora do
Fundo em 09 de outubro de 2020, conforme alterado pelo “Instrumento
Particular de Terceira Alteração do Fundo de Investimento Imobiliário – Even
Hotel Fasano Itaim”, celebrado pela Administradora do Fundo em 03 de

2019, o qual foi registrado junto ao 6º Ofício do Registro de Títulos e
Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº
1.874.568, em 21 de agosto de 2019.

novembro de 2020, os quais aprovaram a versão vigente do Regulamento.
Instrumento de
Aprovação da Oferta

Instrumento Particular de Primeira Alteração do Regulamento do OzonFundo de Investimento Imobiliário, celebrado pela Administradora do

Instrumento de Promessa
de Compra e Venda

Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóveis,

Investidores

Em conjunto, os Investidores Institucionais e os Investidores Não
Institucionais.

Investidores Institucionais

Entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM,
entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados
à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na
CVM e/ou na B3, seguradoras, investidores pessoas físicas ou jurídicas
que formalizem suas ordens de investimento em valor igual ou superior
a R$ 1.000.100,00 (um milhão e cem reais), que equivale a, pelo menos,
10.001 (dez mil e uma) Cotas, por meio de ordem de investimento
direcionada aos Coordenadores, e que aceitem os riscos inerentes a tal
investimento.

Investidores Não
Institucionais

Pessoas físicas ou jurídicas, que formalizem Pedido de Reserva durante
o Período de Reserva, junto a uma única Instituição Participante da
Oferta, observados o Investimento Mínimo e a Aplicação Máxima por
Investidor Não Institucional de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
que equivale à quantidade máxima de 10.000 (dez mil) Cotas.

Investimento Mínimo

O valor mínimo a ser subscrito por Investidor no contexto da Oferta será
de 10 (dez) Cotas, totalizando a importância de R$ 1.000,00 (mil reais)
por Investidor.

IOF/Títulos

Imposto sobre Operações relativas a Títulos ou Valores Mobiliários.

IOF/Câmbio

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários, que incide sobre operações relativas a
câmbio.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

IR

Imposto de Renda.

IRPJ

Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica.

ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Itaú BBA

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com sede na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrita no
CNPJ/ME sob nº 17.298.092/0001-30.

Fundo em 24 de setembro de 2020, que aprovou a Emissão e a Oferta e
alterou determinadas disposições do Regulamento.
celebrado entre o Fundo e a Taperebá, datado de 03 de novembro de 2020.
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Lei nº 6.404/76

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

Lei nº 8.668/93

Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, conforme alterada.

Lei nº 9.779/99

Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, conforme alterada.

Lei nº 11.033/04

Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada.

Montante da Oferta

Montante de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais),
correspondente a 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) Cotas.
Caso não seja atingido o Montante da Oferta, a Oferta será cancelada.
Caso haja integralização e a Oferta seja cancelada, os valores depositados
serão devolvidos e rateados entre os respectivos Investidores, na
proporção das Cotas integralizadas, acrescidos dos rendimentos líquidos
auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo
Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a
alíquota for superior a zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados
da comunicação do cancelamento da Oferta. Na hipótese de restituição
de quaisquer valores aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de
quitação relativo aos valores restituídos.
Nos termos do artigo 13, § 2º da Instrução CVM 472, caso não seja
atingido o Montante da Oferta, em se tratando da primeira distribuição
de Cotas do Fundo, o Administrador deverá proceder à liquidação do
Fundo, anexando a seu requerimento o comprovante de rateio de que
trata o parágrafo acima.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O NÃO ATINGIMENTO DO
MONTANTE DA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO –
RISCOS RELATIVOS À OFERTA – RISCOS DA NÃO COLOCAÇÃO DO
MONTANTE DA OFERTA”, NA PÁGINA 104 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR.

Oferta ou Oferta Pública

A presente oferta pública de distribuição de Cotas da 1ª Emissão do
Fundo.

Oferta Institucional

Oferta destinada exclusivamente a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Cotas remanescentes que
não forem colocadas na Oferta Não Institucional serão destinadas à
colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores,
pela formalização de ordens de investimento apresentadas aos
Coordenadores, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais,
reservas antecipadas, nos termos deste Prospecto.

Oferta Não Institucional

Oferta destinada exclusivamente a Investidores Não Institucionais.
Durante o Período de Reserva, os Investidores Não Institucionais, inclusive
aqueles considerados Pessoas Vinculadas, interessados em subscrever as
Cotas deverão preencher um ou mais Pedidos de Reserva, indicando, dentre
outras informações a quantidade de Cotas que pretende subscrever,
observados o Investimento Mínimo e a Aplicação Máxima Por Investidor Não
Institucional, e apresentá-lo(s) a uma única Instituição Participante da Oferta.
No mínimo, 350.000 (trezentos e cinquenta mil) Cotas, ou seja, 10% (dez por
cento) do Montante da Oferta, serão destinadas, prioritariamente, à Oferta
Não Institucional, sendo certo que os Coordenadores, em comum acordo
com a Administradora do Fundo, poderão aumentar a quantidade de Cotas
inicialmente destinada à Oferta Não Institucional até o Montante da Oferta.
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Operação Societária

A operação societária a ser realizada entre a Taperebá e a Tempranillo,
pela qual a Taperebá conferirá à Tempranillo os direitos decorrentes do
Contrato de Locação e o Fundo adquirirá a totalidade das cotas de
emissão da Tempranillo mediante a celebração do Contrato de Compra e
Venda de Quotas.

Outros Ativos

Os seguintes ativos: (a) letras de crédito imobiliário de emissão de
uma das Instituições Financeiras Autorizadas; (b) letras hipotecárias
de emissão de uma das Instituições Financeiras Autorizadas; (c) letras
imobiliárias garantidas que possuam, no momento de sua aquisição,
classificação de risco ( rating), em escala nacional, igual ou superior a
“AAA” ou equivalente, atribuída pela Standard & Poors, Fitch ou
equivalente pela Moody’s; (d) certificados de recebíveis imobiliários
(“CRI”) que possuam, no momento de sua aquisição/ subscrição,
classificação de risco ( rating), em escala nacional, igual ou superior a
“AA”; e (e) ações ou cotas de outras sociedades além daquelas
enquadradas na definição de Ativos Alvo e cujo propósito se enquadre
entre as atividades permitidas ao Fundo.

Partes Relacionadas

Serão consideradas partes relacionadas: (i) a sociedade controladora
ou sob controle da Administradora do Fundo, do Consultor de
Investimentos Imobiliários, de seus administradores e acionistas,
conforme o caso; (ii) a sociedade cujos administradores, no todo ou
em parte, sejam os mesmos da Administradora do Fundo ou do
Consultor de Investimentos Imobiliários, com exceção dos cargos
exercidos em órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento
interno da Administradora do Fundo ou do Consultor de Investimentos
Imobiliários, desde que seus titulares não exerçam funções executivas,
ouvida previamente a CVM; e (iii) parentes até segundo grau das
pessoas naturais referidas nos incisos acima.

Participantes Especiais

São as sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, convidadas pelos Coordenadores para
auxiliarem na distribuição das Cotas junto aos Investidores, as quais
deverão celebrar termo de adesão ao Contrato de Distribuição
diretamente junto ao Coordenador Líder.

Pedido de Reserva

Pedido de reserva das Cotas formalizado pelos Investidores Não
Institucionais, no âmbito da Oferta Não Institucional, em montante
individual ou agregado de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) junto
a uma única Instituição Participante da Oferta durante o Período de
Reserva, sendo certo que, no caso de Pedidos de Reserva por mais de uma
Instituição Participante da Oferta, apenas será(ão) considerado(s) o(s)
Pedido(s) de Reserva da Instituição Participante da Oferta que disponibilizar
primeiro perante a B3 e os demais serão cancelados. O preenchimento de
mais de um Pedido de Reserva resultará na consolidação dos Pedidos de
Reserva para fins da quantidade de Cotas, objeto de interesse do respectivo
Investidor Não Institucional. Os Pedidos de Reserva serão recebidos pela
B3 por ordem cronológica de envio e novos Pedidos de Reserva somente
serão aceitos se a somatória dos novos pedidos e aqueles já realizados não
ultrapassarem o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), caso
esse limite máximo seja ultrapassado, o novo Pedido de Reserva será
totalmente cancelado. Deverão ser observados pelos Investidores Não
Institucionais o Investimento Mínimo e a Aplicação Máxima por Investidor
Não Institucional.
Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no
respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada,
sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva
Instituição Participante da Oferta. Deverão ser observados os
procedimentos e normas de liquidação da B3 e o procedimento previsto
neste Prospecto.
Adicionalmente, nos termos da Deliberação CVM 860, o Pedido de Reserva
(i) contém as condições de subscrição e integralização das Cotas, (ii)
contém a indicação da ausência da Distribuição Parcial da Oferta, (iii)
possibilita a identificação dos Investidores Não Institucionais da sua
qualidade ou não de Pessoa Vinculada e (iv) contem termo de obtenção de
cópia deste Prospecto Preliminar.
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Período de Garantia
de Renda Mínima

A Renda Mínima será devida, pela Taperebá e pela Even Construtora a
partir da data de pagamento do Preço de Aquisição, até o final de 48
(quarenta e oito) meses a contar da Data de Inauguração, observado o
disposto no Instrumento de Promessa de Compra e Venda.
A DATA DE INAUGURAÇÃO SERÁ INFORMADA AO MERCADO EM
GERAL E INVESTIDORES MEDIANTE DIVULGAÇÃO DE FATO
RELEVANTE DO FUNDO.
A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE
SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA, O FUNDO
NÃO MAIS CONTARÁ COM GARANTIA DE RENDAMÍNIMA DA
TAPEREBÁ E DA EVEN E ESTARÁ SUJEITO A RECEITA DA
EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.

Período de Reserva

O período compreendido entre os dias 10 de novembro de 2020 e 10 de
dezembro de 2020 (inclusive), conforme indicado na Seção “Termos e
Condições da Oferta – Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 68
deste Prospecto, no qual os Investidores Não Institucionais irão realizar
seus Pedidos de Reserva.

Período de Subscrição

Sem prejuízo do Período de Reserva, significa o período que se inicia na
data da divulgação do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início e se
encerra na data de divulgação do Anúncio de Encerramento, a qual
deverá ocorrer (i) em até 6 (seis) meses após a divulgação do Anúncio
de Início, em conformidade com o previsto nos artigos 52 e 54-A da
Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Pessoas Ligadas

(i) a sociedade controladora ou sob controle da Administradora do Fundo,
do Consultor de Investimentos Imobiliários, de seus administradores e
acionistas, (ii) a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte,
sejam os mesmos da Administradora do Fundo ou do Consultor de
Investimentos Imobiliários, com exceção dos cargos exercidos em órgãos
colegiados previstos no estatuto ou regimento interno da Administradora
do Fundo ou do Consultor de Investimentos Imobiliários, desde que seus
titulares não exerçam funções executivas, ouvida previamente a CVM; e (iii)
parentes até segundo grau das pessoas naturais referidas nos itens acima.

Pessoas Vinculadas

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI,
da Instrução CVM 505: (i) controladores, pessoas naturais ou jurídicas,
e/ou administradores da Administradora do Fundo, do Consultor de
Investimentos Imobiliários, da Taperebá e/ou outras pessoas vinculadas
à Oferta ou à distribuição das Cotas, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º
(segundo) grau; (ii) controladores, pessoas naturais ou jurídicas, e/ou
administradores de qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (iii)
empregados, operadores e demais prepostos de qualquer das
Instituições Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de
intermediação ou de suporte operacional diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços à
Administradora do Fundo, ao Consultor de Investimentos Imobiliários, à
Taperebá e/ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (v)
demais profissionais que mantenham, com a Administradora do Fundo,
o Consultor de Investimentos Imobiliários, a Taperebá e/ou com
qualquer das Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação
de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou
de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) pessoas naturais que
sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle
societário da Administradora do Fundo, do Consultor de Investimentos
Imobiliários, da Taperebá e/ou de qualquer das Instituições Participantes
da Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por
pessoas vinculadas à Administradora do Fundo, ao Consultor de
Investimentos Imobiliários, à Taperebá e/ou a qualquer das Instituições
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Participantes da Oferta, sendo que para estas últimas desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (viii) sociedades controladas, direta
ou indiretamente, por qualquer das Instituições Participantes da Oferta,
desde que diretamente envolvidas na Oferta; (ix) cônjuge ou
companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens “(ii)”
a “(v)” acima; e (x) fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a pessoas vinculadas à Administradora do Fundo ou às
Instituições Participantes da Oferta, salvo se geridos discricionariamente
por terceiros não vinculados, conforme Plano de Distribuição previsto
neste Prospecto Preliminar.
PIS

Contribuição para o Programa de Integração Social.

Plano de Distribuição

O plano de distribuição da Oferta descrito na Seção “Termos e Condições
da Oferta – Características da Oferta – Plano de Distribuição”, na página
48 deste Prospecto Preliminar.

Política de Investimentos

A política de investimentos do Fundo, conforme descrita no Capítulo VIII
do Regulamento e na Seção “Sumário do Fundo - Política de
Investimento”, na página 73 deste Prospecto Preliminar.

Preço de Aquisição

O valor de R$ 280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), a ser
pago pelo Fundo à Taperebá, pela aquisição do Imóvel-Alvo, quando do
cumprimento das condições previstas no Instrumento de Promessa de
Compra e Venda.

Preço por Cota

O preço de cada Cota do Fundo, objeto da Emissão, equivalente a
R$ 100,00 (cem reais), o qual será fixo até a data de encerramento da
Oferta, que se dará com a divulgação do Anúncio de Encerramento.

Previsão de Conclusão

Data prevista para a conclusão da incorporação do Imóvel Alvo assim
considerada a data de obtenção do Habite-se pela Taperebá. A conclusão
das obras está prevista para ocorrer em até 48 (quarenta e oito) meses
contados da data da aprovação do projeto de construção, que ocorreu
em 12/12/2018, com tolerância avençada para eventual antecipação ou
para eventual prorrogação de até 360 (trezentos e sessenta) dias corridos.

Procedimento de Alocação
de Ordens

O procedimento de coleta de intenções de investimento no âmbito da
Oferta a ser conduzido pelos Coordenadores, nos termos dos artigos
44 e 45 da Instrução CVM 400, tendo em vista que tal procedimento
está previsto nos Prospectos, o registro da Oferta foi requerido e este
Prospecto Preliminar estará disponível aos Investidores, para a
verificação, junto aos Investidores da Oferta, inclusive Pessoas
Vinculadas, da demanda pelas Cotas, considerando os Pedidos de
Reserva dos Investidores Não Institucionais, observados o
Investimento Mínimo e a Aplicação Máxima Por Investidor Não
Institucional, e o recebimento de intenções de investimento dos
Investidores Institucionais, conforme descrito na Seção “4. Termos e
Condições da Oferta – Procedimento de Alocação de Ordens” na página
53 deste Prospecto Preliminar.

Prospecto Definitivo

O prospecto definitivo da Oferta.

Prospecto Preliminar

Este prospecto preliminar da Oferta.

Prospecto

Indistintamente, o Prospecto Preliminar e/ou o Prospecto Definitivo.

Rendimento Acumulado

O valor pago acumuladamente aos Cotistas pelo Fundo.

Regulamento

O instrumento que disciplina o funcionamento e demais condições do
Fundo, que foi aprovado pelos Instrumentos de Alteração do
Regulamento, sendo essa a versão do Regulamento em vigor.

Renda Mínima

Taxa de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao
ano sobre o montante total captado na Oferta, conforme a ser divulgado
no Anúncio de Encerramento da Oferta e apurada durante o Período de
Garantia de Renda Mínima.
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A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE
SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA DA RENDA MÍNIMA, O FUNDO
NÃO MAIS CONTARÁ COM GARANTIA DE RENDA MÍNIMA DA
TAPEREBÁ E DA EVEN E ESTARÁ SUJEITO A RECEITA DA
EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.
Resultado Mensal

O valor mensal a ser distribuído pelo Fundo aos seus cotistas,
considerando os procedimentos legais e regulamentares.

SPE

Sociedade de propósito específico.

Taperebá

TAPEREBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade
limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.522.330/0001-02, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, 1400, 2º
andar, Conjunto 21, Sala 07 W, Jardim Europa, CEP 01455-000.

Taxa de Administração

A taxa de administração paga pelo Fundo, nos termos do Regulamento,
que compreende, além da remuneração devida à Administradora do
Fundo, toda a remuneração pelos serviços de gestão de carteiras, custódia,
controladoria e escrituração das Cotas do Fundo.
A Taxa de Administração será de : (i) 0,15% (quinze centésimos por cento) ao
ano quando o Patrimônio Líquido do Fundo totalizar até R$ 250.000.000,00
(duzentos e cinquenta milhões de reais); (ii) 0,10% (dez centésimos por
cento) ao ano quando o Patrimônio Líquido do Fundo estiver entre R$
250.000.000,01 (duzentos e cinquenta milhões de reais e um centavo) e R$
500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); e (iii) 0,07% (sete centésimos
por cento) ao ano quando o Patrimônio Líquido do Fundo for superior a R$
500.000.000,01 (quinhentos milhões de reais e um centavo), calculada
mensalmente sobre (a) o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo, ou
(b) o valor de mercado, caso as Cotas do Fundo integrem o Índice de Fundos
de Investimentos Imobiliários (IFIX), conforme definido na regulamentação
aplicável aos fundos de investimento imobiliário, observado o valor mínimo
mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor este que será atualizado
anualmente, a partir do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de
Cotas, pela variação positiva do IPCA.
Conforme disposto no Regulamento, é facultado à Administradora do
Fundo estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas
diretamente pelo Fundo aos demais prestadores de serviço contratados.
Para maiores informações, vide a seção “Sumário do Fundo – Taxa de
Administração”, na página 76 deste Prospecto Preliminar.

Taxa de Performance

Não será devida nenhuma taxa de performance pelo Fundo.

Tempranillo

TEMPRANILLO EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.362.747/0001-49, com sede na Cidade
e Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1.400, 2º andar, conjunto 22,
Parte, Jardim Europa, CEP 01455-000.

Valor Retido

O valor de R$ 49.729.166,67 (quarenta e nove milhões, setecentos e vinte
e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) do
Preço de Aquisição que deverá ser retido pelo Fundo, e mantido em conta
corrente apartada, de sua titularidade, para assegurar o pagamento da
Renda Mínima até a Data de Inauguração.
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2.

SUMÁRIO DA OFERTA PÚBLICA

O sumário abaixo não contém todas as informações sobre a Oferta Pública e as Cotas. Recomenda-se ao
Investidor, antes de tomar sua decisão de investimento, a leitura cuidadosa deste Prospecto Preliminar,
inclusive seus Anexos, e do Regulamento, com especial atenção à Seção “Fatores de Risco” nas páginas
87 a 104 deste Prospecto Preliminar.
Fundo

Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim.

Administradora do Fundo

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima
qualificado.

Consultor de Investimentos
Imobiliários

Hotel Ventures Assessoria e Consultoria em Turismo Ltda., acima
qualificado.

Coordenador Líder

Banco Safra S.A., acima qualificado.

Coordenadores

Em conjunto, o Coordenador Líder, acima qualificado, BTG, acima
qualificado e o Itaú BBA, acima qualificado.

Participantes Especiais

São as sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro e
credenciadas junto à B3, convidadas pelos Coordenadores para
auxiliarem na distribuição das Cotas junto aos Investidores, as quais
deverão celebrar termo de adesão ao Contrato de Distribuição
diretamente junto ao Coordenador Líder.

Custodiante

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima
qualificado.

Escriturador

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., acima
qualificado.

Autorização

A constituição do Fundo e a realização da Emissão e da Oferta foram
aprovadas pela Administradora do Fundo, por meio do Instrumento de
Constituição e do Instrumento de Aprovação da Oferta.

Montante da Oferta

O montante de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais),
considerando a subscrição e integralização da totalidade das Cotas pelo
preço de R$ 100,00 (cem reais) por Cota.
Caso não seja atingido o Montante da Oferta, a Oferta será cancelada. Caso
haja integralização e a Oferta seja cancelada, os valores depositados serão
devolvidos e rateados entre os respectivos Investidores, na proporção das
Cotas integralizadas, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas
aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro
rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a
zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da comunicação do
cancelamento da Oferta. Na hipótese de restituição de quaisquer valores
aos Investidores, estes deverão fornecer recibo de quitação relativo aos
valores restituídos.
Nos termos do artigo 13, § 2º da Instrução CVM 472, caso não seja atingido
o Montante da Oferta, em se tratando da primeira distribuição de Cotas do
Fundo, o Administrador deverá proceder à liquidação do Fundo, anexando
a seu requerimento o comprovante de rateio de que trata o parágrafo
acima.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O NÃO ATINGIMENTO DO
MONTANTE DA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO – RISCOS
RELATIVOS À OFERTA – RISCOS DA NÃO COLOCAÇÃO DO MONTANTE
DA OFERTA”, NA PÁGINA 104 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.

Quantidade de Cotas
da Oferta

O montante de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) Cotas.
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Ambiente da Oferta

A Oferta será realizada no mercado de bolsa e a sua liquidação será
realizada na B3.

Destinação dos Recursos

Considerando a captação do Montante da Oferta, os recursos líquidos
captados pelo Fundo por meio da Oferta (após a dedução do
Comissionamento e dos demais custos da Oferta, descritos da tabela
“Demonstrativo dos Custos da Oferta” na página 68 deste Prospecto
Preliminar), serão destinados à aquisição dos Ativos Alvo, de acordo com a
Política de Investimentos do Fundo e o Regulamento do Fundo.
Para mais informações sobre a destinação dos recursos da Oferta, sobre
as características do Imóvel-Alvo, vide Seção “Termos e Condições da
Oferta – Características da Oferta – Destinação dos Recursos”, na
página 40 deste Prospecto Preliminar.

Garantia de Renda Mínima

Nos termos do Instrumento de Promessa de Compra e Venda, durante o
Período de Garantia de Renda Mínima, a Taperebá e a Even, de forma
solidária, obrigaram-se a pagar ao Fundo, uma Renda Mínima
correspondente à aplicação da taxa de a 7,75% (sete inteiros e setenta e
cinco centésimos por cento) ao ano sobre o montante total captado na
Oferta e apurada durante o Período de Garantia de Renda Mínima.
A Renda Mínima será devida durante o Período de Garantia de Renda
Mínima.
Para mais informações sobre a Garantia de Renda Mínima, vide Seção “Termos
e Condições da Oferta – Características da Oferta – Destinação dos
Recursos”, na página 40 deste Prospecto Preliminar.
Adicionalmente, vide os Fatores de Risco “Risco de Crédito da Taperebá
e da Even Construtora quanto ao pagamento da Garantia de Renda
Mínima” e “Risco do não pagamento da Garantia de Renda Mínima”,
constantes das páginas 84 e 85 deste Prospecto Preliminar.
A DATA DE INAUGURAÇÃO SERÁ DIVULGADA AO MERCADO
MEDIANTE DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE.
A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE
SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA DA RENDAMÍNIMA, O FUNDO
NÃO MAIS CONTARÁ COM GARANTIA DE RENDA MÍNIMA DA
TAPEREBÁ E DA EVEN E ESTARÁ SUJEITO A RECEITA DA
EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.

Renda Mínima

Taxa de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano
sobre o montante total captado na Oferta, conforme a ser divulgado no
Anúncio de Encerramento da Oferta e apurada durante o Período de
Garantia de Renda Mínima.
A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE
SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA DA RENTABILIDADE MÍNIMA, O
FUNDO NÃO MAIS CONTARÁ COM GARANTIA DE RENDA MÍNIMA
DA TAPEREBÁ E DA EVEN E ESTARÁ SUJEITO A RECEITA DA
EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.

Excedente Renda Mínima

Durante o Período de Garantia de Renda Mínima, sempre que, em
determinado mês, a soma do (i) Rendimento Acumulado com (ii) o
respectivo Resultado Mensal exceder o valor assegurado pela Taperebá a
título de Renda Mínima acumulada, o montante excedente será:
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(i) inicialmente devolvido à Taperebá e à Even Construtora até o limite dos
valores por elas pagos a título de Complemento Renda Mínima; e
(ii) eventual excedente será rateado entre o FUNDO e a Taperebá, em
partes iguais, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada um, sendo a
parcela da Taperebá considerada como um pagamento contingente, como
incremento do Preço de Aquisição.
A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE
SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA DA RENDAMÍNIMA, O FUNDO
NÃO MAIS CONTARÁ COM GARANTIA DE RENDA MÍNIMA DA
TAPEREBÁ E DA EVEN E ESTARÁ SUJEITO A RECEITA DA
EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE
INVESTIMENTO DO FUNDO.
Vantagens, restrições,
direitos e características
das Cotas

As Cotas do Fundo (i) são de classe única (não existindo diferenças
acerca de qualquer vantagem ou restrição entre as Cotas); (ii)
correspondem a frações ideais do patrimônio líquido do Fundo, (iii) não
são resgatáveis, (iv) terão a forma escritural e nominativa, (v) conferirão
aos seus titulares, desde que totalmente subscritas e integralizadas,
direito de participar, integralmente, em quaisquer rendimentos do
Fundo, se houver; (vi) não conferem aos seus titulares propriedade sobre
os ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal desses
ativos, (vii) no caso de emissão de novas Cotas pelo Fundo por
deliberação da Administradora do Fundo, nos termos do artigo 40 do
Regulamento, conferirão aos seus titulares direito de preferência, (viii)
no caso de emissão de novas Cotas pelo Fundo por deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do artigo 29 do Regulamento,
poderão ou não, conforme deliberado, conferir aos seus titulares direito
de preferência na subscrição das novas Cotas, e (ix) serão registradas em
contas de depósito individualizadas, mantidas pelo Escriturador em
nome dos respectivos titulares, a fim de comprovar a propriedade das
Cotas e a qualidade de Cotista do Fundo, sem emissão de certificados.
O Fundo manterá contrato com o Escriturador, que emitirá extratos de
contas de depósito, a fim de comprovar a propriedade das Cotas e a
qualidade de condômino do Fundo.
Observadas as disposições constantes do Regulamento, as Cotas serão
admitidas à negociação no mercado secundário de bolsa de valores por meio
da B3, sendo certo que as Cotas não poderão ser negociadas no mercado
secundário fora do ambiente de bolsa de valores da B3.

Preço por Cota

R$ 100,00 (cem reais) por Cota, fixo até a data de encerramento da Oferta,
que se dará com a divulgação do Anúncio de Encerramento.

Número de classes e séries

Classe e série únicas.

Regime de distribuição
das Cotas

As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas pelas Instituições
Participantes da Oferta, sob a liderança do Coordenador Líder, em
conjunto com os demais Coordenadores, sob o regime de melhores
esforços de colocação.

Público Alvo da Oferta

A Oferta é destinada a Investidores Não Institucionais e Investidores
Institucionais.
Não obstante o previsto acima, no âmbito desta Oferta não será
admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento.
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Adicionalmente, será permitida a colocação para Pessoas Vinculadas,
observados os termos da Seção “Termos e Condições da Oferta –
Características da Oferta – Disposições Comuns à Oferta Não
Institucional e à Oferta Institucional” na página 56 deste Prospecto
Preliminar.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Cotas
em qualquer outro país que não o Brasil.
Será garantido aos Investidores o tratamento igualitário e equitativo,
desde que a aquisição das Cotas não lhes seja vedada por restrição legal,
regulamentar ou estatutária, cabendo às Instituições Participantes da
Oferta a verificação da adequação do investimento nas Cotas ao perfil
de seus respectivos clientes.
Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição
Participante da Oferta e/ou da Administradora do Fundo e/ou da Taperebá
com determinado(s) Investidor(es) Não Institucional(is), ou considerações
de natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante
da Oferta e/ou da Administradora do Fundo e/ou da Taperebá poderão
ser consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais.
Plano de Distribuição

Os Coordenadores, observadas as disposições da regulamentação
aplicável, realizarão a distribuição das Cotas, sob o regime de melhores
esforços de colocação, de acordo com o Plano de Distribuição, adotado
em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM 400, o
qual leva em consideração as relações com clientes e outras considerações
de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores, de forma a
assegurar (i) que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e
equitativo; (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco do Público
Alvo da Oferta; e (iii) que os representantes das Instituições Participantes
da Oferta recebam previamente exemplares do Prospecto para leitura
obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas
designadas pelos Coordenadores.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os
Coordenadores deverão realizar e fazer, de acordo com as condições
previstas nos respectivos Termos de Adesão ao Contrato de Distribuição,
com que as demais Instituições Participantes da Oferta assumam a
obrigação de realizar a distribuição pública das Cotas, conforme Plano de
Distribuição fixado nos termos previstos na Seção “Termos e Condições da
Oferta – Características da Oferta - Plano de Distribuição” na página 48
deste Prospecto Preliminar.

Pedido de Reserva

Durante o Período de Reserva, o Investidor Não Institucional interessado
em investir no Fundo deverá formalizar sua intenção por meio de um ou
mais Pedidos de Reserva, em montante individual ou agregado de até
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), realizados junto a uma única
Instituição Participante da Oferta, sendo certo que (i) no caso de Pedidos
de Reserva por mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas
será(ão) considerado(s) o(s) Pedido(s) de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que primeiro forem apresentados à B3 e os
demais serão cancelados e (ii) os Pedidos de Reserva realizados em uma
única Instituição Participante da Oferta serão recebidos pela B3 por
ordem cronológica de envio e novos pedidos de reserva somente serão
aceitos se a somatória dos novos pedidos e aqueles já realizados não
ultrapassarem o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), caso
esse limite máximo seja ultrapassado o novo pedido de reserva será
totalmente cancelado. No respectivo Pedido de Reserva, o Investidor
Não Institucional deverá indicar, entre outras informações, a quantidade
de Cotas que pretende subscrever, observado o Investimento Mínimo,
bem como a sua condição, ou não, de Pessoa Vinculada.
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Adicionalmente, nos termos da Deliberação CVM 860, o Pedido de
Reserva (i) contém as condições de subscrição e integralização das
Cotas, (ii) contém a indicação da ausência da Distribuição Parcial da
Oferta, (iii) possibilita a identificação dos Investidores Não Institucionais
da sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada e (iv) contem termo de
obtenção de cópia deste Prospecto Preliminar.
Período de Reserva

Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva, o período compreendido
entre os dias 10 de novembro de 2020 e 10 de dezembro de 2020
(inclusive), conforme indicado na Seção “Termos e Condições da Oferta –
Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 68 deste Prospecto
Preliminar.

Pessoas Vinculadas

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da
Instrução CVM 505: (i) controladores, pessoas naturais ou jurídicas, e/ou
administradores da Administradora do Fundo, do Consultor de
Investimentos Imobiliários, da Taperebá e/ou outras pessoas vinculadas à
Oferta ou à distribuição das Cotas, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º
(segundo) grau; (ii) controladores, pessoas naturais ou jurídicas, e/ou
administradores de qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (iii)
empregados, operadores e demais prepostos de qualquer das Instituições
Participantes da Oferta, que desempenhem atividades de intermediação
ou de suporte operacional diretamente envolvidos na estruturação da
Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços à Administradora do
Fundo, ao Consultor de Investimentos Imobiliários, à Taperebá e/ou a
qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (v) demais profissionais
que mantenham, com a Administradora do Fundo, o Consultor de
Investimentos Imobiliários, a Taperebá e/ou com qualquer das Instituições
Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no
âmbito da Oferta; (vi) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente,
controladoras ou participem do controle societário da Administradora do
Fundo, do Consultor de Investimentos Imobiliários, da Taperebá e/ou de
qualquer das Instituições Participantes da Oferta; (vii) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas à
Administradora do Fundo, ao Consultor de Investimentos Imobiliários, à
Taperebá e/ou a qualquer das Instituições Participantes da Oferta, sendo
que para estas últimas desde que diretamente envolvidos na Oferta; (viii)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, por qualquer das
Instituições Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidas na
Oferta; (ix) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas
mencionadas nos itens “(ii)” a “(v)” acima; e (x) fundos de investimento cuja
maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas à Administradora do
Fundo ou às Instituições Participantes da Oferta, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados, conforme Plano de
Distribuição previsto neste Prospecto Preliminar.

Procedimento de Alocação
de Ordens

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento no
âmbito da Oferta a ser conduzido pelos Coordenadores, nos termos dos
artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400, tendo em vista que tal procedimento
está previsto nos Prospectos, o registro da Oferta foi requerido e este
Prospecto Preliminar estará disponível aos Investidores, para a verificação,
junto aos Investidores da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda
pelas Cotas, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais, observados o Investimento Mínimo e a Aplicação Máxima
Por Investidor Não Institucional, e o recebimento de ordens de
investimento dos Investidores Institucionais, conforme descrito na Seção
“4. Termos e Condições da Oferta – Procedimento de Alocação de Ordens”
na página 53 deste Prospecto Preliminar.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição
com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de
Cotas ofertadas, as ordens de investimento e os Pedidos de Reserva de
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Pessoas
Vinculadas
serão
automaticamente
cancelados.
A
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E
INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A
LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM
ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS
VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 103 DESTE PROSPECTO.
Investimento Mínimo

10 (dez) Cotas, totalizando a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) por
Investidor.

Oferta Não Institucional

No mínimo, 350.000 (trezentas e cinquenta mil) Cotas, ou seja, 10% (dez por
cento) do Montante da Oferta, serão destinadas, prioritariamente, à
Oferta Não Institucional, sendo certo que os Coordenadores, em comum
acordo com a Administradora do Fundo, poderão aumentar a quantidade
de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional até o limite
máximo do Montante da Oferta.
Durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não
Institucionais interessados em participar da Oferta, inclusive Pessoas
Vinculadas, deverá preencher um ou mais Pedido(s) de Reserva,
indicando, dentre outras informações, a quantidade de Cotas que
pretende subscrever (observados o Investimento Mínimo e a Aplicação
Máxima Por Investidor Não Institucional), e apresenta-lo(s) a uma única
Instituição Participante da Oferta, sendo certo que no caso de Pedidos
de Reserva disponibilizados por mais de uma Instituição Participante da
Oferta, apenas será considerado o Pedido de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que disponibilizar primeiro perante a B3 e os
demais serão cancelados. O preenchimento de mais de um Pedido de
Reserva resultará na consolidação dos Pedidos de Reserva para fins da
quantidade de Cotas, objeto de interesse do respectivo Investidor Não
Institucional. Os Pedidos de Reserva serão recebidos pela B3 por ordem
cronológica de envio e novos Pedidos de Reserva somente serão aceitos
se a somatória dos novos pedidos e aqueles já realizados não ultrapassar
o montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), caso esse limite
máximo seja ultrapassado, o novo Pedido de Reserva será totalmente
cancelado. Deverão ser observados pelos Investidores Não
Institucionais, o Investimento Mínimo e a Aplicação Máxima por
Investidor Não Institucional. Os Investidores Não Institucionais deverão
indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, a sua
qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de
Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta.
Deverão ser observados pelos Investidores Não Institucionais o
Investimento Mínimo e a Aplicação Máxima Por Investidor Não
Institucional, os procedimentos e normas de liquidação da B3 e as
disposições previstas na Seção “Termos e Condições da Oferta –
Características da Oferta – Oferta Não Institucional” na página 53 deste
Prospecto Preliminar.
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela
transmissão à B3 das ordens acolhidas no âmbito dos Pedidos de
Reserva.
As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos
de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta
nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor.
Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição
Participante da Oferta e/ou da Administradora do Fundo e/ou da
Taperebá com determinado(s) Investidor(es) Não Institucional(is), ou
considerações de natureza comercial ou estratégica, seja de uma
Instituição Participante da Oferta e/ou da Administradora do Fundo
e/ou da Taperebá poderão ser consideradas na alocação dos
Investidores Não Institucionais.
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Critério de Rateio da Oferta
Não Institucional

Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos
Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam
considerados Pessoas Vinculadas, seja inferior a 10% (dez por cento) das
Cotas, todos os Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente
atendidos, e as Cotas remanescentes serão destinadas aos Investidores
Institucionais nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso o total
de Cotas correspondente aos Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais exceda o percentual destinado à Oferta Não Institucional
(seja este percentual igual ou superior a 10% (dez por cento), os
Coordenadores decidirão por (i) ratear entre os Investidores Não Institucionais,
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos de
Reserva dos Investidores Não Institucionais e não alocado aos Investidores Não
Institucionais, inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas,
não sendo consideradas frações de Cotas, sendo que, relações com clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica entre as partes do
negócio jamais poderão ser consideradas na alocação dos Investidores Não
Institucionais; e/ou (ii) aumentar o percentual a ser destinado prioritariamente
aos Investidores Não Institucionais até o Montante da Oferta, sendo possível a
eventual aquisição pelos Investidores de montante de Cotas inferior ao
desejado em decorrência do rateio.
No caso de Pedidos de Reserva disponibilizados por mais de uma
Instituição Participante da Oferta, apenas será(ão) considerado(s) o(s)
Pedido(s) de Reserva da Instituição Participante da Oferta que
disponibilizar primeiro perante a B3 e os demais serão cancelados,
conforme previsto na Seção “4. Termos e Condições da Oferta – Pedido de
Reserva”, na página 52 deste Prospecto Preliminar.
Os Investidores deverão realizar o pagamento e a integralização das Cotas
à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, de acordo com o procedimento descrito acima.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição
com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas
ofertadas, os Pedidos de Reserva de Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados.

Oferta Institucional

Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Cotas remanescentes
que não forem colocadas na Oferta Não Institucional serão destinadas à
colocação junto a Investidores Institucionais, por meio da formalização
de ordens de investimento apresentadas aos Coordenadores, não sendo
admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas ,
observados os procedimentos previstos na Seção “Termos e Condições
da Oferta – Características da Oferta – Oferta Institucional” na página 53
deste Prospecto Preliminar.

Critério de Colocação da
Oferta Institucional

Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores
Institucionais excedam o total de Cotas remanescentes após o
atendimento da Oferta Não Institucional, os Coordenadores darão
prioridade aos Investidores Institucionais que, no entender dos
Coordenadores melhor atendam os objetivos da Oferta, quais sejam,
constituir uma base diversificada de investidores, integrada por
investidores com diferentes critérios de avaliação das perspectivas do
Fundo e a conjuntura macroeconômica brasileira, bem como criar
condições para o desenvolvimento do mercado local de fundos de
investimentos imobiliários.

Disposições Comuns à Oferta
Não Institucional e à Oferta
Institucional

Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e Oferta
Institucional, todas as referências à “Oferta” devem ser entendidas como
referências à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto.
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Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição
com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas
ofertadas, as ordens de investimento e os Pedidos de Reserva de Pessoas
Vinculadas serão automaticamente cancelados. A PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS
COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO
MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO
“PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA
103 DESTE PROSPECTO.
Período de Subscrição

Sem prejuízo do Período de Reserva, significa (i) o período que se inicia na
data da divulgação do Anúncio de Início e se encerra na data de divulgação
do Anúncio de Encerramento, a qual deverá ocorrer em até 6 (seis) meses
após a divulgação do Anúncio de Início, ou (ii) até a data de divulgação do
Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Fundo de Liquidez e
Estabilização do Preço
das Cotas

Poderá ser contratado formador de mercado para fomentar a liquidez das
Cotas no mercado secundário, mediante a contratação do Formador de
Mercado, observado os termos do Contrato de Formador de Mercado,
conforme descritos neste Prospecto.

Alocação e Liquidação
da Oferta

As ordens recebidas pela B3 e/ou por meio das Instituições Participantes
da Oferta serão alocadas seguindo os critérios estabelecidos pelos
Coordenadores, observados os Critérios de Colocação da Oferta
Institucional e o Critério de Rateio da Oferta Não Institucional,
assegurando tratamento aos Investidores da Oferta justo e equitativo em
cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução CVM 400,
sendo certo que a B3 informará ao Coordenador Líder o montante de
ordens recebidas em seu ambiente.
Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição
Participante da Oferta e/ou da Administradora do Fundo e/ou da Taperebá
com determinado(s) Investidor(es) Não Institucional(is), ou considerações
de natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante
da Oferta e/ou da Administradora do Fundo e/ou da Taperebá poderão ser
consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais.
Com base nas informações enviadas pela B3 e pelos Coordenadores,
durante o Procedimento de Alocação das Ordens, os Coordenadores
verificarão se o Montante da Oferta foi atingido e, diante disso, os
Coordenadores definirão acerca da liquidação da Oferta.
Após a verificação da alocação de que se trata acima, a Oferta contará com
processo de liquidação via B3, conforme abaixo descrito.
A liquidação da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação, observado o abaixo
descrito, sendo certo que a B3 informará ao Coordenador Líder o montante
de ordens recebidas em seu ambiente de liquidação, e que a Instituição
Participante da Oferta liquidará de acordo com os procedimentos
operacionais da B3.
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente
integralizadas por falha dos Investidores da Oferta, a integralização das
Cotas objeto da falha poderá ser realizada junto ao Escriturador até o 5º
(quinto) Dia Útil imediatamente subsequente à Data de Liquidação pelo
Preço por Cota, sem prejuízo da possibilidade de os Coordenadores
alocarem a referida ordem para outro Investidor, sendo certo que, caso após
a possibilidade de integralização das Cotas junto ao Escriturador ocorram
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novas falhas por Investidores de modo a não ser atingido o Montante da
Oferta, os Coordenadores encerrarão a Oferta e o Administrador deverá
devolver aos Investidores os recursos eventualmente depositados, sem
qualquer rendimento ou atualização, com dedução, se for o caso, de taxas
e/ou despesas, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da divulgação
do Anúncio de Encerramento da Oferta.
Nos termos do artigo 13, § 2º da Instrução CVM 472, caso não seja atingido
o Montante da Oferta, em se tratando da primeira distribuição de Cotas do
Fundo, o Administrador deverá proceder à liquidação do Fundo, anexando
a seu requerimento o comprovante de rateio de que trata o parágrafo
acima.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O NÃO ATINGIMENTO DO
MONTANTE DA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO – RISCOS
RELATIVOS À OFERTA – RISCOS DA NÃO COLOCAÇÃO DO MONTANTE
DA OFERTA”, NA PÁGINA 104 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Procedimentos para
subscrição e integralização
de Cotas

A subscrição e integralização de cada uma das Cotas será realizada
mediante o preenchimento do Pedido de Reserva ou ordem de
investimento, conforme o caso, e pagamento, em moeda corrente nacional,
quando da sua liquidação, do Preço por Cota, não sendo permitida a
aquisição de Cotas fracionadas, observado que eventuais arredondamentos
serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro
(arredondamento para baixo). Cada um dos Investidores deverá efetuar o
pagamento do valor correspondente ao montante de Cotas que subscrever,
observados os procedimentos de colocação e o Critério de Colocação da
Oferta Institucional e Critério de Rateio da Oferta Não Institucional,
conforme a Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta
– Critérios de Rateio da Oferta Não Institucional”, na página 54 deste
Prospecto, e na Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da
Oferta – Critérios de Colocação da Oferta Institucional”, na página 56 deste
Prospecto, respectivamente.
A integralização das Cotas será realizada na Data de Liquidação, de acordo
com o Preço por Cota, em consonância com os procedimentos
operacionais da B3 e com aqueles descritos no Pedido de Reserva,
conforme aplicável.
Após a Data de Liquidação, a Oferta será encerrada e o Anúncio de
Encerramento será divulgado nos termos dos artigos 29 e 54-A da
Instrução CVM 400.
Na hipótese de ter sido subscrita e integralizada a totalidade das Cotas, a
Oferta será encerrada pelos Coordenadores, com a correspondente
divulgação do Anúncio de Encerramento. No entanto, na hipótese de não ter
sido subscrita a totalidade das Cotas objeto da Oferta, essa será cancelada.

Negociação

As Cotas serão registradas para distribuição, no mercado primário por meio do
DDA, e para negociação, no mercado secundário, exclusivamente no mercado
de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3, ambiente no qual
as Cotas serão liquidadas e custodiadas.
Não obstante, as Cotas subscritas ficarão bloqueadas para negociação no
mercado secundário até a integralização das Cotas do Fundo, o
encerramento da Oferta e a finalização dos procedimentos operacionais da
B3, que serão posteriormente informados aos Investidores.

Taxa de ingresso e de saída

Não serão cobradas taxas de ingresso ou saída dos Cotistas.
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Alteração das circunstâncias,
revogação ou modificação,
suspensão e cancelamento da
Oferta

Os Coordenadores poderão requerer à CVM que autorize a modificar ou
revogar a Oferta, caso ocorram alterações substanciais e imprevisíveis nas
circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de
registro de distribuição, ou que o fundamente, acarretando aumento
relevante dos riscos assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta.
Adicionalmente, os Coordenadores poderão modificar a qualquer tempo a
Oferta a fim de melhorar seus termos e condições para os Investidores ou a
fim de renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo Fundo, conforme
disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de
modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para
distribuição da Oferta poderá, a critério da CVM, ser prorrogado em até 90
(noventa) dias contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for
revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão
considerados ineficazes, conforme o detalhado abaixo. A modificação ou
revogação da Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos Investidores
pelas Instituições Participantes da Oferta, e divulgada por meio de anúncio
de retificação a ser divulgado nas páginas da rede mundial de computadores
das Instituições Participantes da Oferta, da Administradora do Fundo e da
CVM, da B3 e do Fundos.net, administrado pela B3, no(s) mesmo(s) veículo(s)
utilizado(s) para a divulgação do Aviso ao Mercado e Anúncio de Início, de
acordo com o artigo 27 da Instrução CVM 400.
Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido
à Oferta deverão confirmar expressamente, até as 16h00 (dezesseis horas)
do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data do recebimento da divulgação
do anúncio de retificação que informará sobre a modificação da Oferta seu
interesse em manter suas ordens de investimento. Em caso de silêncio, as
Instituições Participantes da Oferta presumirão que os Investidores
pretendem manter a declaração de aceitação. Os Coordenadores deverão
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da
Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada e que
tem conhecimento das novas condições, conforme o caso.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender
ou cancelar, a qualquer tempo, uma oferta que: (a) esteja se processando
em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do
registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da
CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e
(ii) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou
violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta
não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, durante o qual a irregularidade
apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados
os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada
da referida oferta e cancelar o respectivo registro.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar os Investidores
que já tiverem aderido à Oferta sobre a suspensão ou o cancelamento da
Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta,
devendo, para tanto, informar sua decisão à respectiva Instituição
Participante da Oferta até as 16h00 (dezesseis horas) do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data de recebimento do comunicado por escrito sobre a
suspensão da Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse
do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua
aceitação, os valores até então integralizados serão devolvidos acrescidos
dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos
rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da
Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Na hipótese exclusiva de modificação da Oferta, os Coordenadores e os
Participantes Especiais deverão acautelar-se e certificar-se, no momento
do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente
de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições. Caso o Investidor já tenha aderido à Oferta, a pertinente
Instituição Participante da Oferta deverá comunicá-lo a respeito da
modificação efetuada e, caso o Investidor não informe por escrito à
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Instituição Participante da Oferta pertinente sua desistência do Pedido de
Reserva no prazo estipulado acima, será presumido que tal Investidor
manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal Investidor deverá efetuar
o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previsto no
respectivo Pedido de Reserva.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução
CVM 400, ou (ii) a Oferta seja revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da
Instrução CVM 400, todos os atos de aceitação serão cancelados e a
Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor celebrou o seu
Pedido de Reserva ou realizou sua ordem de investimento, conforme o
caso, comunicará ao investidor o cancelamento da Oferta. Nesses casos, os
valores até então integralizados pelos Investidores serão devolvidos,
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo
e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir
da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos
aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contados da data da comunicação do cancelamento ou
da revogação da Oferta
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficazes a Oferta e os
atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos
integralmente aos Investidores aceitantes os valores depositados
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo
e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir
da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos
aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta,
conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos Investidores, estes
deverão fornecer recibo de quitação relativo aos valores restituídos das
Cotas cujos valores tenham sido restituídos.
Inadequação de investimento

O investimento nas Cotas do Fundo representa um investimento de risco,
uma vez que é um investimento em renda variável, estando os
Investidores sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, incluindo, dentre
outros, aqueles relacionados à liquidez das Cotas, à volatilidade do
mercado de capitais e à oscilação das cotações das Cotas em mercado
de bolsa. Assim, os Investidores poderão perder uma parcela ou a
totalidade de seu investimento. Recomenda-se, portanto, que os
Investidores leiam cuidadosamente a Seção “Fatores de Risco”, na página
85 deste Prospecto Preliminar, antes da tomada de decisão de
investimento, para a melhor verificação de alguns riscos que podem
afetar de maneira adversa o investimento nas Cotas. A OFERTA NÃO É
DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO
PRAZO E/OU NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU
VALORES MOBILIÁRIOS. O INVESTIMENTO NESTE FUNDO É
INADEQUADO PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI EM
ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, BEM
COMO PARA AQUELES QUE NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER
RISCO DE CRÉDITO RELACIONADO AO SETOR IMOBILIÁRIO.

Fatores de Risco

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” CONSTANTE
NAS PÁGINAS 85 A 104 DESTE PROSPECTO PARA UMA DESCRIÇÃO
DE
CERTOS
FATORES
DE
RISCO
RELACIONADOS
À
SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO
DE
COTAS
QUE
DEVEM
SER
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Informações adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre o Fundo e/ou sobre a
Oferta poderão ser obtidos junto à Administradora do Fundo, aos
Coordenadores, à B3 e/ou à CVM, cujos endereços e telefones para
contato encontram-se indicados na Seção “Termos e Condições da Oferta
– Outras Informações”, na página 69 deste Prospecto Preliminar.
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3.

IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, DOS COORDENADORES LÍDER E DEMAIS
PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO E DA OFERTA

Administradora
do Fundo

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi
CEP 01451-011, São Paulo, SP
At.: Danilo Christóforo Barbieri
Tel.: (11) 3133-0350
E-mail: fii@brltrust.com.br/escrituracao.fundos@brltrust.com.br
Website: https://www.brltrust.com.br

Coordenador Líder

BANCO SAFRA S.A.
Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar
CEP 01310-930, São Paulo - SP
At.: Rafael Werner
Tel.: (11) 3175-4309
E-mail: rafael.werner@safra.com.br
Website:
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertaspublicas.htm

Itaú BBA

BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Pedro Nogueira Costa
Tel.: (11) 3708-8482
E-mail: pedro.costa@itaubba.com / ibba-miboperacoes@itaubba.com
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/

BTG

BANCO BTG PACTUAL S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133 – São Paulo - SP
At.: Daniel Vaz / Departamento Jurídico
Tel.: (11) 3383-2000
E-mail: daniel.vaz@btgpactual.com / ol-legal-ofertas@btgpactual.com
Website: https://www.btgpactual.com

Custodiante e Escriturador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar (parte), Itaim Bibi
CEP 01451-011, São Paulo - SP
At.: Robson Sakurai
Tel.: (11) 3133-0350
E-mail: escrituracao.fundos@brltrust.com.br
Website: www.brltrust.com.br

Assessor Legal do Fundo

FREITAS LEITE ADVOGADOS
Rua Elvira Ferraz, nº 250, 11º andar,
CEP 04552-040, São Paulo – SP
At.: Fernanda Amaral
Tel.: (11) 3278-8147
E-mail: famaral@freitasleite.com.br
Website: www.freitasleite.com.br
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Assessor Legal dos
Coordenadores

LEFOSSE ADVOGADOS
Rua Tabapuã, nº 1.227, 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo - SP
At.: Roberto Zarour
Tel.: (11) 3024-6100
E-mail: roberto.zarour@lefosse.com
Website: https://www.lefosse.com/

Auditor Independente

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Rua do Russel, 804, Edifício Manchete, Térreo, 6º e 7º andares – Edifício
Manchete – Glória
CEP 22210-907, Rio de Janeiro, RJ
At.: Helen Castro
Tel.: (21) 3232-6112
E-mail: helen.castro@pwc.com
Website: www.pwc.com

Consultor de Investimentos
Imobiliários

HOTEL VENTURES ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO LTDA.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.912, Conjunto 17L
CEP 01.451-000, São Paulo, SP
At.: Diogo Canteras
Tel.: (11) 3093-2743
E-mail: contato@hotelinvest.com.br
Website: www.hotelinvest.com.br

As declarações do Coordenador Líder e da Administradora do Fundo relativas ao artigo 56 da Instrução CVM
400 encontram-se nos Anexos IV e V deste Prospecto
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4.

TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA

Características da Oferta

A Oferta
As Cotas serão objeto de distribuição pública, sob o regime de melhores esforços de colocação, conduzida
pelos Coordenadores, de acordo com a Instrução CVM 400, a Instrução CVM 472 e os termos e condições do
Regulamento e do Contrato de Distribuição.

Deliberação sobre a Oferta e a Emissão de Cotas
Administradora do Fundo aprovou, por meio do Instrumento de Aprovação da Oferta, a realização da Emissão
e da Oferta das Cotas.

Quantidade de Cotas da Oferta
A quantidade de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) Cotas, ao preço de R$ 100,00 (cem reais) por Cota,
perfazendo o montante de R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais).

Regime de distribuição das Cotas
As Cotas objeto da Oferta serão distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação pelas Instituições
Participantes da Oferta.

Preço por Cota
O Preço por Cota, no valor de R$ 100,00 (cem reais), foi aprovado pela Administradora do Fundo, nos termos
do Instrumento de Aprovação da Oferta, e será fixo até a data de encerramento da Oferta, que se dará com a
divulgação do Anúncio de Encerramento.
A integralização de cada uma das Cotas será realizada em moeda corrente nacional, quando da sua liquidação,
pelo Preço por Cota, não sendo permitida a aquisição de cotas fracionadas, observado que eventuais
arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número inteiro (arredondamento para
baixo). Cada um dos Investidores deverá efetuar o pagamento do valor correspondente ao montante de Cotas que
subscrever à Instituição Participante da Oferta à qual tenha apresentado seu Pedido de Reserva ou ordem de
investimento, conforme o caso, observadas a Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta –
Critérios de Rateio da Oferta Não Institucional”, na página 54 deste Prospecto e a Seção “Termos e Condições da
Oferta – Características da Oferta – Critérios de Colocação da Oferta Institucional”, na página 56 deste Prospecto,
respectivamente.

Limites de aplicação em Cotas de Emissão do Fundo
O valor do Investimento Mínimo para aplicações em Cotas de Emissão do Fundo é de R$ 1.000,00 (mil reais),
equivalentes a 10 (dez) Cotas, ressalvadas as hipóteses de rateio previstas na Seção “Termos e Condições da
Oferta – Características da Oferta – Critérios de Rateio da Oferta Não Institucional”, na página 54 deste
Prospecto.
Não haverá limite máximo de investimento por investidor, respeitado o Montante da Oferta, ficando desde
já ressalvado que, de acordo com a Lei nº 9.779/99, se o Fundo aplicar recursos em empreendimento
imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, cotista que possua, isoladamente ou em
conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas do Fundo, o mesmo
passará a se sujeitar à tributação aplicável às pessoas jurídicas em ge ral. Além disso, os rendimentos e os
ganhos de capital auferidos quando distribuídos aos cotistas serão tributados na fonte pela alíquota de
20% (vinte por cento). Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº
11.033/04, haverá isenção do IR Retido na Fonte e na Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas com
relação aos rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista pessoa física, desde que observados,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) o Cotista pessoa física não seja titular de montante igual ou
superior a 10% (dez por cento) das Cotas do Fundo; (ii) as respectivas Cotas não atribuírem direitos a
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rendimentos superiores a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo; (iii) o Fundo receba
investimento de, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas; e (iv) as Cotas, quando admitidas a negociação no
mercado secundário, sejam negociadas exclusivamente em bolsas de valores ou mercado de balcão
organizado. Dessa forma, caso seja realizada uma distribuição de rendimentos pelo Fundo em qualquer
momento em que tais requisitos não tenham sido atendidos, os Cotistas estarão sujeitos à tributação a eles
aplicável, na forma da legislação em vigor.

Vantagens, restrições, direitos e características das Cotas
As Cotas do Fundo (i) são de classe única (não existindo diferenças acerca de qualquer vantagem ou restrição entre as
Cotas); (ii) correspondem a frações ideais do patrimônio líquido do Fundo, (iii) não são resgatáveis, (iv) terão a forma
escritural e nominativa, (v) conferirão aos seus titulares, desde que totalmente subscritas e integralizadas, direito de
participar, integralmente, em quaisquer rendimentos do Fundo, se houver; (vi) não conferem aos seus titulares
propriedade sobre os ativos integrantes da carteira do Fundo ou sobre fração ideal desses ativos, (vii) no caso de
emissão de novas Cotas pelo Fundo por deliberação da Administradora do Fundo, nos termos do artigo 40 do
Regulamento, conferirão aos seus titulares direito de preferência, (viii) no caso de emissão de novas Cotas pelo Fundo
por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do item artigo 29 do Regulamento, poderão ou não,
conforme deliberado, conferir aos seus titulares direito de preferência na subscrição das novas Cotas, e (ix) serão
registradas em contas de depósito individualizadas, mantidas pelo Escriturador em nome dos respectivos titulares, a
fim de comprovar a propriedade das Cotas e a qualidade de Cotista do Fundo, sem emissão de certificados.
O Fundo manterá contrato com o Escriturador, que emitirá extratos de contas de depósito, a fim de comprovar
a propriedade das cotas e a qualidade de condômino do Fundo.
Observadas as disposições constantes do Regulamento, as Cotas serão admitidas à negociação no mercado
secundário de bolsa de valores por meio da B3, sendo certo que as Cotas não poderão ser negociadas no
mercado secundário fora do ambiente de bolsa de valores da B3.

Público Alvo da Oferta
A Oferta é destinada a Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
Não obstante o Público Alvo do Fundo possua uma previsão mais genérica, no âmbito desta Oferta não será
admitida a aquisição de Cotas por clubes de investimento.
Adicionalmente, será permitida a colocação para Pessoas Vinculadas, observados os termos desta Seção
“Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e
à Oferta Institucional” na página 56 deste Prospecto Preliminar.
Adicionalmente, não serão realizados esforços de colocação das Cotas em qualquer outro país que não o Brasil.
Será garantido aos Investidores o tratamento igualitário e equitativo, desde que a aquisição das Cotas não lhes
seja vedada por restrição legal, regulamentar ou estatutária, cabendo às Instituições Participantes da Oferta a
verificação da adequação do investimento nas Cotas ao perfil de seus respectivos clientes.
Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição Participante da Oferta e/ou da Administradora
do Fundo e/ou da Taperebá com determinado(s) Investidor(es) Não Institucional(is), ou considerações de
natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante da Oferta e/ou da Administradora do
Fundo e/ou da Taperebá poderão ser consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais.
Destinação dos Recursos
Após o pagamento do Comissionamento e dos demais custos da Oferta, descritos da tabela “Demonstrativo dos
Custos da Oferta” na página 68 deste Prospecto Preliminar, considerando a captação do Montante da Oferta, o
Fundo pretende utilizar os recursos líquidos da presente Oferta para a aquisição dos Ativos Alvo, de acordo com a
Política de Investimentos do Fundo e do Regulamento do Fundo, quais sejam: o Imóvel-Alvo e/ou direitos reais
sobre tal imóvel e ações ou cotas de SPE e/ou outras sociedades cujo único propósito se enquadre entre as
atividades permitidas aos Fundos de Investimento Imobiliário e que invistam ou desenvolvam atividades no ImóvelAlvo.
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O investimento do Fundo no Imóvel-Alvo dar-se-á mediante a celebração de Instrumento de Promessa de
Compra e Venda do Imóvel-Alvo com a proprietária e incorporadora do empreendimento imobiliário do qual
faz parte o Imóvel-Alvo, a Taperebá, na qualidade de vendedora, e aquisição da totalidade das cotas de emissão
da Tempranillo, conforme a seguir detalhado.
Como condição da compra e venda do Imóvel Alvo, concomitantemente à celebração do Instrumento de
Promessa de Compra e Venda, o Fundo celebrou com a Taperebá o Contrato de Locação do Imóvel-Alvo, pelo
prazo de 20 (vinte) anos, sob a bandeira “Fasano”, para o desenvolvimento de um Hotel de Alto Padrão.
Também como condição de compra e venda a Taperebá efetuará a Operação Societária pela qual conferirá à
Tempranillo os direitos decorrentes do Contrato de Locação e o Fundo adquirirá a totalidade das cotas da
Tempranillo.
A administração do Hotel de Alto Padrão sob a bandeira “Fasano” será possível nos termos e limites do Contrato
de Administração Hoteleira celebrado previamente à celebração do Instrumento de Promessa de Compra e
Venda do Imóvel-Alvo entre a Taperebá e a Administradora do Hotel, que possui reconhecida expertise hoteleira
em empreendimentos destinados ao segmento de alto padrão.
O Imóvel Alvo está sendo construído em regime de incorporação imobiliária competindo à incorporadora, a
Taperebá, a entrega pronta e acabada dos Imóveis.
O Empreendimento onde se insere os Imóveis caracteriza-se como um empreendimento de alto padrão para
uso misto, denominado “Condomínio Pedroso Alvarenga”, composto por 2 (duas) Torres divididas em 5 (cinco)
subcondomínios: (i) Subcondomínio 1, composto pelas unidades autônomas residenciais localizadas na Torre 1,
também denominado, para fins administrativos, gerenciais e de uso, Residências Fasano Itaim
(“Subcondomínimo 01”); (ii) Subcondomínio 2, composto pela unidade autônoma hotel localizada em parte da
Torre 2 e pelo Restaurante 01, localizado no térreo, e pelo Restaurante 04, localizado na cobertura da Torre 2,
também denominado, para fins administrativos, gerenciais e de uso, Hotel Fasano Itaim (“Subcondomínimo
02”); (iii) Subcondomínio 3, composto pelas unidades autônomas studios residenciais localizados em parte da
Torre 2, também denominado, para fins administrativos, gerenciais e de uso, Studios (“Subcondomínio 03”); (iv)
Subcondomínio 4, composto pela unidade autônoma restaurante 02, localizada no térreo da Torre 1, também
denominado, para fins administrativos, gerenciais e de uso, Restaurante 02 (“Subcondomínio 04”); (v)
Subcondomínio 5, composto pela unidade autônoma café, localizada no térreo da Torre 2, também denominado,
para fins administrativos, gerenciais e de uso, Café (“Subcondomínio 05”).
Os “Imóveis” correspondem ao Subcondomínio 02 - Hotel: 1 (uma) unidade autônoma, denominada “Hotel
Fasano Itaim”, localizada na Torre 02, que engloba todas as áreas de serviço, áreas sociais, restaurantes, área de
circulação, equipamentos, apoios, quartos de hotel distribuídos do 9º ao 18º pavimento, no total de 107 (cento
e sete) quartos. Existem ainda área comuns de uso exclusivo, como a área coberta de fruição e área descoberta
do térreo localizadas ao longo da fachada do hotel. Possui em uso comum com o Subcondomínio 03 –
Studios 04 (quatro) vagas para estacionamento de veículos de passeio, destinadas a utilização de portador de
necessidades especiais (PNE), 04 (quatro) vagas para utilitários e 01 (uma) vaga para embarque e desembarque
e ao Subcondomínio 04 - Restaurante: Unidade autônoma restaurante denominada “Restaurante 2” com acesso
externo pela Rua Anacetuba. A Unidade possui Jirau e direito de uso exclusivo da área comum localizada na
frente da entrada.
Adicionalmente à conclusão da incorporação do empreendimento onde se insere o Imóvel Alvo
(“Empreendimento”), será de responsabilidade da Taperebá a observação e cumprimento de todas as
obrigações por ela assumidas nos termos do Contrato de Administração Hoteleira para a conclusão do Hotel
de Alto Padrão.
Dentre as obrigações e deveres assumidos pela Taperebá no Contrato de Administração Hoteleira tem-se: (i) a
obtenção do Habite-se e da licença de funcionamento do Hotel de Alto Padrão; (ii) substituição e/ou reparação
das acessões e construções que venham a apresentar defeitos e/ou vícios identificados pela Administradora do
Hotel após a inauguração do Hotel de Alto Padrão, observados os termos e condições ali previstas; (iii)
acompanhamento dos Deveres Pré-Operacionais (conforme definidos no Contrato de Administração Hoteleira)
estipulados para a Administradora do Hotel; (iv) custeio das Despesas Pré-Operacionais (conforme definidos no
Contrato de Administração Hoteleira) a serem apresentadas pela Administradora do Hotel, limitado em R$
1.977.630,48 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos )
e custos de FF&E e OS&E, sendo que quaisquer despesas adicionais de FF&E e OS&E ou de obras não serão, de
qualquer forma, de responsabilidade do Fundo e não afetarão a Renda Mínima; (v) contratação e orientação dos
escritório de arquitetura definidos no Contrato de Administração Hoteleira para elaboração e execução de
projeto executivo completo e detalhado das obras a serem desenvolvidas para o Hotel de Alto Padrão, obras
estas que compreenderão, também, os projetos de FF&E e OS&E, a serem implementados pela Taperebá,
exclusivamente, às suas expensas; (vi) custeio de quaisquer despesas decorrentes de processos judiciais, arbitrais
ou administrativos, baseados em ações ou fatos relativos ao Hotel de Alto Padrão ou ao Empreendimento que
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ocorrerem antes da Data de Inauguração que não serão consideradas como uma despesa operacional
excetuados os processos judiciais, arbitrais ou administrativos decorrentes de ações ou atos culposos, dolosos
ou conduta fraudulenta praticados pela Administradora do Hotel; e (vii) custeio de todos os tributos, tarifas e/ou
demais encargos relacionados à parte do Imóvel-Alvo no qual será desenvolvido o Hotel de Alto Padrão até a
Data da Inauguração.
O Instrumento de Promessa de Compra e Venda prevê que será considerada concluída a incorporação quando
da obtenção do Habite-se pela Taperebá. A conclusão das obras está prevista para ocorrer em até 48 (quarenta
e oito) meses contados da data da aprovação do projeto de construção, que ocorreu em 12/12/2018, com
tolerância avençada para eventual antecipação ou para eventual prorrogação de até 360 (trezentos e sessenta)
dias corridos (“Previsão de Conclusão”)
A Data de Inauguração deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados da Previsão de Conclusão
(“Data de Inauguração”).
O Fundo será imitido na posse do Imóvel Alvo quando da obtenção do Habite-se. Independentemente da
imissão na posse a Taperebá continuará responsável pela inauguração do Hotel, na forma acordada no Contrato
de Administração Hoteleira.
Adicionalmente, é de responsabilidade da Taperebá a entrega das instalações de um dos dois restaurantes que
integram o Imóvel Alvo em perfeito estado de conservação e operação, em até 180 (cento e oitenta) dias,
contados da obtenção do Habite-se e a entregar as instalações do segundo restaurante, com até 12 (doze) meses
de antecedência da data a ser acordada entre a Taperebá e a Administradora do Hotel, desde que aprovada pelo
Fundo, para o início da operação, observado que um dos dois restaurantes deverá estar funcionando a partir da
Data de Inauguração, podendo a Administradora do Hotel inaugurar posteriormente o segundo restaurante.
O Instrumento de Promessa de Compra e Venda prevê as seguintes condições precedentes (‘Condições
Precedentes”):
(i) efetiva integralização da totalidade das cotas da 1ª Emissão e o encerramento da Oferta;
(ii) conclusão da diligência jurídica satisfatória ao Fundo da qual não conste apontamentos ou ônus que impeçam
a venda do Imóvel Alvo;
(iii) celebração do Contrato de Locação;
(iv) celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas;
(v) confirmação do valor de mercado do Imóvel Alvo por laudo de avaliação ou no estudo de viabilidade da
Oferta, o qual não poderá ser inferior ao Preço de Aquisição.
O Preço de Aquisição será pago da seguinte forma:
a)
O valor de R$ 230.270.833,33 (duzentos e trinta milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e trinta e
três reais e trinta e três centavos) deverá ocorrer mediante transferência eletrônica disponível (TED) para conta
corrente de titularidade da Taperebá e;
b)
O valor de R$ 49.729.166,67 (quarenta e nove milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e sessenta
e seis reais e sessenta e sete centavos) deverá ser retido pelo Fundo, e mantido em conta corrente apartada, de
sua titularidade, para assegurar o pagamento da Renda Mínima até a Data de Inauguração (“Valor Retido”).
O Valor Retido deverá ser pelo Fundo em títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível
com as necessidades do Fundo, sendo certo que os rendimentos verificados com tais aplicações, ao final do
prazo estabelecido no item b) acima, deverão ser devolvidos pelo Fundo pela Taperebá.
O pagamento do Preço de Aquisição será realizado pelo Fundo em até 10 (dez) dias úteis após a verificação das
Condições Precedentes.
Caso as Condições Precedentes não sejam cumpridas em até 220 (duzentos e vinte) dias a contar da celebração
do Instrumento de Promessa de Compra e Venda, o negócio jurídico poderá ser desfeito, sem penalidade para
as partes.
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Adicionalmente, a promessa de compra e venda poderá ser desfeita pelo Fundo, a seu único e exclusivo critério,
caso: (i) as obras do Empreendimento não sejam concluídas em até 12 (doze) meses após a Previsão de
Conclusão; ou (ii) o Contrato de Administração Hoteleira seja resilido pela Administradora do Hotel, por
descumprimento contratual da Taperebá, hipóteses nas quais deverá Taperebá restituir integralmente o Preço
de Aquisição ao Fundo, sendo que a importância devida será acrescida de multa não compensatória de 2% (dois
por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo IGP-M/FGV.
A escritura pública de compra e venda para transmitir o domínio definitivo do Imóvel-Alvo ao Fundo será
celebrada em até 30 (trinta) dias após o término da Garantia de Renda Mínima, ou seja, decorridos 48 (quarenta
e oito) meses após a Data de Inauguração, competindo ao Fundo os custos, tributos e emolumentos notariais e
registrais respectivos.
Concomitantemente à celebração do Instrumento de Promessa de Compra e Venda do Imóvel-Alvo o Fundo
celebrará com a Taperebá um Contrato de Locação do Imóvel-Alvo, pelo prazo de 20 (vinte) anos (“Contrato de
Locação”), de forma que a exploração do Imóvel-Alvo, conforme estabelecido no Contrato de Administração
Hoteleira, sob a bandeira Fasano, será feita pela locatária.
Por meio da Operação Societária, a Taperebá conferirá à Tempranillo os direitos decorrentes do Contrato de
Locação.
Por meio do Contrato de Compra e Venda de Cotas, o Fundo adquirirá a totalidade das cotas da Tempranillo.
O Aluguel estipulado no Contrato de Locação corresponderá ao percentual de 74% (setenta e quatro por cento)
do Resultado Operacional do Hotel, entendendo-se por Resultado Operacional do Hotel o lucro bruto
operacional (“LBO”) descontado a valor equivalente à remuneração do consultor de investimentos e as despesas
fixas (assim entendidos o custo com a contratação de seguro predial, imposto predial - IPTU, a Taxa de Incentivo
disposta no Contrato de Administração Hoteleira e Fundo de Reserva FF&E e OS&E).
O Lucro Bruto Operacional, equivale à Receita Bruta do Hotel, deduzidas as despesas relacionadas exclusiva e
diretamente à operação do Hotel, incluindo a remuneração da Administradora do Hotel. Não serão consideradas,
para este cálculo, as despesas não relacionadas diretamente à operação, tais como: (a) pagamento de juros e
encargos decorrentes de captação de recursos; (b) Fundo de Reserva de FF&E e OS&E; (c) amortização e
depreciação; e (d) Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro incidentes sobre o Hotel ou outros
impostos ou tributos equivalentes que venham a substituí-los ou acrescê-los.
As receitas decorrentes da exploração dos Ativos Alvo a serem percebidas pelo Fundo decorrerão (i) do Aluguel
do Imóvel-Alvo, conforme convencionado no Contrato de Locação, e (ii) dos dividendos distribuídos pela
Tempranillo, decorrentes do resultado da exploração da operação hoteleira realizada no Imóvel-Alvo, após o
pagamento do Aluguel e dedução das demais despesas, conforme venham a ser apurados na forma da
regulamentação aplicável.
Garantia de Renda Mínima
Durante o Período de Garantia de Renda Mínima, será assegurada pela Taperebá e pela Even Construtora, em caráter
solidário, nos termos do Instrumento de Promessa de Compra e Venda, uma determinada renda mínima ao Fundo,
conforme a seguir indicado, correspondente à aplicação da taxa de 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco centésimos
por cento) ao ano sobre o montante total captado na Oferta, conforme a ser divulgado no Anúncio de Encerramento
da Oferta e apurado durante o Período de Garantia de Renda Mínima (“Garantia de Renda Mínima”).
A Renda Mínima será devida durante o Período de Garantia de Renda Mínima.
Para a apuração do valor devido a título da Renda Mínima, o Fundo informará mensalmente à Taperebá (i) o
valor pago acumuladamente aos cotistas (“Rendimento Acumulado”), e (ii) o valor a ser distribuído aos seus
cotistas no mês de referência, considerando os procedimentos legais e regulamentares aplicáveis para essa
verificação (“Resultado Mensal”). Em caso de diferença a menor, entre o Resultado Mensal e o valor necessário
para que seja assegurada a Renda Mínima acumulada. Eventual diferença apurada deverá ser paga pela Taperebá
e/ou pela Even Construtora, de maneira solidária, ao Fundo até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente à
apuração, incorporando-se referido valor ao Rendimento Acumulado (“Complemento Renda Mínima”).
Durante o Período de Garantia de Renda Mínima, sempre que, em determinado mês, a soma do (i) Rendimento
Acumulado com (ii) o respectivo Resultado Mensal exceder o valor assegurado pela Taperebá a título de Renda
Mínima acumulada, o montante excedente será:
(i) inicialmente devolvido à Taperebá e à Even Construtora até o limite dos valores por elas pagos a título de
Complemento Renda Mínima; e
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(ii) uma vez devolvidos todos os valores pagos pela Taperebá e/ou Even Construtora a título de Complemento
Renda Mínima, caso haja saldo de Excedente Renda Mínima, este será rateado entre o Fundo e a Taperebá, em
partes iguais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.
Ao final do Período de Garantia de Renda Mínima tanto os valores restituídos pela Taperabá ao Fundo a título
de Renda Mínima acumulada, assim como os valores pagos pelo Fundo à Taperebá a título de Excedente Renda
Mínima serão considerados como ajustes no Preço de Aquisição (“Ajuste de Preço”), para menos ou para mais
(conforme o caso), para fins de celebração da escritura definitiva de aquisição do Imóvel-Alvo, sendo certo que,
por ocasião da escritura definitiva, não será devido qualquer valor adicional pelo Fundo à Taperebá ou à
Even Construtora pela aquisição do Imóvel-Alvo.
Adicionalmente, as receitas decorrentes da exploração dos Ativos Alvo a serem percebidas pelo Fundo
decorrerão (i) dos aluguéis convencionados no Contrato de Locação, e ii) dos dividendos distribuídos pela
Tempranillo, decorrentes da exploração da operação hoteleira realizada no Imóvel-Alvo, na qualidade de
locatária, apurados após a dedução das despesas, tais como, mas não se limitando ao aluguel devido ao Fundo.
Vide os Fatores de Risco “Risco de Crédito da Taperebá e da Even Construtora quanto ao pagamento
da Garantia de Renda” e “Risco do não pagamento da Garantia de Renda Mínima”, constantes das
páginas 84 e 85 deste Prospecto Preliminar.
A DATA DE INAUGURAÇÃO SERÁ INFORMADA AO MERCADO EM GERAL E INVESTIDORES MEDIANTE
DIVULGAÇÃO DE FATO RELEVANTE DO FUNDO.
A GARANTIA DE RENDA MÍNIMA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER
MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA PELO FUNDO.
APÓS O PERÍODO DE GARANTIA DA RENDAMÍNIMA, O FUNDO NÃO MAIS CONTARÁ COM
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA DA TAPEREBÁ E DA EVEN E ESTARÁ SUJEITO A RECEITA DA
EXPLORAÇÃO DOS ATIVOS ALVO, CONFORME POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO.
A descrição completa dos Ativos Alvo consta da seção “Termos e Condições da Oferta – Descrição dos Ativos Alvo”, à
página 47 deste Prospecto Preliminar.
CASO NÃO SEJA ATINGIDO O MONTANTE DA OFERTA, A OFERTA SERÁ CANCELADA. CASO HAJA
INTEGRALIZAÇÃO E A OFERTA SEJA CANCELADA, OS VALORES DEPOSITADOS SERÃO DEVOLVIDOS E
RATEADOS ENTRE OS RESPECTIVOS INVESTIDORES, NA PROPORÇÃO DAS COTAS INTEGRALIZADAS,
ACRESCIDOS DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS AUFERIDOS PELAS APLICAÇÕES DO FUNDO E DOS
RENDIMENTOS PAGOS PELO FUNDO, CALCULADOS PRO RATA TEMPORIS, A PARTIR DA DATA DE
LIQUIDAÇÃO, COM DEDUÇÃO, SE FOR O CASO, DOS VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS INCIDENTES,
SE A ALÍQUOTA FOR SUPERIOR A ZERO, NO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS CONTADOS DA
COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DA OFERTA. NA HIPÓTESE DE RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER
VALORES AOS INVESTIDORES, ESTES DEVERÃO FORNECER RECIBO DE QUITAÇÃO RELATIVO AOS
VALORES RESTITUÍDOS.
NOS TERMOS DO ARTIGO 13, § 2º DA INSTRUÇÃO CVM 472, CASO NÃO SEJA ATINGIDO O MONTANTE
DA OFERTA, EM SE TRATANDO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DO FUNDO, O ADMINISTRADOR
DEVERÁ PROCEDER À LIQUIDAÇÃO DO FUNDO, ANEXANDO A SEU REQUERIMENTO O COMPROVANTE
DE RATEIO DE QUE TRATA O PARÁGRAFO ACIMA.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O NÃO ATINGIMENTO DO MONTANTE DA OFERTA, VEJA A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO – RISCOS RELATIVOS À OFERTA – RISCOS DA NÃO COLOCAÇÃO DO MONTANTE DA
OFERTA”, NA PÁGINA 104 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.
Descrição dos terceiros garantidores da Garantia da Renda Mínima
Para fins do item 7 do Anexo III da Instrução CVM 400, vide o abaixo acerca dos terceiros garantidores da Garantia
de Renda Mínima:
Even Construtora
Trata-se de terceiro prestador de garantia registrado na CVM, sob o n 20524, cujas informações podem ser
verificadas no Formulário de Referência, no site a seguir:
http://ri.even.com.br
(clicar em “Documentos Entregues à CVM”, em seguida selecionar “2020”, selecionar em “Formulário de
Referência”)
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EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
EVEN (B3: EVEN3)
ATUAÇÃO EM SÃO PAULO,
RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL
MAIS DE 40 ANOS DE HISTÓRIA
250 EMPREENDIMENTOS ENTREGUES
MAIS DE R$ 16,5 BI LANÇADOS EM VGV (2010-2020)
BR AA – G&P GLOBAL RATING

Entrada
Melpar

da
IPO
Melnick

PORTFÓLIO ALTO PADRÃO
DESIGN ARTE

ALTTO VILA MADALENA

45

VISTTA ALTO DA LAPA

ARBO

TIME EVEN ENVOLVIDO NA ESTRUTURAÇÃO DO FUNDO

LEANDRO MELNICK

CARLOS WOLLENWEBER

CEO

CFO

JOÃOAZEVEDO
COO

LUIS FELIPE CORREA
Gerente de Negócios Estruturados

MARCELODZIK
Diretor Exec.de Incorporação

Taperebá
Trata-se de sociedade empresária limitada, constituída no Brasil em 19.07.2013, por tempo indeterminado, tendo
2 sócias, da qual a Even Construtora e Incorporação S.A., sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Hungria, nº1400, º andar, conjunto 22 e 3º andar Jardim Europa, CEP 01455-000, CNPJ nº
43.470.988/0001-65 na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.329.520, é detentora, direta e
indiretamente, de 100% (cem por cento) das cotas sociais; sendo a outra sócia, Evenpar Participações Societárias
Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº1400, º andar, conjunto 22,
Jardim Europa, CEP 01455-000, CNPJ nº 10.564.728/0001-08 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
NIRE 35.222.757.409..
A Taperebá é uma sociedade de propósito específico constituída para desenvolver o empreendimento
imobiliário por meio de incorporação imobiliária, nos termos da Lei nº 4.591/64.
A Taperebá é administrada por até 4 (quatro) administradores, sócios ou não, sem designação específica, a quem
são conferidos poderes de gestão para, sempre em conjunto de 2 (dois), administrar e representar a sociedade.
Atualmente são administradores os Srs. João Eduardo de Azevedo Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da Cédula de Identidade RG nº 24.610.574-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 213.955.338-14, Leandro Melnick,
solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 805.101.997-7 SSP/RS, inscrito no CPF/MF
sob nº. 909.596.470-15, José Carlos Wollenweber Filho, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da
Cédula de Identidade RG nº 24.469.620-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 263.420.548-19 e Marcelo Dzik,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.913.608-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 216 .188.258-95, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório na Rua Hungria, 1400, 2º andar, Conjunto 22 - parte, Jardim Europa, CEP 01455-000, que permanecerão
em seus cargos por tempo indeterminado, até nova deliberação que venha a substituí-los.
O objetivo principal da Taperebá é o planejamento, a promoção, a incorporação e a venda de empreendimentos
imobiliários, compreendendo a entrega de unidades habitacionais, prontas e acabadas, com as respectivas
construções concluídas e averbadas no registro imobiliário, bem como executar e/ou contratar a execução de
todos os serviços ordinários, extraordinários e complementares necessários, nos termos da lei nº 4.591/64.
O capital social atual, totalmente integralizado é de R$ 45 .047.052,00 (quarenta e cinco milhões, quarenta e sete
mil e cinquenta e dois centavos), dividido em 45.047.052 (quarenta e cinco milhões, quarenta e sete mil e
cinquenta e duas quotas), no valor nominal de R$1,00 (um real), cada uma, e assim distribuído entre as sócias:
(a)
Even Construtora e Incorporadora S.A. detém 45.047.051 (quarenta e cinco milhões, quarenta e sete mil
e cinquenta e uma) quotas, no valor total de R$ 45.047.051,00 (quarenta e cinco milhões, quarenta e sete mil e
cinquenta e um reais); e
(b) Evenpar Participações Societárias 'Ltda. detém 01 (uma) quota, no valor de R$1,00 (um real).
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A última alteração da Taperebá registrada na JUCESP é a 7ª ACS, de 20.04.2020
a. Soma do PC e PNC
Passivo Circulante
63.952.120,01
Passivo não Circulante
140.623.559,17
Total
204.575.679,18
b. índice de endividamento (passivo
circulante mais o não circulante, dividido
pelo patrimônio líquido)
Passivo Circulante
63.952.120,01
Passivo não Circulante
140.623.559,17
Total
204.575.679,18
Patrimônio Líquido
90.603.163,44
Índice de endividamento
2,26
Data Base: 31/08/2020
Características da Garantia da Renda Mínima
Fonte Pagadora: Taperebá e a Even Construtora
Beneficiário: o Fundo
Montante: 7,75% (sete inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o montante total captado
na Oferta, conforme a ser divulgado no Anúncio de Encerramento da Oferta
Periodicidade: mensal
Prazo: pelo Período de Garantia de Renda Mínima
Retenção do Preço de Aquisição: No Instrumento de Promessa de Compra e Venda foi estabelecido que parte
do Preço de Aquisição, no montante correspondente ao valor devido pela Taperebá a título de Renda Mínima
até a inauguração do Hotel de Alto Padrão, será retido pelo Fundo, e mantido em conta corrente apartada, de
sua titularidade. Os valores retidos do Preço de Aquisição deverão ser aplicados pelo Fundo em títulos de renda
fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível com as necessidades do Fundo, para os fins de pagamento
da Renda Mínima durante os 2 (dois) primeiros anos após o pagamento do Preço de Aquisição, sendo certo que
os rendimentos verificados com tais aplicações, ao final do prazo de 2 (dois) anos, deverão ser devolvidos pelo
Fundo para a Taperebá, admitindo-se, desde que expressamente solicitado pela Taperebá, a compensação com
os pagamentos dos valores de Renda Mínima devidos nos meses subsequentes.

Descrição dos Ativos da Oferta
Os recursos líquidos da Oferta serão destinados à aquisição dos seguintes Ativos Alvo:
- Imóvel-Alvo : A totalidade das unidades autônomas que compõem os subcondomínios 02 e 04, do
empreendimento imobiliário denominado Condomínio Pedroso Alvarenga, situado em São Paulo/SP, entre a
Rua Pedroso Alvarenga, nºs 704, 706 e 7016; Rua Tapinas, nºs 67, 73, 81, 89/95, 99 e 105; Rua Galeno de
Revoredo, nºs 14, 20, 32, 10-38, 46, 56, 62, 76, 22, 90, 96, 100 e 30; e Rua Anacetuba, nºs 71, 87, 89 e 95, no bairro
do Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, conforme memorial de incorporação registrado sob nº Av. 03 da
matrícula 197.208 do 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP destinados à exploração de atividades
com destinação hoteleira de alto padrão. Nos termos da Av. 04 da matrícula 197.208 do 4º Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo, o Empreendimento foi submetido ao regime de patrimônio de afetação; e
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- Cotas de sociedades de propósito específico e outras sociedades, cujo único propósito se enquadre entre as
atividades permitidas aos FII e que invistam ou desenvolvam atividades no Imóvel-Alvo, qual seja a Tempranillo,
por meio da Operação Societária a ser realizada pela Taperebá de modo que, a Taperebá conferirá à Tempranillo
os direitos decorrentes do Contrato de Locação e o Fundo adquirirá a totalidade das cotas de emissão da
Tempranillo mediante a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas.
O imóvel-alvo está localizado próximo as principais vias da cidade, na região do Itaim que contém diversos
atrativos, como shoppings, parques e restaurantes.

O terreno está localizado em ponto estratégico onde existem fatores que dificultam a implantação
de um outro projeto com as mesmas características do imóvel-alvo:
Região fortemente adensada
Zoneamento restritivo
Alto valor da outorga para uso não residencial
Operação urbana com escassez e alto valor de cepac
Lotes remanescentes muito pequenos
Dificuldade de formar terrenos grandes
Essas dificuldades refletem na implantação de imóveis na região, o que vemos pelo histórico de
lançamentos nos últimos 5 anos, que indicam que foram lançados apenas 9 empreendimentos
residenciais com área média de 2.335m² na região, e além disso que não há hotéis competidores na
região.
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Por conta dos fatores indicados, o terreno do imóvel-alvo de 4.879m² é formado por 26 lotes que
foram negociados no período entre 2015 e 2017, com 36 inquilinos. Onde além do imóvel-alvo
também está sendo construído um residencial com 70 unidade que já estão 91% vendidas.

As obras do imóvel-alvo já foram iniciadas como vemos nas fotos abaixo:
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Plano de Distribuição
Os Coordenadores, observadas as disposições da regulamentação aplicável, realizarão a distribuição das Cotas,
sob o regime de melhores esforços de colocação, de acordo com o Plano de Distribuição, adotado em
cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, da Instrução CVM 400, o qual leva em consideração as relações
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores, de forma a
assegurar (i) que o tratamento conferido aos Investidores seja justo e equitativo; (ii) a adequação do
investimento ao perfil de risco do Público Alvo da Oferta; e (iii) que os representantes das Instituições
Participantes da Oferta recebam previamente exemplares do Prospecto para leitura obrigatória e que suas
dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas pelos Coordenadores.
Na Oferta Institucional, serão atendidos os Investidores que, a exclusivo critério do Coordenadores, melhor
atendam aos objetivos da Oferta, levando em consideração as relações com clientes e outras considerações de
natureza comercial e estratégica. Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição Participante
da Oferta e/ou da Administradora do Fundo e/ou da Taperebá com determinado(s) Investidor(es) Não
Institucional(is), ou considerações de natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante da
Oferta e/ou da Administradora do Fundo e/ou da Taperebá poderão ser consideradas na alocação dos
Investidores Não Institucionais.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores deverão realizar e fazer, de acordo com
as condições previstas nos respectivos Termos de Adesão ao Contrato de Distribuição, com que as demais
Instituições Participantes da Oferta assumam a obrigação de realizar a distribuição pública das Cotas, conforme
Plano de Distribuição fixado nos seguintes termos:
(i)

a Oferta terá como público alvo os Investidores Institucionais e os Investidores Não Institucionais, sendo
certo que será permitida a colocação para Pessoas Vinculadas, observados os termos da Seção “Termos e
Condições da Oferta – Características da Oferta – Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta
Institucional” na página 56 deste Prospecto Preliminar;

(ii)

após o protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta, a disponibilização deste Prospecto Preliminar
e a divulgação do Aviso ao Mercado, e anteriormente à concessão de registro da Oferta pela CVM, serão
realizadas Apresentações para Potenciais Investidores (Roadshow e/ou one-on-ones), conforme
determinado pelos Coordenadores, durante as quais será disponibilizado este Prospecto Preliminar;

(iii)

serão encaminhados à CVM (a) os materiais publicitários eventualmente utilizados, em até 1 (um) Dia
Útil após a sua utilização, nos termos da Deliberação da CVM nº 818, de 20 de abril de 2019, sendo
certo que, no caso do material publicitário previsto no artigo 50, caput, da Instrução CVM 400, a sua
utilização somente poderá ocorrer concomitantemente ou após a divulgação e apresentação deste
Prospecto Preliminar ou do Prospecto Definitivo da Oferta à CVM; e/ou (b) os documentos de suporte
às apresentações para potenciais investidores, eventualmente utilizados, previamente à sua utilização,
nos termos do artigo 50, §5º, da Instrução CVM 400;

(iv)

durante o Período de Reserva, as Instituições Participantes da Oferta receberão os Pedidos de
Reserva dos Investidores Não Institucionais, nos termos dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400,
e considerando o valor do Investimento Mínimo;

(v)

o Investidor Não Institucional, incluindo aqueles considerados como Pessoa Vinculada, que esteja
interessado em investir em Cotas deverá formalizar seu Pedido de Reserva junto a uma única
Instituição Participante da Oferta, em montante individual ou agregado de até R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), sendo certo que (i) no caso de Pedidos de Reserva por mais de uma Instituição
Participante da Oferta, apenas será(ão) considerado(s) o(s) Pedido(s) de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que disponibilizar primeiro perante a B3 e os demais serão cancelados; e
(ii) os Pedidos de Reserva realizados em uma única Instituição Participante da Oferta serão recebidos
pela B3 por ordem cronológica de envio e novos Pedidos de Reserva somente serão aceitos se a
somatória dos novos Pedidos de Reserva e aqueles já realizados não ultrapassarem o montante de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), caso esse limite máximo seja ultrapassado o novo pedido de
reserva será totalmente cancelado, conforme na Seção “Termos e Condições da Oferta – Características
da Oferta – Oferta Não Institucional” deste Prospecto;
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(vi)

(vii)

o Investidor Institucional, incluindo aqueles considerados como Pessoa Vinculada, que esteja
interessado em investir em Cotas deverá enviar sua ordem de investimento para os Coordenadores,
conforme o disposto no item “viii” abaixo;
no mínimo, 350.000 (trezentos e cinquenta mil) Cotas, ou seja, 10% (dez por cento) do Montante da
Oferta, serão destinadas, prioritariamente, à Oferta Não Institucional, sendo certo que os
Coordenadores, em comum acordo com a Administradora do Fundo, poderão aumentar a
quantidade de Cotas inicialmente destinada à Oferta Não Institucional até o limite máximo do
Montante da Oferta;

(viii)

no dia subsequente ao término do Período de Reserva do Investidores Não Institucionais, os
Coordenadores receberão, até as 16h00 (dezesseis horas), as ordens de investimento dos Investidores
Institucionais indicando a quantidade de Cotas a ser subscrita, inexistindo recebimento de reserva
ou limites máximos de investimento, observado o Montante da Oferta;

(ix)

será conduzido pelos Coordenadores, no âmbito da Oferta, Procedimento de Alocação de Ordens, nos
termos do artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400 e do Contrato de Distribuição, para (a) a verificação,
junto aos potenciais Investidores, da demanda pelas Cotas e (b) a alocação das Cotas;

(x)

concluído o Procedimento de Alocação de Ordens, os Coordenadores consolidarão as ordens de
investimento dos Investidores Institucionais e realizarão a alocação de forma discricionária conforme
montante disponível de Cotas não alocadas aos Investidores Não Institucionais, sendo que a B3
deverá enviar a posição consolidada dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais,
inclusive daqueles que sejam Pessoas Vinculadas;

(xi)

observado o artigo 54 da Instrução CVM 400, a subscrição das Cotas somente terá início após (a) a
concessão do registro da Oferta pela CVM; (b) a divulgação do Anúncio de Início, a qual deverá ser feita
em até 90 (noventa) dias contados da concessão do registro da Oferta pela CVM; e (c) a disponibilização
do Prospecto Definitivo aos Investidores;

(xii)

o Montante da Oferta poderá ser distribuído durante todo o Período de Subscrição, mediante a
celebração pelo Investidor, diretamente ou pelas Instituições Participantes da Oferta, na qualidade
de procuradoras nomeadas pelos Investidores, do respectivo Termo de Adesão ao Regulamento e
Ciência de Risco, por meio dos respectivos Pedidos de Reserva ou ordens de investimento,
conforme o caso, sob pena de cancelamento das respectivas ordens de investimento e Pedidos de
Reserva, a critério da Administradora do Fundo, em conjunto com os Coordenadores. Todo
Investidor, ao ingressar no Fundo, deverá atestar, por meio da assinatura do Termo de Adesão ao
Regulamento e Ciência de Risco, que recebeu exemplar do Prospecto Definitivo e do Regulamento,
que tomou ciência dos objetivos do Fundo, de sua Política de Investimentos, da composição da
carteira e da Taxa de Administração e da Taxa de Performance devidas à Administradora do Fundo,
bem como dos Fatores de Riscos aos quais o Fundo está sujeito;

(xiii)

(xiv)

a liquidação física e financeira das Cotas se dará na Data de Liquidação, sendo certo que a B3
informará ao Coordenador Líder o volume financeiro recebido em seu ambiente de liquidação e
que cada Instituição Participante da Oferta liquidará as Cotas de acordo com os procedimentos
operacionais da B3. As Instituições Participantes da Oferta farão sua liquidação exclusivamente
conforme o disposto no Contrato de Distribuição, bem como das dispos ições do termo de adesão
ao Contrato de Distribuição, conforme aplicável; e
uma vez encerrada a Oferta, os Coordenadores divulgarão o resultado da Oferta mediante
divulgação do Anúncio de Encerramento, nos termos do artigo 29 e do artigo 54-A da Instrução CVM
400.
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Não será firmado contrato de garantia de liquidez nem contrato de estabilização do preço das Cotas da 1ª
Emissão.
Não será concedido qualquer tipo de desconto pelas Instituições Participantes da Oferta aos Investidores
interessados em adquirir as Cotas.

Pedido de Reserva
Durante o Período de Reserva, o Investidor Não Institucional, inclusive aqueles considerados Pessoas
Vinculadas, interessado em investir no Fundo deverá formalizar sua intenção por meio de um ou mais
Pedidos de Reserva, realizados junto a uma única Instituição Participante da Oferta, em montante individual
ou agregado de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), inclusive, sendo certo que (i) no caso de Pedidos
de Reserva por mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas será(ão) considerado(s) o(s) Pedido(s)
de Reserva da Instituição Participante da Oferta que disponibilizar primeiro perante a B3 e os demai s serão
cancelados; e (ii) os Pedidos de Reserva realizados em uma única Instituição Participante da Oferta serão
recebidos pela B3 por ordem cronológica de envio e novos Pedidos de Reserva somente serão aceitos se a
somatória dos novos pedidos e aqueles já realizados não ultrapassarem o montante de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais), caso esse limite máximo seja ultrapassado o novo pedido de reserva será totalmente
cancelado. No respectivo Pedido de Reserva, o Investidor Não Institucional deverá indicar a sua qualidade
ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição
Participante da Oferta.
Adicionalmente, nos termos da Deliberação CVM 860, o Pedido de Reserva (i) contém as condições de subscrição
e integralização das Cotas, (ii) contém a indicação da ausência da Distribuição Parcial da Oferta, (iii) possibilita a
identificação dos Investidores Não Institucionais da sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada e (iv) contem termo
de obtenção de cópia deste Prospecto Preliminar.

Período de Reserva
Para fins do recebimento dos Pedidos de Reserva, o período compreendido entre os dias 10 de novembro de
2020 e 10 de dezembro de 2020 (inclusive), conforme indicado na Seção “Termos e Condições da Oferta –
Cronograma Indicativo da Oferta”, na página 68 deste Prospecto.

Pessoas Vinculadas
Para os fins da presente Oferta, serão consideradas como pessoas vinculadas os Investidores da Oferta que sejam
nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505: (i) controladores,
pessoas naturais ou jurídicas, e/ou administradores do Fundo, da Administradora do Fundo, do Consultor de
Investimentos Imobiliários e/ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii) controladores, pessoas
naturais ou jurídicas, e/ou administradores das Instituições Participantes da Oferta; (iii) empregados, operadores e
demais prepostos do Consultor de Investimentos Imobiliários, da Administradora do Fundo, do Fundo ou das
Instituições Participantes da Oferta diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que
prestem serviços ao Fundo, à Administradora do Fundo, ao Consultor de Investimentos Imobiliários ou às
Instituições Participantes da Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com o Fundo, a Administradora do
Fundo, o Consultor de Investimentos Imobiliários ou as Instituições Participantes da Oferta contrato de prestação
de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta;
(vi) pessoas naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário da
Administradora do Fundo, do Consultor de Investimentos Imobiliários ou das Instituições Participantes da Oferta;
(vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Fundo, pela Administradora do Fundo, pelo Consultor
de Investimentos Imobiliários ou pelas Instituições Participantes da Oferta, sendo que para estas últimas desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (viii) sociedades controladas, direta ou indiretamente por pessoas
vinculadas ao Fundo, à Administradora do Fundo, ao Consultor de Investimentos Imobiliários ou às Instituições
Participantes da Oferta sendo que para estas últimas desde que diretamente envolvidos na Oferta; (ix) cônjuge
ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens “(ii)” a “(vi)” acima; e (x) fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas ao Fundo, à Administradora do Fundo, ao
Consultor de Investimentos Imobiliários ou às Instituições Participantes da Oferta, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros não vinculados, conforme Plano de Distribuição previsto neste Prospecto
Preliminar.
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Procedimento de Alocação de Ordens
Haverá procedimento de coleta de intenções de investimento no âmbito da Oferta a ser conduzido pelos
Coordenadores, nos termos dos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400, tendo em vista que tal procedimento está
previsto nos Prospectos, o registro da Oferta foi requerido e este Prospecto Preliminar estará disponível aos
Investidores, para a verificação, junto aos Investidores da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, da demanda pelas
Cotas e se o Montante da Oferta foi atingido, considerando os Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais, observados o Investimento Mínimo, e a Aplicação Máxima Por Investidor Não Institucional, e o
recebimento de ordens de investimento dos Investidores Institucionais.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de demanda superior a
1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, as ordens de investimento e os Pedidos de Reserva de Pessoas
Vinculadas serão automaticamente cancelados.
A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE
AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA
OFERTA” NA PÁGINA 103 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.

Oferta Não Institucional
Durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar
da Oferta, inclusive Pessoas Vinculadas, deverá realizar a reserva de Cotas, mediante o preenchimento
de um ou mais Pedidos de Reserva junto a uma única Instituição Participante da Oferta , indicando, dentre
outras informações a quantidade de Cotas que pretende subscrever (observados o Investimento Mínimo
e a Aplicação Máxima Por Investidor Não Institucional), e apresenta-lo(s) a uma única Instituição
Participante da Oferta, sendo certo que no caso de Pedidos de Reserva por mais de uma Instituição
Participante da Oferta, apenas será(ão) considerado(s) o(s) Pedido(s) de Reserva da Instituição
Participante da Oferta que disponibilizar primeiro perante a B3 e os demais serão cancelados. O
preenchimento de mais de um Pedido de Reserva resultará na consolidação dos Pedidos de Reserva para
fins da quantidade de Cotas objeto de interesse do respectivo Investidor Não Institucional . Os Pedidos
de Reserva serão recebidos pela B3 por ordem cronológica de envio e novos pedidos de reserva somente
serão aceitos se a somatória dos novos pedidos e aqueles já realizados não ultrapassar o montante de
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), caso esse limite máximo seja ultrapassado, o novo pedido de
reserva será totalmente cancelado. Os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente,
no(s) seu(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena
de seu(s) Pedido(s) de Reserva ser(em) cancelado(s) pela respectiva Instituição Participante da Oferta.
Deverão ser observados pelos Investidores Não Institucionais, o Investimento Mínimo e a Aplicação
Máxima por Investidor Não Institucional, os procedimentos e normas de liquidação da B3 e o quanto
segue:
(i)

fica estabelecido que os Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição ou não de Pessoa Vinculada. Dessa
forma, serão aceitos os Pedidos de Reserva firmados por Pessoas Vinculadas, sem qualquer
limitação quanto ao número de Pessoas Vinculadas ou outras condições que não as estipuladas acima,
observado, no entanto, que no caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um
terço) da quantidade de Cotas ofertada, será vedada a colocação de Cotas para as Pessoas
Vinculadas, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400;

(ii)

até o Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, os Coordenadores informarão a quantidade
de Cotas adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais que
celebraram Pedido de Reserva diretamente junto aos Coordenadores, bem como à B3 para que esta
informe aos Participantes Especiais, que, por sua vez, deverão informar aos Investidores Não
Institucionais que celebraram Pedido de Reserva junto ao respectivo Participante Especial, por meio de
mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por
telefone ou correspondência, devendo o pagamento ser feito de acordo com a alínea (iii) abaixo
limitado ao valor da ordem de investimento ou do Pedido de Reserva;
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(iii)

(iv)

cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento, à vista e em moeda corrente nacional,
do valor indicado no inciso (ii) acima à Instituição Participante da Oferta junto à qual tenha
realizado seu Pedido de Reserva, até as 16h00 (dezesseis horas) da Data de Liquidação. Não
havendo pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela
Instituição Participante da Oferta; e
as Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens
acolhidas no âmbito dos Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da Oferta somente
atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta
nelas aberta ou mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.

Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição Participante da Oferta e/ou da Administradora
do Fundo e/ou da Taperebá com determinado(s) Investidor(es) Não Institucional(is), ou considerações de
natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante da Oferta e/ou da Administradora do
Fundo e/ou da Taperebá poderão ser consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais.
Os Pedidos de Reserva serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (i) e (iii) acima, e na
Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Alteração das circunstâncias, revogação ou
modificação, suspensão e cancelamento da Oferta”, na página 57 deste Prospecto.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS INTERESSADOS NA REALIZAÇÃO DE
PEDIDO DE RESERVA QUE (I) LEIAM CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADOS NO
PEDIDO DE RESERVA, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À
LIQUIDAÇÃO DA OFERTA E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, EM
ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, NAS PÁGINAS 85 A 104 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR
PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO, BEM COMO AQUELES
RELACIONADOS À EMISSÃO, À OFERTA E AS COTAS, OS QUAIS DEVEM SER CONSIDERADOS PARA O
INVESTIMENTO NAS COTAS, BEM COMO O REGULAMENTO; (II) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR O SEU PEDIDO DE RESERVA,
SE ESSA, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, (A) EXIGIRÁ A ABERTURA OU ATUALIZAÇÃO DE CONTA E/OU
CADASTRO; (B) EXIGIRÁ A MANUTENÇÃO DE RECURSOS EM CONTA CORRENTE NELA ABERTA E/OU
MANTIDA, PARA FINS DE GARANTIA DO PEDIDO DE RESERVA; E/OU (C) ACEITARÁ A APRESENTAÇÃO
DE MAIS DE UM PEDIDO DE RESERVA POR INVESTIDOR; (III) VERIFIQUEM COM A INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA PREFERÊNCIA, ANTES DE REALIZAR O SEU PEDIDO DE RE SERVA,
A POSSIBILIDADE DE DÉBITO ANTECIPADO DA RESERVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE
DA OFERTA; E (IV) ENTREM EM CONTATO COM A INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA DE SUA
PREFERÊNCIA PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE O PRAZO ESTABELECIDO PELA
INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DO PEDIDO DE RESERVA OU, SE FOR
O CASO, PARA A REALIZAÇÃO DO CADASTRO NA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA, TENDO
EM VISTA OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS ADOTADOS POR CADA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE
DA OFERTA.

Critério de Rateio da Oferta Não Institucional
Caso o total de Cotas objeto dos Pedidos de Reserva apresentados pelos Investidores Não Institucionais,
inclusive aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas e que apresentarem seus Pedidos de Reserva
durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, seja inferior a 10% (dez por cento) das Cotas, todos os
Pedidos de Reserva não cancelados serão integralmente atendidos, e as Cotas remanescentes serão destinadas
aos Investidores Institucionais nos termos da Oferta Institucional. Entretanto, caso o total de Cotas
correspondente aos Pedidos de Reserva exceda o percentual destinado à Oferta Não Institucional, os
Coordenadores decidirão por (i) ratear entre os Investidores Não Institucionais, inclusive aqueles que sejam
considerados Pessoas Vinculadas, proporcionalmente ao montante de Cotas indicado nos respectivos Pedidos
de Reserva dos Investidores Não Institucionais e não alocado aos Investidores Não Institucionais, inclusive
aqueles que sejam considerados Pessoas Vinculadas, não sendo consideradas frações de Cotas, sendo que,
relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica entre as partes do negócio em
hipótese alguma serão consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais; e/ou (ii) aumentar o percentual
a ser destinado prioritariamente aos Investidores Não Institucionais até o Montante da Oferta. Caso seja
aplicado o rateio indicado acima, o Pedido de Reserva poderá ser atendido em valor inferior ao montante
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indicado por cada Investidor Não Institucional, sendo que não há nenhuma garantia de que os Investidores Não
Institucionais venham a adquirir o valor equivalente ao montante de Cotas desejado, conforme indicado no
Pedido de Reserva. Os Coordenadores poderão aumentar a quantidade prioritariamente destinada à Oferta
Não Institucional a um patamar compatível com os objetivos da Oferta, de forma a atender, total ou
parcialmente, os referidos Pedidos de Reserva, até o Montante da Oferta, sendo possível a eventual aquisição
pelos Investidores de montante de Cotas inferior ao desejado em decorrência do rateio.
No caso de Pedidos de Reserva por mais de uma Instituição Participante da Oferta, apenas será(ão)
considerado(s) o(s) Pedido(s) de Reserva da Instituição Participante da Oferta que disponibilizar primeiro
perante a B3 e os demais serão cancelados, conforme previsto na Seção “4. Termos e Condições da Oferta –
Pedido de Reserva”, na página 52 do Prospecto Preliminar.

Os Investidores deverão realizar o pagamento e a integralização das Cotas à vista, em moeda corrente nacional,
em recursos imediatamente disponíveis, de acordo com o procedimento descrito acima.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de demanda superior a
1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, os Pedidos de Reserva de Pessoas Vinculadas serão
automaticamente cancelados.

Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, as Cotas remanescentes que não forem colocadas na Oferta
Não Institucional serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por meio da formalização de
ordens de investimento apresentadas aos Coordenadores, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas, observados os seguintes procedimentos:
(i)

os Investidores Institucionais, inclusive aqueles considerados Pessoas Vinculadas, interessados em
subscrever Cotas deverão apresentar suas ordens de investimento aos Coordenadores, no último dia do
Período de Reserva, indicando a quantidade de Cotas a ser subscrita, inexistindo recebimento de reserva,
observado o investimento em valor igual ou superior a R$ 1.000.100,00 (um milhão e cem reais) inclusive,
que equivale a, pelo menos, 10.001 (dez mil e uma) Cotas;

(ii)

fica estabelecido que os Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas deverão,
necessariamente, indicar na ordem de investimento a sua condição ou não de Pessoa Vinculada. Dessa
forma, serão aceitas as ordens de investimento enviadas por Pessoas Vinculadas, sem qualquer limitação,
observado, no entanto, que no caso de distribuição com excesso de demanda superior a 1/3 (um terço)
da quantidade de Cotas ofertada, será vedada a colocação de Cotas para as Pessoas Vinculadas. A
PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE
AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS
INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A
SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE RISCO “RISCO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO
DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 103 DESTE PROSPECTO;

(iii)

cada Investidor Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá assumir a
obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta Institucional,
para então apresentar sua ordem de investimento;

(iv)

até o final do Dia Útil imediatamente anterior à Data de Liquidação, os Coordenadores informarão aos
Investidores Institucionais, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido na ordem
de investimento ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, sobre a quantidade de Cotas
que cada um deverá subscrever e o Preço por Cota; e
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(v)

os Investidores Institucionais integralizarão as Cotas, à vista, em moeda corrente nacional, na Data de
Liquidação, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da B3. Não havendo
pagamento pontual, a ordem de investimento será automaticamente desconsiderada ou realocada, a
exclusivo critério dos Coordenadores.

As ordens de investimento serão irrevogáveis e irretratáveis, exceto pelo disposto nos incisos (ii) e (v) acima, e na Seção
“Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação,
suspensão e cancelamento da Oferta”, na página 57 deste Prospecto.

Critério de Colocação da Oferta Institucional
Caso as ordens de investimento apresentadas pelos Investidores Institucionais excedam o total de Cotas
remanescentes após o atendimento da Oferta Não Institucional, os Coordenadores darão prioridade aos Investidores
Institucionais que, no entender dos Coordenadores, melhor atendam os objetivos da Oferta, quais sejam, constituir
uma base diversificada de investidores, integrada por investidores com diferentes critérios de avaliação das
perspectivas do Fundo e a conjuntura macroeconômica brasileira, bem como criar condições para o desenvolvimento
do mercado local de fundos de investimentos imobiliários.

Disposições Comuns à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional
As Instituições Participantes da Oferta serão responsáveis pela transmissão à B3 das ordens acolhidas no âmbito
das ordens de investimento e dos Pedidos de Reserva. As Instituições Participantes da Oferta somente
atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por Investidores titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo Investidor.
Durante a colocação das Cotas, o Investidor que subscrever a Cota receberá, quando realizada a respectiva
liquidação, recibo de Cota que, até a disponibilização do Anúncio de Encerramento e da obtenção de
autorização da B3, não será negociável e não receberá rendimentos provenientes do Fundo. Tal recibo é
correspondente à quantidade de Cotas por ele adquirida, e se converterá em tal Cota depois de divulgado o
Anúncio de Encerramento e da obtenção de autorização da B3, quando as Cotas passarão a ser livremente
negociadas na B3.
Ressalvadas as referências expressas à Oferta Não Institucional e Oferta Institucional, todas as referências à “Oferta”
devem ser entendidas como referências à Oferta Não Institucional e à Oferta Institucional, em conjunto.
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, no caso de distribuição com excesso de demanda superior
a 1/3 (um terço) da quantidade de Cotas ofertadas, as ordens de investimento e os Pedidos de Reserva de
Pessoas Vinculadas serão automaticamente cancelados. A PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA
SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS PODE AFETAR NEGATIVAMENTE A LIQUIDEZ DAS
COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO. PARA MAIS INFORMAÇÕES A RESPEITO DA PARTICIPAÇÃO DE
PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA, VEJA A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” EM ESPECIAL O FATOR DE
RISCO “PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS VINCULADAS NA OFERTA” NA PÁGINA 103 DESTE PROSPECTO.

Alocação e Liquidação da Oferta
Os Pedidos de Reserva recebidos pela B3 e/ou por meio das Instituições Participantes da Oferta serão alocadas
seguindo os critérios estabelecidos pelos Coordenadores neste Prospecto Preliminar, assegurando tratamento
aos Investidores da Oferta justo e equitativo em cumprimento ao disposto no artigo 33, §3º, inciso I, da Instrução
CVM 400, sendo certo que a B3 informará ao Coordenador Líder o montante das reservas recebidas em seu
ambiente.
Em hipótese alguma, o relacionamento prévio de uma Instituição Participante da Oferta e/ou da Administradora
do Fundo e/ou da Taperebá com determinado(s) Investidor(es) Não Institucional(is), ou considerações de
natureza comercial ou estratégica, seja de uma Instituição Participante da Oferta e/ou da Administradora do
Fundo e/ou da Taperebá poderão ser consideradas na alocação dos Investidores Não Institucionais.
Com base nas informações enviadas pela B3 e pelos Coordenadores, durante o Procedimento de Alocação das
Ordens, os Coordenadores verificarão se: (i) o Montante da Oferta foi atingido; e (ii) houve excesso de demanda;
diante disto, os Coordenadores definirão se haverá liquidação da Oferta.
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Após a verificação da alocação de que se trata acima, a Oferta contará com processo de liquidação via B3,
conforme abaixo descrito.
A liquidação da Oferta ocorrerá na Data de Liquidação, observado o abaixo descrito, sendo certo que a B3
informará aos Coordenadores o montante de reservas recebidas em seu ambiente de liquidação, sendo certo
que a Instituição Participante da Oferta liquidará de acordo com os procedimentos operacionais da B3.
Caso, na Data de Liquidação, as Cotas subscritas não sejam totalmente integralizadas por falha dos Investidores
da Oferta, a integralização das Cotas objeto da falha poderá ser realizada junto ao Escriturador até o 5º (quinto)
Dia Útil imediatamente subsequente à Data de Liquidação pelo Preço por Cota, sem prejuízo da possibilidade
de os Coordenadores alocarem a referida ordem para outro Investidor, sendo certo que, caso após a
possibilidade de integralização das Cotas junto ao Escriturador ocorram novas falhas por Investidores de modo
a não ser atingido o Montante da Oferta os Coordenadores encerrarão a Oferta e o Administrador deverá
devolver aos Investidores os recursos eventualmente depositados, sem qualquer rendimento ou atualização,
com dedução, se for o caso, de taxas e/ou despesas, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da divulgação
do Anúncio de Encerramento da Oferta.
Nos termos do artigo 13, § 2º da Instrução CVM 472, caso não seja atingido o Montante da Oferta, em se tratando
da primeira distribuição de Cotas do Fundo, o Administrador deverá proceder à liquidação do Fundo, anexando
a seu requerimento o comprovante de rateio de que trata o parágrafo acima.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O NÃO ATINGIMENTO DO MONTANTE DA OFERTA, VEJA A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO – RISCOS RELATIVOS À OFERTA – RISCOS DA NÃO COLOCAÇÃO DO MONTANTE DA
OFERTA”, NA PÁGINA 104 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR.

Procedimentos para subscrição e integralização das Cotas
A subscrição e integralização de cada uma das Cotas será realizada mediante o preenchimento e assinatura do
Pedido de Reserva ou ordem de investimento, conforme o caso, e pagamento, em moeda corrente nacional,
quando da sua liquidação, pelo Preço por Cota, não sendo permitida a aquisição de Cotas fracionadas,
observado que eventuais arredondamentos serão realizados pela exclusão da fração, mantendo-se o número
inteiro (arredondamento para baixo). Cada um dos investidores deverá efetuar o pagamento do valor
correspondente ao montante de Cotas que subscrever, observados os procedimentos de colocação e o Critério
de Colocação da Oferta Institucional e Critério de Rateio da Oferta Não Institucional.
A integralização de Cotas será realizada na Data de Liquidação, de acordo com o Preço por Cota, em
consonância com os procedimentos operacionais da B3 e com aqueles descritos no Pedido de Reserva,
conforme aplicável.
Após a Data de Liquidação, a Oferta será encerrada e o Anúncio de Encerramento será divulgado nos termos
dos artigos 29 e 54-A da Instrução CVM 400.
Na hipótese de ter sido subscrita e integralizada a totalidade das Cotas, a Oferta será encerrada pelos
Coordenadores, com a correspondente divulgação do Anúncio de Encerramento. No entanto, na hipótese de
não ter sido subscrita a totalidade das Cotas objeto da Oferta, a Oferta será cancelada.

Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta
Os Coordenadores poderão requerer à CVM que autorize modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram
alterações substanciais e imprevisíveis nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do
pedido de registro de distribuição, ou que o fundamente, acarretando aumento relevante dos riscos
assumidos pelo Fundo e inerentes à própria Oferta. Adicionalmente, os Coordenadores poderão modificar
a qualquer tempo a Oferta a fim de melhorar seus termos e condições para os Investidores ou a fim de
renunciar a condição da Oferta estabelecida pelo Fundo, conforme disposto no artigo 25, § 3º, da Instrução
CVM 400. Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceit o pela CVM, o prazo para
distribuição da Oferta poderá, a critério da CVM, ser prorrogado em até 90 (noventa) dias contados da
aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores
à revogação serão considerados ineficazes, conforme o detalhado abaixo. A modificação ou revogação da
Oferta deverá ser imediatamente comunicada aos Investidores pelas Instituições Participantes da Oferta, e
divulgada por meio de anúncio de retificação a ser divulgado nas página s da rede mundial de
computadores das Instituições Participantes da Oferta, da Administradora do Fundo e da CVM, da B3 e do
Fundos.net, administrado pela B3, no(s) mesmo(s) veículo(s) utilizado(s) para a divulgação do Aviso ao
Mercado e Anúncio de Início, de acordo com o artigo 27 da Instrução CVM 400.
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Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão confirmar
expressamente, até as 16h00 (dezesseis horas) do 5º (quinto) Dia Útil subsequente à data do recebimento da
divulgação do anúncio de retificação que informará sobre a modificação da Oferta seu interesse em manter
suas ordens de investimento. Em caso de silêncio, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os
Investidores pretendem manter a declaração de aceitação. Os Coordenadores deverão acautelar-se e certificarse, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi
alterada e que tem conhecimento das novas condições, conforme o caso.
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer tempo,
uma oferta que: (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do
registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que
depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou
violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 (trinta)
dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados
os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro.
Cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar os Investidores que já tiverem aderido à Oferta sobre
a suspensão ou o cancelamento da Oferta. Caso a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400, o Investidor poderá revogar sua aceitação à Oferta, devendo, para tanto, informar sua
decisão à respectiva Instituição Participante da Oferta até às 16h00 (dezesseis horas) do 5º (quinto) Dia Útil
subsequente à data de recebimento do comunicado por escrito sobre a suspensão da Oferta, presumindo-se,
na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação. Se o Investidor revogar sua
aceitação, os valores até então integralizados serão devolvidos acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos
pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data
de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for
superior a zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da respectiva revogação.
Na hipótese exclusiva de modificação da Oferta, os Coordenadores deverão acautelar-se e certificar-se, no
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor está ciente de que a Oferta foi alterada
e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor já tenha aderido à Oferta, a pertinente
Instituição Participante da Oferta deverá comunicá-lo a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor
não informe por escrito à Instituição Participante da Oferta pertinente sua desistência do Pedido de Reserva
no prazo estipulado acima, será presumido que tal Investidor manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal
Investidor deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo
Pedido de Reserva.
Caso (i) a Oferta seja cancelada, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, ou (ii) a Oferta seja
revogada, nos termos dos artigos 25 a 27 da Instrução CVM 400, todos os atos de aceitação serão
cancelados e a Instituição Participante da Oferta com a qual o Investidor celebrou o seu Pedido de Reserva
ou realizou sua ordem de investimento, conforme o caso, comunicará ao investidor o cancelamento da Oferta.
Nesses casos, os valores até então integralizados pelos Investidores serão devolvidos, acrescidos dos
rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo, calculados
pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da
comunicação do cancelamento ou da revogação da Oferta.
Em qualquer hipótese, a revogação da Oferta torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos Investidores aceitantes os valores depositados
acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos pelo Fundo,
calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos
aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da
comunicação do cancelamento da Oferta, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400.

Breve Histórico do Coordenador Líder
O Grupo J. Safra, reconhecido conglomerado bancário e de private banking, possui mais de 175 anos de
tradição em serviços financeiros e presença em 23 países, com atividades nos EUA, Europa, Oriente Médio, Ásia,
América Latina e Caribe. Dentre as empresas financeiras incluídas no Grupo, estão o Banco J. Safra S.A., o Safra
National Bank of New York e o J. Safra Sarasin Holding. Em dezembro de 2019, o Grupo J. Safra possuía, em
valores agregados, gestão de recursos de terceiros no montante de R$ 1,1 trilhão.
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O Banco Safra S.A. atua como banco múltiplo e figura como o quarto maior banco privado brasileiro por total
de ativos, segundo dados do BACEN. Em 31 de março de 2020 os ativos totalizavam R$ 249,5 bilhões e a carteira
de crédito expandida R$ 110,6 bilhões.

Investment Banking: atua na originação, execução e distribuição de ofertas de ações no mercado doméstico e
internacional, bem como operações de fusões e aquisições, dentre outras.

Fusões e Aquisições: atua na assessoria junto às principais empresas e fundos do Brasil, tendo conduzido
operações, como por exemplo, em 2016, a venda da Lotten Eyes para a Amil, em 2018 a assessoria exclusiva na
venda da Alesat para Glencore e em 2020 a assessoria exclusiva na venda de 43 lojas do Grupo Pão de Açúcar
para a gestora TRX e assessoria financeira à 3R na aquisição da Ouro Preto Óleo e Gás, configurando entres os
líderes deste mercado no primeiro semestre de 2020.
Em Fundos de Investimento Imobiliário, o Safra atuou como coordenador líder do follow-on do fundo Pátria
Edifícios Corporativos FII, do follow-on do fundo JS Real Estate Multigestão FII e do FII Mogno Fundo de Fundos,
totalizando cerca mais de R$ 1,0 bilhão em ofertas no primeiro semestre de 2020.

Private Banking: oferece assessoria financeira e patrimonial aos seus clientes e familiares, combinando soluções
personalizadas com gerenciamento de riscos, alocação especializada de ativos e confidencialidade.

Asset Management: atuante desde 1980 na gestão de recursos de terceiros através de carteiras administradas
e fundos de investimento, com oferta de variedade de produtos aos diversos segmentos de clientes. Em abril
de 2020, possuía aproximadamente R$94,6 bilhões de ativos sob gestão.

Sales & Trading: criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, opções, índice de ações, dólar

e DI, além de possuir equipe de pesquisa “Research”. Esta equipe é responsável pelo acompanhamento e
produção de relatórios macroeconômicos e setoriais, incluindo a cobertura dos setores de Construção Civil,
Bancos, Mineração, Siderurgia, Consumo, dentre outros.
Renda Fixa: atua na originação, execução e distribuição de financiamentos estruturados e títulos de dívidas no
mercado doméstico e internacional, incluindo bonds, CCB, CRA, CRI, debêntures, FIDC, notas promissórias,
dentre outros, configurando entres os líderes deste mercado.
Com relação à área de Mercado de Capitais: no 1º semestre de em 2020, os principais destaques do Safra foram
a participação na estruturação e distribuição de operações de CRI, CRA, Debêntures de Infraestrutura
Debêntures, Notas Promissórias, Ações e Cotas de Fundos de Investimento listados, totalizando mais de R$12,3
bilhões em operações para fundos de investimento e empresas dos mais variados setores, tais como GPA,
Perfin, Pátria, Rumo, Raízen, Log-in, Rede D’or São Luiz, Mogno, e Via Varejo.

Breve Histórico do Itaú BBA
O Itaú BBA é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a forma de sociedade
por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 1º,
2º e 3º (parte), 4º e 5º andares, Bairro Itaim Bibi.
O Itaú BBA é um banco de atacado brasileiro com ativos na ordem de R$ 962 bilhões e uma carteira de crédito
no Brasil de R$ 230 bilhões, em junho de 2020. O banco faz parte do conglomerado Itaú Unibanco, sendo
controlado diretamente pelo Itaú Unibanco Holding S.A. O Itaú BBA é responsável por prover serviços financeiros
para grandes empresas. O Itaú BBA possui sucursais no Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte,
Curitiba, Salvador, Montevidéu, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Lisboa, além de escritórios de representação em
Lima, Nova Iorque, Miami, Frankfurt, Paris, Madri, Londres, Lisboa, Bahamas, Cayman e Suiça1..
A área de Investment Banking oferece assessoria a clientes corporativos e investidores na estruturação de
produtos de banco de investimento, incluindo renda fixa, renda variável, além de fusões e aquisições.

1

Fonte:
Itaú
Unibanco,
disponível
em
investidores/Download.aspx?Arquivo=8UJPs0hzGr8zUpUrHhWNFQ==
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https://www.itau.com.br/relacoes-com-

De acordo com o Ranking ANBIMA de Renda Fixa e Híbridos2, o Itaú BBA tem apresentado posição de destaque
no mercado doméstico, tendo ocupado o primeiro lugar nos anos de 2004 a 2014, a segunda colocação em 2015
e em 2016 e o primeiro lugar em 2017, 2018 e 2019, com participação de mercado entre 19% e 55%. Até junho
de 2020, encontrava-se em 2º lugar. Adicionalmente, o Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores
bancos de investimento do Brasil por instituições como Global Finance, Latin Finance e Euromoney3. Em 2018 o
Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento do Brasil pela Latin Finance4. Em 2017 o Itaú BBA
foi escolhido como o melhor banco de investimento, de equity e de M&A da LATAM pela Global Finance5. Em
2016 o Itaú BBA foi escolhido como o melhor banco de investimento no Brasil pela Global Finance6. Em 2014 o
Itaú BBA foi escolhido como o Banco mais inovador da América Latina pela The Banker7. Em 2014 o Itaú BBA foi
também eleito o melhor banco de investimento do Brasil e da América Latina pela Global Finance8, e melhor
banco de investimento do Brasil pela Latin Finance9. Em 2013, o Itaú BBA foi escolhido como melhor banco de
investimento da América Latina pela Global Finance10.
Dentre as emissões de debêntures coordenadas pelo Itaú BBA recentemente, destacam-se as ofertas de
debêntures de Light (R$ 418 milhões), Localiza (R$ 1 bilhão), ViaRondon (R$700 milhões), Dasa (R$ 500 milhões),
Light (R$ 700 milhões), Raízen (R$ 900 milhões), Copel (R$ 850 milhões), Arteris (R$ 1,7 bilhão), Atacadão (R$ 1
bilhão), Rumo (R$ 1,1 bilhão), Enel (R$ 800 milhões), Vix (R$ 373 milhões), Comgas (R$ 2 bilhões), Usiminas (R$
2 bilhões), Suzano (R$ 750 milhões), Petrobras (R$ 3 bilhões), Eleva (R$ 100 milhões), Quod (R$250 milhões),
Engie (R$1,6 bilhões e R$2,5 bilhões), AB Colinas (R$515 milhões), Neoenergia (R$1,3 bilhões), Movida (R$700
milhões), Arteris (R$400 milhões), Equatorial Energia (R$ 620 milhões), BRK Ambiental (R$ 450 milhões), CPFL
Energia (R$2,5 bilhões), Eneva (R$ 750 milhões e R$ 450 milhões), JSL (R$ 450 milhões), CPFL Renováveis (R$853
milhões), Smart Fit (R$1,3 bilhões), B3 (R$ 1,2 bilhões), MRS (R$ 650 milhões), Kroton (R$ 800 milhões), Localiza
(R$ 1 bilhão), AES Tietê (R$ 2,2 bilhões), entre outras11.
Em operações de notas promissórias recentemente coordenadas pelo Banco Itaú BBA, destacam-se as operações
de Ambev (R$ 100 milhões), Patria (R$ 1 bilhão), Rede D’Or (R$ 800 milhões), Enel (R$ 3 bilhões), Magazine Luiza
(R$ 800 milhões), Cemig (R$ 1,7 bilhões e R$ 1,4 bilhões), MRV (R$ 137 milhões), EDP (R$ 300 milhões e R$ 130
milhões), Lojas Americanas (R$ 190 milhões), Atacadão (R$ 750 milhões), Prime (R$ 260 milhões), Elektro (R$ 350
milhões), Arteris (R$ 650 milhões), Localiza (R$ 650 milhões), Prime (R$ 300 milhões), Coelce (R$ 400 milhões),
Atacadão (R$2 bilhões), Duratex (R$ 500 milhões), Energisa (R$ 280 milhões, R$ 250 milhões e R$ 150 milhões),
Equatorial (R$ 310 milhões), Light (R$ 400 milhões), CER (R$ 100 milhões), Prime (R$ 340 milhões), Energisa (R$
300 milhões), Rede D’or (R$1,1 bilhão e R$ 800 milhões), SmartFit (R$ 200 milhões), Equatorial (R$ 310 milhões),
Light (R$ 400 milhões), Bradespar (R$2,4 bilhões), Movida (R$ 400 milhões), Prime (R$ 200 milhões), Estácio (R$
600 milhões), Porto Seguro (R$ 100 milhões), Energisa (R$ 280 milhões e R$ 140 milhões), entre outras12.
Destacam-se ainda as operações de FIDC de Blu (R$ 200 milhões), Eletrobras (R$ 3,7 bilhões), Pravaler (R$ 126
milhões e R$ 315 milhões), Sabemi, (R$ 254 milhões e R$ 431 milhões), Geru (R$ 240 milhões), Ideal Invest (R$
200 milhões, R$ 150 milhões, R$ 100 milhões), RCI (R$456 milhões), Chemical (R$ 588 milhões), Renner (R$ 420
milhões), Banco Volkswagen (R$ 1 bilhão), Stone (R$1,6 bilhão, R$700 milhões e R$360 milhões), Light (R$1,4
bilhão), Sabemi (R$ 431 milhões, R$ 318 milhões e R$ 254 milhões), Listo (R$ 400 milhões), entre outros 13.

Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercadodomestico-renda-fixa-e-hibridos.htm
3 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
4
Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
5 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/quem-somos/
6
Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings
7 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings
8
Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings
9 Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings
10
Fonte: Itaú BBA, disponível em https://www.itau.com.br/itaubba-pt/sobre-o-itau-bba/credenciais/premios-e-rankings
11
Fonte: Itaú BBA, disponível em
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
12
Fonte: Itaú BBA, disponível em
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
13
Fonte: Itaú BBA, disponível em
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
2
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Em operações de CRI, destaque para os de Northwest/Rede D’Or (R$ 551 milhões), Cyrella (R$601 milhões), São
Carlos (R$150 milhões) Aliansce Shopping Centers (R$ 180 milhões), Multiplan (R$300 milhões), BR Malls (R$225
e R$403 milhões), Direcional Engenharia (R$ 101 milhões) e Ambev (R$ 68 milhões), Multiplan (R$ 300 milhões),
Aliansce (R$ 180 milhões), Multiplan (R$ 300 milhões), Iguatemi (R$ 280 milhões), HSI (R$ 161 milhões), Rede
D’or (R$ 300 milhões), Sumaúma (R$ 180 milhões), Localiza (R$ 370 milhões), Hemisfério Sul (R$ 161 milhões),
Sumaúma (R$ 180 milhões), Setin (R$ 62 milhões), RaiaDrogasil (R$ 250 milhões), entre outros 14.
No mercado de CRA destaques recentes incluem os CRA de Raízen (R$ 239 milhões), Klabin (R$ 966 milhões)
Zilor (R$ 600 milhões), BRF (R$ 1,5 bilhão), Fibria (R$1,25 bilhão, R$ 941 milhões), , Suzano (R$675 milhões),
Klabin (R$ 1 bilhão, R$ 846 milhões e R$ 600 milhões), VLI Multimodal (R$260 milhões), São Martinho (R$ 506
milhões), Ultra (R$1 bilhão), Guarani (R$ 313 milhões), Camil (R$ 600 milhões e R$ 405 milhões), Solar (R$ 657
milhões), Minerva Foods (R$ 350 milhões), Ultra (R$ 970 milhões), Raízen (R$ 1 bilhão e R$ 900 milhões), Santa
Helena (R$ 100 milhões), Brasil Agro (R$ 142 milhões), Petrobras Distribuidora (R$ 962 milhões), Brasal (R$ 100
milhões), Selmi (R$ 150 milhões), entre outros 15.
No ranking da ANBIMA de renda variável, o banco figurou em primeiro lugar até dezembro de 201716. Em 2018,
o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de 4 ofertas públicas de ação, obtendo a 1ª posição no
ranking da ANBIMA17. Em 2019 o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de 31 ofertas públicas de
ação, totalizando R$ 18,7 bilhões18. Até julho de 2020 o Itaú BBA atuou como coordenador e bookrunner de 6
ofertas públicas de ação, estando em 4º lugar no ranking da ANBIMA 19.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes diversos produtos
no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, comercial papers, fixed e
floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados de recebíveis imobiliários
(CRI) e do agronegócio (CRA). O Itaú BBA participou e distribuiu de operações de debêntures, notas promissórias
e securitização que totalizaram mais de R$24,9 bilhões em 2017 e R$28,9 bilhões em 2018. De acordo com o
ranking da ANBIMA20, o Itaú BBA foi classificado em primeiro lugar no ranking de distribuição de operações em
renda fixa e securitização em 2018 e sua participação de mercado soma perto de 29% do volume distribuído em
201821. Em 2019, o Itaú BBA participou e distribuiu operações de debêntures, notas promissórias e securitização
que totalizaram aproximadamente R$39,1 bilhões e sua participação de mercado somou pouco mais que 27%
do volume distribuído, constando em 1º lugar com base no último ranking ANBIMA publicado em dezembro22.
Até junho de 2020, o Itaú BBA participou e distribuiu operações de debêntures, notas promissórias e
securitização que totalizaram aproximadamente R$ 3,3 bilhões e sua participação de mercado soma perto de
19% do volume distribuído23.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas e soluções
para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações
societárias. A área detém acesso a investidores para assessorar clientes na viabilização de movimentos
societários.
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Fonte: Itaú BBA, disponível em
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
Fonte: Itaú BBA, disponível em
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ e
https://web.cvm.gov.br/app/esforcosrestritos/#/consultarOferta
Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercadodomestico-renda-variavel.htm
Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercadodomestico-renda-variavel.htm
Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercadodomestico-renda-variavel.htm
Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercadodomestico-renda-variavel.htm
Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercadodomestico-renda-fixa-e-hibridos.htm
Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercadodomestico-renda-fixa-e-hibridos.htm
Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercadodomestico-renda-fixa-e-hibridos.htm
Fonte: Anbima, disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/ranking/mercado-de-capitais/mercadodomestico-renda-fixa-e-hibridos.htm

61

Breve Histórico do BTG
O BTG Pactual é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, constituída sob
a forma de sociedade anônima de capital aberto, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andares, CEP 04538-133, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
30.306.294/0002-26.
O BTG Pactual foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Nos 13 (treze)
anos seguintes, a empresa expandiu-se consideravelmente, com foco nas áreas de pesquisa, finanças
corporativas, mercado de capitais, fusões & aquisições, wealth management, asset management e sales and
trading (vendas e negociações).
Em 2006, o UBS A.G, instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A., associaram-se para criar
o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments,
formando o BTG Pactual. Em dezembro de 2010, o Banco emitiu US$1,8 bilhão em capital para um consórcio
de respeitados investidores e sócios, representando 18,65% (dezoito inteiros e sessenta e cinco centésimos por
cento) do BTG Pactual.
Nos anos 2011 e 2012, o BTG Pactual adquiriu uma participação de 37,64% (trinta e sete inteiros e sessenta e
quatro centésimos por cento) no Banco Pan Americano, bem como adquiriu as corretoras Celfin, no Chile, que
também opera no Peru e na Colômbia e a Bolsa y Renta, na Colômbia, fazendo-se mais presente na América
Latina.
A área de Debt Capital Markets (DCM) do BTG Pactual é uma área relevante para o banco. Assessorou
instituições públicas e privadas nos mercados de capitais de renda fixa, nos diferentes mercados locais onde o
BTG Pactual atua, através da emissão de debêntures, notas promissórias, certificados de recebíveis imobiliários,
fundos de investimentos imobiliários ou fundos de investimento em direitos creditórios. DCM também atua no
mercado internacional, através da emissão de bonds. Além disso, DCM auxilia empresas em processo de
renegociação de termos e condições de dívidas em ambos os mercados.
Em julho de 2014, destacamos também a aquisição do banco suíço BSI, pertencente ao grupo italiano
Assicurazioni Generali S.p.A, a aquisição acrescenta ao BTG Pactual, aproximadamente, US$100,0 bilhões em
ativos sob gestão. A combinação do BTG Pactual e do BSI cria uma plataforma internacional de wealth e asset
management com mais de US$200,0 bilhões em ativos sob gestão e presente em todos os principais centros
financeiros internacionais. Com a transação, o BTG Pactual passa a oferecer aos seus clientes uma abrangência
global e serviços diferenciados.
O DCM do BTG Pactual possui um modelo de negócios diferenciado, com plataforma integrada com outras
áreas do banco. Cobre desde o processo de estruturação e investor education, até o comprometimento do BTG
Pactual em atuar como formador de mercado no mercado secundário das transações. Serviços estes com forte
suporte das áreas de Research de Renda Fixa (líder segundo a revista Institutional Investor) e de Sales & Trading
localizadas em Nova Iorque, Londres, Hong Kong, Santiago e São Paulo.
Em 2012, o BTG Pactual participou de 36 (trinta e seis) operações locais de DCM, com mais de R$15,0bilhões
em captações no mercado, refletindo em uma participação de mercado (market share) de aproximadamente
20% (vinte por cento), destacam-se nesse período as ofertas da SABESP (R$770,0 milhões), BR Malls (R$405,0
milhões), CCR Viaoeste (R$750,0 milhões) e TPI (R$472,0 milhões) em que atuou como coordenador líder e as
ofertas de CEMIG (R$1,4 bilhão), BNDES (R$2,0 bilhões), Ecorodovias (R$800,0 milhões) e BR Properties (R$600,0
milhões) em que atuou como coordenador. Em 2013, o BTG Pactual participou como coordenador líder das
ofertas da Triângulo do Sol (R$691,0 milhões), Colinas (R$950,0 milhões), Tegma (R$200,0 milhões), Valid
(R$250,0 milhões), AES Sul (R$290,0 milhões), JSL (R$400,0 milhões), Norte Brasil Transmissora de Energia
(R$200,0 milhões), Intervias (R$600,0 milhões) e CCR (R$200,0 milhões). Destaca-se neste período também a
operação de Rodovias do Tietê em que atuou como coordenador líder e assessor de Project Finance, no volume
de R$1,065 bilhão. Como coordenador, o BTG Pactual participou da 4ª (quarta) emissão de Iguatemi (R$450,0
milhões), Ecovias (R$881,0 milhões), Comgás (R$540,0 milhões), Brasil Pharma (R$287,690 milhões), da
Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar (R$300,0 milhões) e da Andrade Gutierrez Participações S.A.
(R$180,0 milhões).
Em 2014, o BTG Pactual participou de 33 (trinta e três) operações, totalizando um volume de R$5,69 bilhões
distribuídos no mercado local. Destacamos a participação como coordenador líder das ofertas de debêntures
de infraestrutura da Santo Antonio Energia (R$700,0 milhões), Ferreira Gomes (R$210,0 milhões), Santa Vitória
do Palmar (R$90,0 milhões), e como coordenador nas ofertas da Centrovias (R$400,0 milhões), Intervias
(R$275,0 milhões, da ViaNorte (R$150,0 milhões), Localiza (R$500,0 milhões) e Estácio (R$300,0 milhões).
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No ranking ANBIMA de distribuição de renda fixa, de janeiro a junho de 2015, o BTG Pactual classificou-se na
2ª posição em volume tanto no ranking consolidado como de renda fixa de longo prazo, com um total de R$2,8
bilhões distribuídos, representando 18,5% de participação de mercado. Neste ano, destacamos as operações
de Cielo (R$4,6 bilhões), Ecorodovias Infraestrutura (R$600,0 milhões) e DASA (R$400,0 milhões).
Em 2015, o BTG Pactual participou de 36 (trinta e seis) operações, totalizando um volume de R$3,9 bilhões
distribuídos no mercado local, ocupando a 3ª posição no ranking de distribuição consolidado da ANBIMA e 2º
lugar no ranking de distribuição de longo prazo com 12,8% e 16,5% do market share, respectivamente. Neste
ano, destacamos as operações de Cielo (R$ 4,6 bilhões), Ecorodovias Infraestrutura (R$ 600 milhões), DASA
(R$400 milhões), EDP (R$ 892 milhões), AES Tietê (R$ 594 milhões) e o CRI da 108ª Emissão da RB Capital
lastreado em créditos imobiliários devidos por e garantidos por empresas do grupo Iguatemi.
Em 2016, o BTG Pactual distribuiu o volume de R$1,9 bilhões em 28 (vinte e oito) operações. Destacam-se nesse
período a emissão de debêntures de infraestrutura da TCP-Terminal de Contêiners de Paranaguá, no volume
de R$590 milhões, da EDP, no volume de R$250 milhões, e da CTEEP, no volume de R$148 milhões, as Notas
Promissórias de Eletrosul e Energia dos Ventos, no montante de R$250 milhões e R$100 milhões,
respectivamente, e o CRI lastreado em créditos imobiliários da Iguatemi, no volume de R$275 milhões.
Em 2017, o BTG Pactual classificou-se na 3ª posição em volume no ranking de renda fixa de longo prazo, com
R$1,8 bilhões distribuídos em 14 operações. Destacamos a participação como coordenador único na Oferta de
FIDC da Eletrosul no volume de R$690 milhões, das Debêntures de Triangulo do Sol e MRV, no volume de
R$110 milhões e R$750 milhões, respectivamente, e das Debêntures de Infraestrutura de Energia dos Ventos e
Transmissora Sul Litorânea no volume de R$100 milhões e R$150 milhões, respectivamente.
Em 2018, o BTG Pactual classificou-se na 3ª posição em volume de renda fixa de longo prazo, com R$ 7,2
bilhões distribuídos em 30 operações. Destacam-se, nesse período, a emissão de debêntures de infraestrutura
da Pirapora Solar Holding no volume de R$ 220 milhões, a emissão de duas debêntures da Lojas Americanas,
como coordenador líder, no volume de R$ 1 bilhão cada, a Oferta de FIDC da Lojas Quero-Quero, também
como coordenador único, no volume de R$ 300 milhões, a emissão de Debêntures da Intervias, no volume de
R$ 800 milhões, a emissão de Debêntures da Iguatemi, como coordenador único, no volume de R$ 395 milhões,
a emissão de Debêntures da Celeo Redes Transmissão, como coordenador líder, no volume de R$ 565 milhões
e a emissão de Debêntures da Movida, como coordenador único, no volume de R$ 600 milhões.
Em 2019, o BTG Pactual atuou como coordenador em 54 operações de renda fixa distribuindo um volume de
R$ 14,7 bilhões. Destacam-se, nesse período, a emissão de debêntures de infraestrutura da Rota das Bandeiras
no volume de R$2,2 bilhões, da Rumo no volume de R$1,1 bilhões, a emissão de debêntures de Regis
Bittencourt no volume de R$1,7bilhões, as debêntures de Natura no volume de R$1,57 bilhões e o FIP de
infraestrutura de PERFIN APOLLO no volume de R$1,4 bilhões. Destaca-se que o BTG Pactual exerceu a função
de Coordenador Líder em aproximadamente 80% das transações coordenadas nos últimos 24 meses.

Inadequação de Investimento
O investimento nas Cotas do Fundo representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento
em renda variável, estando os Investidores sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, incluindo, dentre
outros, aqueles relacionados à liquidez das Cotas, à volatilidade do mercado de capitais e à oscilação das
cotações das Cotas em mercado de bolsa. Assim, os Investidores poderão perder uma parcela ou a totalidade
de seu investimento. Além disso, os Cotistas podem ser chamados a aportar recursos adicionais caso o Fundo
venha a ter Patrimônio Líquido negativo. Recomenda-se, portanto, que os Investidores leiam cuidadosamente
a Seção “Fatores de Risco”, na página 85 deste Prospecto Preliminar, antes da tomada de decisão de
investimento, para a melhor verificação de alguns riscos que podem afetar de maneira adversa o
investimento nas Cotas.
A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE BUSQUEM RETORNO DE CURTO PRAZO E/OU
NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS. O INVESTIMENTO NESTE
FUNDO É INADEQUADO PARA INVESTIDORES PROIBIDOS POR LEI EM ADQUIRIR COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, BEM COMO PARA AQUELES QUE NÃO ESTEJAM DISPOSTOS A CORRER
RISCO DE CRÉDITO RELACIONADO AO SETOR IMOBILIÁRIO.
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Liquidação da Oferta
A Data de Liquidação da Oferta é 18 de dezembro de 2020.

Negociação no mercado secundário
As Cotas serão registradas para negociação no mercado secundário exclusivamente no mercado de bolsa
administrado pela B3, ambiente no qual as Cotas serão liquidadas e custodiadas.
Não obstante, as Cotas subscritas ficarão bloqueadas para negociação no mercado secundário até a
integralização das Cotas do Fundo, o encerramento da Oferta e a finalização dos procedimentos operacionais
da B3, que serão posteriormente informados aos Investidores.
Contrato de Distribuição
De acordo com os termos do Contrato de Distribuição, celebrado entre o Fundo, representado pela
Administradora do Fundo, os Coordenadores, a Taperebá e Safra Assessoria, as partes concordaram que, após
a aprovação da Oferta pela CVM, e desde que cumpridos todos os termos e condições previstos no Contrato
de Distribuição, as Cotas serão distribuídas em mercado de balcão organizado, em regime de melhores esforços
de colocação, em conformidade com a Instrução CVM 400.
O Contrato de Distribuição contempla os demais termos e condições da Oferta descritos nesta Seção.
Nos termos do Contrato de Distribuição, o Fundo responderá perante os Coordenadores na ocorrência de
determinados fatos, responsabilizando-se pelo pagamento de valores cobrados dessas partes a título de
multas, atualizações monetárias e juros.
Como contraprestação aos serviços de estruturação, coordenação e distribuição das Cotas objeto da Oferta, os
Coordenadores farão jus ao seguinte Comissionamento. Adicionalmente, pelos serviços de assessoria e
estruturação, o Safra Assessoria fará jus ao seguinte comissionamento:
Comissão de Estruturação: a este título, será devida ao Safra Assessoria, ao Itaú BBA e ao BTG, na Data de
Liquidação, uma comissão de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) flat, incidente sobre o
Montante da Oferta, calculado com base no Preço por Cota, dividida igualmente entre Safra Assessoria, Itaú
BBA e BTG, conforme disposto no Contrato de Distribuição;
Remuneração de Incentivo: o Fundo pagará aos Coordenadores uma remuneração de incentivo adicional de
até 0,50% (cinquenta centésimos por cento) sobre o Montante da Oferta, calculada com base no Preço por
Cota, a ser alocada discricionariamente pelo Fundo aos Coordenadores da Oferta; e
Comissão de Distribuição: a este título, o Fundo pagará aos Coordenadores, na Data de Liquidação, uma comissão
de 2,00% (dois por cento) flat, incidente sobre o montante total das Cotas do Fundo efetivamente subscrito,
calculado com base no seu preço de subscrição, sendo certo que o valor referente às Cotas integralizadas durante
a Oferta pela base de investidores d e cada um dos Coordenadores será devido exclusivamente ao respectivo
Coordenador e o valor referente as demais cotas subscritas e integralizadas será devido em igual proporção aos
Coordenadores (“Comissão de Distribuição”). A Comissão de Distribuição dos Coordenadores poderá ser
repassada, no todo ou em parte, conforme definido pelos Coordenadores, às demais Instituições Participantes da
Oferta que aderirem à Oferta, a critério dos Coordenadores. Não haverá nenhum incremento nos custos para o
Fundo, já que toda e qualquer remuneração dos canais de distribuição será descontada integralmente desta
Comissão de Distribuição paga aos Coordenadores.
O pagamento do Comissionamento acima descrito de cada uma das Instituições Participantes da Oferta deverá
ser feito à vista, na Data de Liquidação, em moeda corrente nacional, via Transferência Eletrônica Disponível
(TED) ou outros mecanismos de transferência equivalentes, em conta corrente a ser indicada pelos
Coordenadores ou qualquer outro procedimento acordado entre a respectiva Instituição Participante da Oferta.
Fica desde já acertado entre as Partes que, para os fins da Comissão de Distribuição, é entendido como “base”
a alocação realizada por uma sociedade do grupo econômico do respectivo Coordenador, o que inclui, mas
não se limita, ao private bank, tesouraria, asset, carteiras administradas e corretora.
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Da importância recebida a título de Comissionamento, cada uma das Instituições Participantes da Oferta
oportunamente emitirá recibo ao Fundo.
Todos os tributos, incluindo impostos, contribuições e taxas, bem como quaisquer outros encargos que incidam
ou venham a incidir, inclusive em decorrência de majoração de alíquota ou base de cálculo, com fulcro em
norma legal ou regulamentar, sobre os pagamentos feitos aos Coordenadores à vista no âmbito da presente
Oferta incidentes sobre a Remuneração dos Coordenadores terão seu custo financeiro suportado pelos
próprios Coordenadores, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
O cumprimento dos deveres e obrigações dos Coordenadores previstos no Contrato estão sujeitos à
verificação, pelos Coordenadores, de forma individual, das seguintes condições precedentes (estabelecidas
neste ato como condições suspensivas nos termos, e para todos os fins e efeitos, do artigo 125 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), até a data de divulgação do Anúncio de Início da Oferta (“Condições
Precedentes do Contrato de Distribuição”):

(i)

conclusão do processo de Due Diligence da Administradora do Fundo, do Consultor de Investimentos
Imobiliários, do Imóvel Alvo, da Even Construtora, da Tempranilo e da Taperebá de forma satisfatória
aos Coordenadores, que deve ser entendida como aquela que não apresente quaisquer pendências
de documentação e/ou pendência de esclarecimentos satisfatórios, exclusivamente relativos ao
quanto constante da lista de auditoria ou documentos/esclarecimentos dela decorrentes, e/ou
identifique passivos, que possam impedir ou prejudicar de forma substancial a Emissão e o Plano de
Distribuição. Os Coordenadores não poderão recusar a conclusão da Due Diligence injustificadamente
e deverão possibilitar que o Fundo sane as dúvidas antes de qualquer decisão final;

(ii)

fornecimento, pelo Fundo, pela Taperebá e pela Administradora do Fundo, em tempo hábil, aos
Coordenadores e aos assessores legais, de todos os documentos e informações corretos, completos,
suficientes, verdadeiros, precisos e necessários para atender às normas aplicáveis à Oferta. Os
Coordenadores analisarão qualquer nova informação, alteração ou incongruência nas informações
que lhe tenham sido prestadas e decidirão sobre a continuidade da Emissão, ficando claro que na
hipótese de os Coordenadores decidirem pela descontinuidade da Emissão deverá haver motivação
fundamentada em fatos, informações e/ou documentos (ou mesmo a falta destes) que demonstrem
a eventual impossibilidade de continuidade da Emissão;

(iii)

não ocorrência de incorporação, cisão, fusão, reorganização societária ou venda de participação
societária que resulte na não prevalência do atual grupo responsável pela eleição do maior número
de cadeiras no conselho de administração ou seus sucessores;

(iv)

que todas as declarações feitas pela Taperebá e/ou pela Administradora do Fundo e pelo Fundo
constantes de toda documentação necessária à constituição do Fundo e à efetivação da Oferta, os
quais conterão substancialmente as condições da Oferta, sem prejuízo de outras que vierem a ser
estabelecidas em termos mutuamente aceitáveis pelas Partes ("Documentos da Oferta") sejam
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos Investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;

(v)

manutenção de toda a estrutura de contratos e demais acordos existentes e relevantes que dão ao
Fundo, à Tempranillo, ao Consultor de Investimentos Imobiliários, à Taperebá e à Administradora do
Fundo, bem como ao Imóvel-Alvo, condição fundamental de funcionamento e regularidade de suas
atividades;

(vi)

manutenção do registro da Administradora do Fundo perante a CVM, bem como disponibilização de
seus respectivos formulários de referência na CVM, na forma da regulamentação aplicável;

(vii)

verificação de que todas e quaisquer obrigações pecuniárias e não pecuniárias assumidas pela
Taperebá e/ou pelo Fundo junto aos Coordenadores ou qualquer controlador, controladas, coligadas,
administradores ou acionistas com poderes de administração sociedade de seu grupo econômico
(“Grupo Econômico”), advindas de quaisquer contratos, termos ou compromissos, estão devidas e
pontualmente adimplidas. Caso haja qualquer verificação pelos Coordenadores em relação a tais
obrigações como inadimplidas, deverá necessariamente requerer esclarecimentos e quitação, com
prazo de 5 (cinco) Dias Úteis para tal, desde que não ultrapasse da Data de Liquidação, situação em
que o prazo máximo será 1 (um) Dia Útil antes da Data de Liquidação;

(viii)

negociação, preparação, assinatura e registro (se aplicável), dos Documentos da Oferta;
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(ix)

verificação de que todas as aprovações e autorizações (inclusive societárias) para que a Taperebá, a
Administradora do Fundo, o Consultor de Investimentos Imobiliários e o Fundo possam desenvolver
regularmente suas atividades foram devidamente obtidas e permanecem válidas;

(x)

não ocorrência de alteração das normas aplicáveis ao setor de atuação da Taperebá e/ou da
Administradora do Fundo que, a critério dos Coordenadores, tenham impacto negativo sobre a
Oferta;

(xi)

recebimento, pelos Coordenadores, com antecedência de 3 (três) Dias Úteis da Data da Liquidação
da Oferta, de opinião legal (legal opinion) emitida pelos assessores legais, em termos satisfatórios
aos Coordenadores, que deve ser entendida como aquela que não apresente quaisquer pendências
de documentação (conforme lista de due diligence) e/ou respectivos esclarecimentos e/ou identifique
passivos, que possam impedir ou prejudicar de forma substancial a emissão e distribuição objeto do
presente mandato. Tal legal opinion deverá atestar a legalidade dos Documentos da Oferta e a
viabilidade de sua estrutura, a consistência das informações apresentadas e a realização da due
diligence de maneira satisfatória e conclusiva, bem como a inexistência de quaisquer pontos
relevantes para a conclusão da Oferta;

(xii)

autorização prévia pela Taperebá e pela Administradora do Fundo para, nos limites das normas
vigentes, divulgar a Emissão por qualquer meio;
aceitação de comum acordo entre as Partes, da contratação de todos os prestadores de serviços
necessários para a adequada estruturação e execução da Emissão;

(xiii)
(xiv)

obtenção do registro das Cotas para distribuição e negociação nos mercados administrados e
operacionalizados pela B3;

(xv)

recolhimento, pela Taperebá e/ou pelo Fundo, de todos tributos, tarifas e emolumentos necessários
à realização da Oferta;

(xvi)

não ocorrência de (conforme aplicável) (i) liquidação, dissolução ou decretação de falência da
Taperebá e/ou da Administradora do Fundo; (ii) pedido de autofalência da Taperebá e/ou da
Administradora do Fundo; (iii) pedido de falência formulado por terceiros em face da Taperebá e/ou
da Administradora do Fundo; (iv) propositura pela Taperebá e/ou pela Administradora do Fundo, de
plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de
ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; (v) ingresso da Taperebá e/ou
da Administradora do Fundo em juízo, com requerimento de recuperação judicial; e (vi) qualquer
procedimento similar aos previstos nos itens anteriores;

(xvii)

cumprimento pela Taperebá, pela Administradora do Fundo e/ou qualquer sociedade de seus Grupos
Econômicos da legislação ambiental e trabalhista em vigor aplicáveis à condição de seus negócios
("Legislação Socioambiental"), inclusive quanto a não utilização de mão de obra infantil e/ou em
condições análogas às de escravo e à saúde e segurança ocupacional, adotando as medidas e ações
preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio ambiente e a seus
trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seu objeto social. A Taperebá e a
Administradora do Fundo obrigam-se, ainda, a proceder a todas as diligências exigidas para suas
atividades econômicas, preservando o meio ambiente e atendendo às determinações dos Órgãos
Municipais, Estaduais e Federais que, subsidiariamente, venham a legislar ou regulamentar as normas
ambientais em vigor;

(xviii)

cumprimento pela Taperebá, pela Administradora do Fundo e/ou qualquer sociedade dos seus
respectivos Grupos Econômicos na realização de suas atividades e atuação em conformidade com as
leis de prevenção à corrupção e à lavagem de dinheiro previstas na legislação brasileira - dentre elas
o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), a Lei 9.613/1998
(Crimes de lavagem ou ocultação de bens direitos e valores), a Lei 12.846/2013 e seus regulamentos
- e de quaisquer outras disposições nacionais ou internacionais referentes ao Combate à Corrupção
- como a lei anticorrupção norte-americana (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act) e a lei anti-propina
do Reino Unido (UK Bribery Act), que venham a ser aplicáveis ao objeto do Contrato de Distribuição,
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comprometendo-se ainda, por si, por seus sócios, administradores, empregados, prepostos,
contratados e/ou subcontratados a cumpri-las fielmente e absterem-se da prática de qualquer
conduta que constitua ou possa constituir um ato anticoncorrencial ou lesivo à administração pública,
nacional ou estrangeira ("Leis Anticorrupção");

(xix)

cumprimento pela Taperebá e pela Administradora do Fundo de todas as obrigações previstas no
Contrato de Distribuição e nos Documentos da Oferta;

(xx)

não ocorrência de alterações na legislação e regulamentação em vigor, relativas às Cotas e/ou ao
Fundo, que possam criar obstáculos ou aumentar os custos inerentes à realização da Oferta, incluindo
normas tributárias que criem tributos ou aumentem alíquotas incidentes sobre as Cotas aos potenciais
investidores, tornando-a inviável ou desaconselhável a critério dos Coordenadores;

(xxi)

obtenção do registro da Oferta concedido pela CVM, com as características descritas nos Prospectos,
no Contrato de Distribuição e no Regulamento;

(xxii)

participação de representantes da Taperebá e da Administradora do Fundo, conforme o caso, no
roadshow e reuniões individuais com potenciais Investidores; e

(xxiii)

que a Emissão seja estruturada de forma a não simular a existência de negócios/operações para auferir
benefícios fiscais e tributários.

Instituições Participantes da Oferta
O processo de distribuição das Cotas do Fundo conta, ainda, sob coordenação dos Coordenadores, com a
participação dos Participantes Especiais, vinculados à Oferta por meio da celebração do Termo de Adesão ao
Contrato de Distribuição.
A participação dos Participantes Especiais não prejudicará as obrigações assumidas pelos Coordenadores
perante o Fundo nos termos do Contrato de Distribuição, sendo que, os Participantes Especiais estão sujeitos
às mesmas obrigações e responsabilidades dos Coordenadores previstas no Contrato de Distribuição, inclusive
no que se refere às disposições regulamentares e legislação em vigor.
Na hipótese de haver descumprimento, por qualquer das Instituições Participantes da Oferta, de qualquer das
obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer contrato
celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação
aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400/03 e na Instrução CVM nº
472/08 e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio,
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM nº400/03, tal Instituição Participante da Oferta deixará de
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Cotas no âmbito da Oferta, a critério exclusivo
dos Coordenadores, devendo cancelar todas as ordens que tenha recebido e informar imediatamente os
Investidores que com ela tenham realizado ordens sobre o referido cancelamento. Adicionalmente, a Instituição
Participante da Oferta em questão será, a critério exclusivo dos Coordenadores e sem prejuízo das demais
medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores, descredenciado do consórcio de distribuição e, por um
período de 6 (seis) meses contados da data do descredenciamento, poderá não ser admitida nos consórcios
de distribuição por ele coordenados. Caso o Investidor já tenha efetuado o pagamento da ordem, os valores
depositados serão devolvidos acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos
rendimentos pagos pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da Data de Liquidação, com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a alíquota for superior a zero, no prazo de até 5
(cinco) Dias Úteis contados da comunicação do cancelamento da respectiva ordem, na conta corrente de sua
titularidade por ele indicada no Pedido de Reserva ou na ordem de investimento.
A título de remuneração pelo desempenho das obrigações previstas no Termo de Adesão, o Participante
Especial fará jus à comissão de 2,00% (dois por cento), a ser paga em função do montante de Cotas
efetivamente subscritas e integralizado por Investidores Não Institucionais, considerado o valor da Cota, na
respectiva Data de Liquidação, a ser deduzida da comissão de distribuição a ser paga aos Coordenadores da
Oferta
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Demonstrativo dos Custos da Oferta
As despesas abaixo indicadas serão de responsabilidade do Fundo:
A tabela abaixo demonstra os custos estimados, total e unitário, da Oferta, calculados com base no Montante da
Oferta correspondente a R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais).
Comissões e Despesas

Custo Total da
Oferta (R$)
(1)

Comissão de Coordenação e Estruturação
R$ 5.250.000,00
Remuneração de Incentivo
R$ 1.750.000,00
(1)
Comissão de Distribuição
R$ 7.000.000,00
Tributos sobre Comissões
R$ 1.495.296,07
Taxa de Registro na CVM
R$ 317.314,36
Taxa de Registro, Análise e de Distribuição na B3
R$ 181.031,24
Taxa de Registro na ANBIMA
R$ 36.806,00
Assessores Legais
R$ 320.000,00
Outras Despesas
R$ 301.000,00
TOTAL
R$ 16.651.447,67
Preço por Cota (R$)
100,00

Custo por Cota (R$)
R$ 4,76

Custo Unitário
por Cota (R$)
R$ 1,50
R$ 0,50
R$ 2,00
R$ 0,43
R$ 0,09
R$ 0,05
R$ 0,01
R$ 0,09
R$ 0,09
R$ 4,76

% em relação ao
Montante da
Oferta
1,50%
0,50%
2,00%
0,43%
0,09%
0,05%
0,01%
0,09%
0,09%
4,76%

% em relação ao valor unitário da Cota
4,76%

(1)

Valores estimados, não considerando o acréscimo de tributos incidentes sobre as comissões auferidas pelas Instituições
Participantes da Oferta, os quais não serão arcados pelo Fundo.

(2)

Os custos da Oferta integram o Preço por Cota.

O montante devido aos Participantes Especiais pelo serviço de distribuição das Cotas será descontado do valor total
da comissão de distribuição devida pelo Fundo aos Coordenadores, incidente sobre o volume financeiro das Cotas
efetivamente adquiridas pelos Investidores vinculados aos respectivos Participantes Especiais.
Cronograma Indicativo da Oferta
Segue abaixo cronograma indicativo dos principais eventos da Oferta Pública:
Ordem dos
Eventos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eventos

Data Prevista(1)

Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste
Prospecto Preliminar
Início das Apresentações a Potenciais Investidores
Início do Período de Reserva dos Investidores Não Institucionais
Obtenção do Registro da Oferta
Encerramento do Período de Reserva dos Investidores Não
Institucionais
Recebimento das Ordens de Investimento dos Investidores
Institucionais
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Procedimento de Alocação de Ordens
Data de liquidação financeira das Cotas
Data estimada para Divulgação do Anúncio de Encerramento

03/11/2020
06/11/2020
10/11/2020
07/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
18/12/2020
22/12/2020

(1)
Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma
previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer
modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.
(2)
A negociação das Cotas, após a divulgação do Anúncio de Encerramento, está sujeita a confirmação operacional pelos
sistemas operacionais da B3.
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Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e
divulgados nos mesmos meios utilizados para publicação e divulgação do Aviso ao Mercado, conforme abaixo
indicados.
Outras informações
Para mais esclarecimentos a respeito da Oferta e do Fundo, bem como para obtenção de cópias do
Regulamento, deste Prospecto Preliminar, do Contrato de Distribuição e dos respectivos termos de adesão ao
Contrato de Distribuição, os interessados deverão dirigir-se à sede da Administradora do Fundo, do
Coordenador Líder, do BTG ou do Itaú BBA, nos endereços e websites indicados abaixo:

Administradora do Fundo

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar (parte)
CEP 01451-011, São Paulo - SP
Website: https://www.brltrust.com.br/?administracao=even-hotel-fasano-itaim-fii
Para acesso a este Prospecto Preliminar, neste website acessar o Prospecto Preliminar da Oferta.

Coordenadores

BANCO SAFRA S.A.
Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar
CEP 01310-930, São Paulo - SP
Website: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm
Para acesso a este Prospecto Preliminar, neste website clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário - Even
Hotel Fasano Itaim”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”.
BANCO ITAÚ BBA S.A.
At. Pedro Nogueira Costa
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo - SP
Tel.: (11) 3708-8482
E-mail: pedro.costa@itaubba.com / ibba-miboperacoes@itaubba.com
Website https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas
Para acessar o Prospecto Preliminar, neste site clicar em “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, depois
“2020”, e acessar “Novembro” e, então, clicar em “FII Even Hotel Fasano Itaim – Prospecto Preliminar”.
BANCO BTG PACTUAL S.A.
At. Daniel Vaz / Departamento Jurídico
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo - SP
Tel.: (11) 3383-2000
E-mail: daniel.vaz@btgpactual.com / ol-legal-ofertas@btgpactual.com
Website: https://www.btgpactual.com/investment-bank
Para acesso ao Prospecto Preliminar, neste website clicar em “Mercado de Capitais - Download” depois em
“2020”, procurar “Distribuição Pública de Cotas da 1ª Emissão do FII Even Hotel Fasano Itaim e então acessar
“Prospecto Preliminar” ou “Prospecto Definitivo”, após divulgado.
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
São Paulo – SP
Website: www.cvm.gov.br
Para acessar este Prospecto Preliminar, neste website acessar “Informações Sobre Regulados”, clicar em
“Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em seguida em “Fundos de
Investimento Registrados”, buscar por “Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim”, acessar
“Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim”, e, então, localizar o “Prospecto Preliminar”.
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Praça Antônio Prado, nº 48
São Paulo - SP
Website: www.b3.com.br
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Para acessar este Prospecto Preliminar, neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções
para Emissores”, localizar “Ofertas Públicas” e selecionar “Saiba Mais”, clicar em “Ofertas em Andamento”,
selecionar “Fundos”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim” e, então, localizar
o “Prospecto Preliminar”.
O Aviso ao Mercado divulgado nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora do Fundo,
do Coordenador Líder, do BTG, do Itaú BBA, da CVM e da B3, está disponível aos interessados e pode ser obtido
eletronicamente nas seguintes páginas da rede mundial de computadores, nos termos do artigo 54-A da
Instrução CVM 400:
(i)

Administradora do Fundo: https://www.brltrust.com.br/?administracao=even-hotel-fasano-itaim-fii
(neste website, acessar “Aviso ao Mercado”);

(ii)

Coordenador Líder: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste
website, clicar em ”Fundo de Investimento Imobiliário - Even Hotel Fasano Itaim”, em seguida clicar
em “Aviso ao Mercado”);

(iii)

BTG: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website clicar em “Mercado de Capitais Download” depois em “2020”, procurar “Distribuição Pública de Cotas da 1ª Emissão do FII Even Hotel
Fasano Itaim” e então acessar “Aviso ao Mercado”);

(iv)

Itaú BBA: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste site clicar em
“FII Fundo de Investimento Imobiliário”, depois “2020”, e acessar “Novembro” e, então, clicar em “FII
Even Hotel Fasano Itaim – Aviso ao Mercado”);

(v)

CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar “Informações Sobre Regulados”, clicar em “Fundos
de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento
Registrados”, buscar por “Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim”, acessar “Fundo
de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim”, e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”); e

(vi)

B3: http://www.b3.com.br (neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para
Emissores”, localizar “Ofertas Públicas” e selecionar “Saiba Mais”, clicar em “Ofertas em Andamento”,
selecionar “Fundos”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim” e, então,
localizar o “Aviso ao Mercado”).

O Anúncio de Início e o Anúncio de Encerramento, quando de sua divulgação, serão disponibilizados nas
páginas na rede mundial de computadores da Administradora do Fundo, das Instituições Participantes da
Oferta, da B3 e da CVM, nos seguintes websites:
(i)

Administradora do Fundo: https://www.brltrust.com.br/?administracao=even-hotel-fasano-itaim-fii
(neste website, acessar “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento”);

(ii)

Coordenador Líder: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste
website, clicar em ”Fundo de Investimento Imobiliário - Even Hotel Fasano Itaim”, em seguida clicar
em “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento”);

(iii)

BTG: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website clicar em “Mercado de Capitais Download” depois em “2020”, procurar “Distribuição Pública de Cotas da 1ª Emissão do FII Even Hotel
Fasano Itaim e então acessar “Anúncio de Início” e/ou “Anúncio de Encerramento”);

(iv)

Itaú BBA: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas (neste site clicar em “FII
Fundo de Investimento Imobiliário”, depois “2020”, e acessar “Novembro” e, então, clicar em “FII Even
Hotel Fasano Itaim – Anúncio de Início” ou “FII Even Hotel Fasano Itaim – Anúncio de Encerramento”);

(v)

CVM: http://www.cvm.gov.br (neste website acessar Informações Sobre Regulados”, clicar em “Fundos de
Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, em seguida em “Fundos de Investimento
Registrados”, buscar por “Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim”, acessar “Fundo
de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim”, e, então, localizar o “Anúncio de Início” e o
“Anúncio de Encerramento”); e

(vi)

B3: http://www.b3.com.br (neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, clicar em “Soluções para
Emissores”, localizar “Ofertas Públicas” e selecionar “Saiba Mais”, clicar em “Ofertas em Andamento”,
selecionar “Fundos”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário – Even Hotel Fasano Itaim” e, então,
localizar o “Anúncio de Início” e o “Anúncio de Encerramento”).
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5.

SUMÁRIO DO FUNDO

“ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DO FUNDO. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS
SOBRE O FUNDO ESTÃO NO SEU REGULAMENTO E NO SEU INFORME ANUAL, LEIA-OS ANTES DE ACEITAR A
OFERTA. ”

Base Legal
O Fundo é uma comunhão de recursos constituída de acordo com a Lei nº 8.668/93, a Instrução CVM 472, e
demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, sendo regido pelo Regulamento.
O Fundo é classificado, de acordo com a “Diretriz ANBIMA de Classificação do FII nº 10, como FII de
Desenvolvimento para Renda, Gestão Passiva, segmento “Hotel”.

Público Alvo do Fundo
Investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, sejam eles investidores qualificados e profissionais ou não
qualificados, nos termos da legislação aplicável, fundos de investimento, regimes próprios de previdência social,
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, companhias
seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência complementar e sociedades de capitalização, bem como
investidores não residentes que invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e, em qualquer dos casos, que aceitem
os riscos inerentes ao investimento no Fundo, vedada a colocação para clubes de investimento, observadas as
restrições emanadas pela CVM em razão de espécie de oferta que venha a ser adotada.

Objetivo
Proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimentos definida
no Regulamento, por meio de investimentos de, no mínimo, 2/3 do Patrimônio Líquido do Fundo nos Ativos Alvo.

Duração
O Fundo possui prazo de duração indeterminado.

Política de Investimentos
Nos termos do artigo 20 do Regulamento, o Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas
visando à obtenção de ganho de capital, por meio de investimento de (i), no mínimo, 2/3 (dois terços) do
Patrimônio Líquido do Fundo na aquisição dos Ativos Alvo para desenvolvimento e posterior geração de renda
dos Ativos Alvo, e especialmente do Imóvel-Alvo, com sua locação e/ou arrendamento, nos termos do
regulamento, e (ii) até o limite de 1/3 (um terço) do seu Patrimônio Líquido do Fundo na aquisição de Outros
Ativos. O objetivo do Fundo, assim como sua Política de Investimentos somente poderão ser alterados por deliberação
dos Cotistas observado o quórum previsto no Regulamento, conforme a seguir detalhado no item Assembleia Geral
de Cotistas.

Patrimônio do Fundo
Poderão constar do patrimônio do Fundo os Ativos Alvo, Outros Ativos e/ou as Aplicações Financeiras, observadas as
regras para fins de enquadramento na classificação de fundos das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação
do FII Nº 10. É vedado ao Administrador realizar operações com derivativos.

Administração, Escrituração e Custódia
A Administradora do Fundo é a BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no
CNPJ/ME sob nº 13.486.793/0001-42. Compete à Administradora, tendo amplos e gerais poderes, a administração do
patrimônio do Fundo, podendo realizar todas as operações, praticar todos os atos que se relacionem com seu objeto,
e exercer todos os direitos inerentes à propriedade fiduciária dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo,
inclusive o de ações, recursos e exceções, nos termos e condições previstas na Lei 8.668, podendo abrir e movimentar
contas bancárias, adquirir e alienar livremente títulos pertencentes ao Fundo, representar o Fundo em juízo e fora dele,
bem como transigir, desde que observadas as restrições impostas pela Lei nº 8.668, pela Instrução CVM 472, pelo
Regulamento ou por deliberação da Assembleia Geral. As principais atribuições da Administradora do Fundo são as
seguintes:
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(i)

Adquirir ou alienar, de acordo com a Política de Investimentos e levando em conta orientação do
Consultor de Investimentos Imobiliários, Ativos Alvo e Outros Ativos em nome do Fundo;

(ii)

providenciar às expensas do Fundo, a averbação, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente,
das restrições dispostas no Artigo 7º da Lei nº 8.668, fazendo constar nos títulos aquisitivos e nas
matrículas dos bens imóveis integrantes do patrimônio do Fundo, sendo certo que tais Imóveis Alvo:
a) não integram o ativo do Administrador, constituindo patrimônio do Fundo;
b) não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação do Administrador;
c) não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de liquidação judicial ou
extrajudicial;
d) não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador;
e) não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por mais privilegiados
que possam ser; e
f)

(iii)

não podem ser objeto de constituição de ônus reais.

manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:
a) os registros de Cotistas e de transferência de Cotas;
b) os livros de atas e de presença das Assembleias gerais;
c) a documentação relativa aos imóveis e às operações do Fundo;
d) os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do Fundo; e
e) o arquivo dos pareceres e relatórios do Auditor Independente e, quando for o caso, dos
representantes de cotistas e dos profissionais ou empresas contratadas nos termos do art. 29 e 31 da
Instrução CVM 472 que, eventualmente, venham a ser contratados;

(iv)

celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução da Política de
Investimentos do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam exercidos, todos os direitos
relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo;

(v)

receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao Fundo;

(vi)

custear as despesas de propaganda do Fundo exceto pelas despesas de propaganda em período de
distribuição de Cotas que podem ser arcadas pelo Fundo;

(vii)

manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia, devidamente autorizada pela
CVM, os títulos e valores mobiliários adquiridos com recursos do Fundo;

(viii)

no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a
documentação referida no inciso III até o término do procedimento;

(ix)

dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução CVM 472 e no
Regulamento;

(x)

manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo Fundo;

(xi)

observar as disposições constantes do Regulamento e do prospecto (se houver), bem como as
deliberações da Assembleia geral;

(xii)

controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do Fundo, fiscalizando os serviços
prestados por terceiros contratados e o andamento dos empreendimentos imobiliários sob
responsabilidade de tais terceiros;
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(xiii)

contratar, em nome do Fundo, nos termos do artigo 31, da Instrução CVM 472, os seguintes serviços
facultativos:
a) distribuição de cotas do Fundo;
b) consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsidiar o Administrador em suas atividades
de análise, seleção e avaliação dos Imóveis Alvo e demais ativos integrantes ou que possam vir a
integrar a carteira do Fundo;
c) empresa especializada nos termos do artigo 31, inciso III da Instrução CVM 472, para administrar
as locações, arrendamentos ou constituição de direito real de superfície dos Imóveis Alvo, a exploração
do direito de superfície, monitorar e acompanhar projetos e a comercialização dos respectivos imóveis
e consolidar dados econômicos e financeiros selecionados das companhias investidas para fins de
monitoramento; e
d) formador de mercado para as cotas do Fundo, sendo pessoa jurídica devidamente cadastrada junto
às entidades administradoras dos mercados organizados, observada a regulamentação em vigor.

A escrituração e a custódia dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo será exercida pela BRL Trust
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, estado de
São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob nº 13.486.793/0001-42.

Breve Histórico da Administradora do Fundo
A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma instituição financeira constituída em 2011, que
conta com uma equipe de profissionais qualificados do mercado financeiro e de capitais.
Como administrador fiduciário de fundos de investimento voltados para investidores exclusivos e institucionais, o
grupo do Administrador mantém uma carteira aproximada de R$ 105.900.000,00 distribuídos em 449 (quatrocentos e
quarenta e nove) fundos de investimento, entre fundos de investimento em participações, fundos de investimento
imobiliário e fundos de investimento em direitos creditórios.
O Administrador possui uma carteira aproximada de R$ 17.000.000.000,00 distribuídos em 70 (setenta) fundos de
investimento imobiliário de diversos segmentos: shopping centers, lajes corporativas, residenciais, galpões logísticos,
centro de distribuições, ativos financeiros, fundo de fundos e entre outras estratégias, conforme dados
disponibilizados pela ANBIMA.

Consultor de Investimentos Imobiliários
A Hotel Ventures, cujo nome fantasia é HotelInvest, foi fundada em maio de 1999. Sempre com foco em investimentos
hoteleiros, a HotelInvest hoje é a maior empresa de consultoria em investimentos hoteleiros no Brasil. No início dos
anos 2.000 trouxe para o Brazil a atividade de Hotel Asset Management (Gestão de Investimentos Hoteleiros), sendo
hoje a maior empresa de Hotel Asset Management da América do Sul com 26 empreendimentos hoteleiros sob a sua
gestão. A HotelInvest é também a idealizadora e a consultora de investimentos especializada do Fundo de
Investimento Imobiliário Hotel MaxInvest (HTMX11), estruturado em 2007 em parceria com o Banco Ourinvest e hoje
administrado pelo Banco BTG Pactual. O Fundo Hotel MaxInvest tem sido um dos fundos imobiliários mais rentáveis
do mercado, tendo recebido o prêmio de fundo mais rentável pela Infomoney, em 2019.
Em caso de destituição do Consultor de Investimentos Imobiliários pelo Fundo sem justa causa, aplicar-se-á o seguinte:
(a) se a destituição tiver sido deliberada por cotistas representando no mínimo: (i) 25% (vinte e cinco por cento) das
Cotas emitidas pelo Fundo, caso esse tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (ii) metade das Cotas emitidas pelo Fundo,
caso esse tenha até 100 (cem) cotistas, o Consultor de Investimentos Imobiliários não receberá qualquer indenização
por conta da sua destituição; ou
(b) se a destituição tiver sido deliberada por cotistas representando menos do que: (i) 25% (vinte e cinco por cento)
das Cotas emitidas pelo Fundo, caso esse tenha mais de 100 (cem) cotistas; ou (ii) a metade das Cotas emitidas pelo
Fundo, caso este tenha até 100 (cem) Cotistas, o Consultor de Investimentos Imobiliários receberá uma multa
indenizatória por 24 (vinte e quatro) meses a contar do mês subsequente ao mês em que ocorreu a destituição. A
multa indenizatória corresponderá ao valor médio mensal da Remuneração Variável que tiver sido paga ao Consultor
de Investimentos Imobiliários dos últimos 12 (doze) meses ("Indenização do Consultor de Investimentos
Imobiliários"), calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente
ao mês de apuração, sendo que o primeiro pagamento será pago até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao
mês da destituição.
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A Indenização do Consultor de Investimentos Imobiliários será abatida: (i) da parcela da remuneração que venha a ser
atribuída ao novo consultor de investimentos imobiliários/gestor que venha a ser indicado em substituição ao
Consultor de Investimentos Imobiliários (“Nova Remuneração de Consultoria ou Gestão”); e/ou: (ii) caso a Nova
Remuneração de Consultoria ou Gestão não seja suficiente para arcar com os pagamentos relacionados à Indenização
do Consultor de Investimentos Imobiliários, conforme prazo de pagamento estabelecido acima, da parcela da Taxa de
Administração que seria destinada ao Consultor de Investimentos Imobiliários, caso essa não houvesse sido destituída,
subtraída a Nova Remuneração de Consultoria ou Gestão — sendo certo, desse modo, que a Indenização do Consultor
de Investimentos Imobiliários não implicará: (a) redução da remuneração do Administrador e demais prestadores de
serviço do Fundo, exceto pela remuneração do novo consultor de investimentos imobiliários/gestor; tampouco (b)
aumento dos encargos do Fundo considerando o montante máximo da Taxa de Administração previsto no
Regulamento.
Não será devida nenhuma Indenização do Consultor de Investimentos Imobiliários no caso de destituição por justa
causa, independentemente do quórum de aprovação na Assembleia Geral que deliberar pela destituição.
Enquanto um novo Consultor de Investimentos Imobiliários não for indicado e aprovado pelos cotistas nenhuma
aquisição ou alienação de Ativos Alvo poderá ser realizada pelo Fundo, sem a prévia aprovação em assembleia geral,
observado que os compromissos vinculantes já firmados poderão ser cumpridos pelo Fundo.

Taxa de Administração
O Fundo pagará à Administradora do Fundo uma Taxa de Administração, equivalente aos percentuais ao ano
previstos na tabela abaixo, calculada mensalmente sobre o (a) o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo, ou
(b) o valor de mercado, caso as Cotas do Fundo integrem o IFIX, observado o valor mínimo mensal de R$ R$30.000,00
(trinta mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir do mês subsequente à Data da 1ª Integralização
de Cotas, pela variação positiva do IPCA:
Patrimônio Líquido do Fundo/Valor de Mercado
Até R$ 250.000.000,00
De R$ 250.000.000,01 até R$ 500.000.000,00
Acima de R$ 500.000.000,01

Taxa de Administração
0,15% a.a.
0,10% a.a.
0,07% a.a.

Enquanto o Fundo não seja listado na B3 e suas cotas estejam registradas na central depositária, pelos serviços
de escrituração de cotas do Fundo, a Taxa de Administração será acrescida do valor equivalente 0,05% a.a (cinco
centésimos ao ano) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir do mês subsequente à Data da 1ª
Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA. A Administradora pode estabelecer que parcelas da Taxa
de Administração sejam pagas diretamente aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório
dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração devida.

Taxa de Performance
Não será devida nenhuma taxa de performance pelo Fundo.

Substituição da Administradora do Fundo
A Administradora do Fundo deverá ser substituída em caso de renúncia à administração do Fundo ou destituição
pela Assembleia Geral de Cotistas. A CVM, no uso de suas atribuições legais, poderá descredenciar a
Administradora do Fundo, em conformidade com as normas que regulam o exercício da atividade profissional
de administração de carteira.
Nas hipóteses de renúncia, destituição ou descredenciamento, ficará a Administradora do Fundo obrigada a
convocar, imediatamente, a Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do disposto no Regulamento, para eleger
seu substituto ou deliberar pela liquidação do Fundo, sendo também facultado aos Cotistas que detenham ao
menos 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas, em qualquer caso, ou à CVM, nos casos de descredenciamento,
a convocação da Assembleia Geral de Cotistas para tal fim.
No caso de renúncia ou destituição, a Administradora do Fundo deverá permanecer no exercício de suas funções
até sua efetiva substituição por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas e até ser averbada, no cartório de
registro de imóveis, nas matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo,
a ata da Assembleia Geral que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária desses bens e direitos,
devidamente aprovada pela CVM e registrada em Cartório de Títulos e Documentos.
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A Assembleia Geral de Cotistas que substituir ou destituir a Administradora do Fundo deverá, no mesmo ato,
eleger seu substituto ou, alternativamente, deliberar quanto à liquidação do Fundo.
No caso de descredenciamento da Administradora do Fundo pela CVM, esta poderá indicar Administrador
temporário até a eleição de novo Administrador para o Fundo.
A Administradora do Fundo, seus administradores, empregados e prepostos, salvo nas hipóteses que
comprovadamente configurem má-fé ou dolo na administração do Fundo ou, ainda, culpa por inadimplência,
negligência ou imperícia, não serão responsáveis por eventuais reclamações de terceiros decorrentes de atos
relativos à gestão do Fundo (entendendo-se que tal atuação se verifica sempre no interesse do Fundo), devendo
o Fundo ressarcir imediatamente o valor das despesas legais razoáveis incorridas pela Administradora do Fundo,
seus administradores, empregados ou prepostos, relacionados com a defesa em tais processos.
No caso de liquidação extrajudicial da Administradora do Fundo, cabe ao liquidante designado pelo BACEN,
convocar a Assembleia Geral no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação, no Diário Oficial
da União, do ato que decretar a liquidação extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição de novo administrador
e a liquidação ou não do Fundo.
Se a Assembleia Geral de Cotistas não eleger novo administrador no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da
publicação no Diário Oficial do ato que decretar a liquidação extrajudicial da Administradora do Fundo, o BACEN
nomeará uma instituição para processar a liquidação do Fundo.
A Administradora do Fundo deverá permanecer no exercício de suas funções mesmo quando a Assembleia
Geral de Cotistas deliberar a liquidação do Fundo em consequência da renúncia, da destituição ou da liquidação
extrajudicial da Administradora do Fundo, cabendo à Assembleia Geral de Cotistas, nestes casos, eleger novo
administrador para processar a liquidação do Fundo.
Em caso de renúncia ou liquidação judicial ou extrajudicial da Administradora do Fundo, correrão por sua conta
os emolumentos e demais despesas relativas à transferência, ao seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens
imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo.

Vigência e Hipóteses de Rescisão do Contrato de Consultoria de Investimentos Imobiliários
O Contrato de Consultoria foi firmado por prazo indeterminado e poderá ser considerado automaticamente
rescindido, independentemente de notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, não cabendo ao Consultor de
Investimentos Imobiliários qualquer indenização, exceto a Remuneração devida até a data de rescisão, na ocorrência
de: (i) o inadimplemento comprovado, pelo Consultor de Investimentos Imobiliários, das obrigações previstas no
Contrato de Consultoria; (ii) conduta culposa, dolosa ou fraude contra o Fundo, conforme determinado por decisão
judicial ou administrativa irrecorrível ou, ainda, conduta criminosa ou indiciamento referente a crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade por
parte do Consultor de Investimentos Imobiliários e/ou de seus diretores e administradores agindo em nome do
Consultor de Investimentos Imobiliários; (iii) insolvência, intervenção, liquidação ou decretação de falência ou
recuperação judicial ou extrajudicial do Consultor de Investimentos Imobiliários; (iv) por decisão dos cotistas do Fundo
exclusivamente em caso de justa causa, conforme acima previsto; (v) extinção, encerramento ou liquidação do Fundo;
e (vi) superveniência de qualquer normativo ou instrução das autoridades competentes, notadamente do Banco
Central do Brasil ou da CVM, que proíba ou imponha restrições que inviabilizem o Fundo e/ou proíbam a prestação
dos serviços objeto do presente Instrumento.
Na hipótese de destituição do Consultor de Investimentos Imobiliários, sem justa causa, por deliberação dos Cotistas
reunidos em Assembleia Geral, aplicar-se-á o seguinte:
(a)
se a destituição tiver sido deliberada por Cotistas representando no mínimo: (i) 25% (vinte e cinco por cento)
das Cotas emitidas pelo Fundo, caso este tenha mais de 100 (cem) Cotistas; ou (ii) metade das Cotas emitidas pelo
Fundo, caso este tenha até 100 (cem) Cotistas, a Gestora não receberá qualquer indenização por conta da sua
destituição; ou
(b)
se a destituição tiver sido deliberada por Cotistas representando menos do que: (i) 25% (vinte e cinco por
cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, caso este tenha mais de 100 (cem) Cotistas; ou (ii) a metade das Cotas emitidas
pelo Fundo, caso este tenha até 100 (cem) Cotistas, o Consultor de Investimentos Imobiliários receberá uma multa
indenizatória que será devida pelo Fundo ao Consultor de Investimentos Imobiliários por 24 (vinte e quatro) meses a
contar do mês subsequente ao mês em que ocorreu a destituição. A multa indenizatória corresponderá ao valor médio
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mensal da Remuneração Variável que tiver sido paga ao Consultor de Investimentos Imobiliários dos últimos 12 (doze)
meses ("Indenização do Consultor de Investimentos Imobiliários"), calculada mensalmente por período vencido e
quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de apuração, sendo que o primeiro pagamento deverá
ser feito até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da destituição, sendo certo que a Indenização do
Consultor de Investimentos Imobiliários incorpora-se à nova Remuneração do consultor de investimentos que vier a
substituir o atual Consultor de Investimentos e que tal indenização não constitui encargos adicionais ao Fundo

Características das Cotas
As Cotas são de classe única, correspondem a frações ideais do Patrimônio Líquido do Fundo, têm a forma
escritural e nominativa e conferem a seus titulares os mesmos direitos e deveres patrimoniais e econômicos,
observado, ainda, que a cada Cota corresponderá um voto nas Assembleias Gerais de Cotistas. Observado o
disposto na regulamentação aplicável, os Cotistas do Fundo (i) não poderão exercer qualquer direito real sobre
os imóveis e demais ativos integrantes do patrimônio do Fundo; (ii) não responderão pessoalmente por qualquer
obrigação legal ou contratual, relativa aos imóveis e demais ativos integrantes do patrimônio do Fundo e/ou da
Administradora do Fundo, salvo quanto à obrigação de pagamento das Cotas que subscrever, observados os
termos do Regulamento; e (iii) está obrigado a exercer o seu direito de voto sempre no interesse do Fundo. De
acordo com o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.668/93 e no artigo 9º da Instrução CVM 472, o Cotista não poderá
requerer o resgate de suas Cotas.

Taxa de ingresso e de saída
Não serão cobradas taxas de ingresso ou saída dos Cotistas.

Demonstrações financeiras e auditoria
O Fundo terá escrituração contábil própria, destacada daquela relativa à Administradora do Fundo, encerrando
o seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.
A Administradora do Fundo contratou o Auditor Independente para o exercício da atividade de auditoria
independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, para realizar a auditoria anual das demonstrações
financeiras do Fundo, além do exame da exatidão contábil e conferência dos valores integrantes do ativo e
passivo do Fundo, a verificação do cumprimento das disposições legais e regulamentares por parte da
Administradora do Fundo.

Assembleia Geral de Cotistas
A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até 120 (cento e vinte) dias após o término do
exercício para deliberar sobre a aprovação das contas da Administradora do Fundo, e, extraordinariamente,
sempre que convocada na forma do Regulamento.
Compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas do Fundo deliberar sobre:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)

as demonstrações financeiras apresentadas pela Administradora do Fundo;
a alteração do Regulamento;
destituição ou substituição da Administradora do Fundo, e escolha de seu respectivo substituto;
fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo;
dissolução e liquidação do Fundo;
definição ou alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação;
apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas do Fundo;
eleição e destituição de representante dos cotistas de que trata o Art. 25 da Instrução CVM 472, fixação
de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo das despesas que poderão ser incorridas
no exercício de sua atividade;
alteração do prazo de duração do Fundo;
aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses nos termos dos Arts. 31-A, § 2º,
34 e 35, IX, da Instrução CVM 472;
alteração da Taxa de Administração;
emissão de novas cotas;
destituição ou substituição do Consultor de Investimentos Imobiliários e escolha de seu substituto; e
Operações com Partes Relacionadas.
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As deliberações relativas às matérias previstas nos itens (ii), (iii), (iv) (v), (vii), (viii), (x) e (xi) acima, dependerão de
aprovação por maioria de votos dos cotistas presentes em Assembleia Geral de Cotistas e que representem:
(i)
(ii)

25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, conforme indicado no registro de
Cotistas na data de convocação da assembleia, quando o fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas; ou
metade, no mínimo, das Cotas emitidas, conforme indicado no registro de Cotistas na data de
convocação da assembleia, quando o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas.

Por ocasião da Assembleia Geral, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas ou o
representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à Administradora
do Fundo, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e
extraordinária.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pela Administradora do Fundo far-se-á mediante
correspondência escrita ou eletrônica (e-mail) encaminhada a cada cotista, e disponibilizada na página da
Administradora do Fundo na rede mundial de computadores, observadas as seguintes disposições: (i) da
convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas;
(ii) a convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as
matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que
dependam de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas; e (iii) o aviso de convocação deve indicar o local
onde o cotista pode examinar os documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da
Assembleia Geral de Cotistas e a possibilidade de ser realizado o voto por meio de correspondência escrita ou
eletrônica, nos termos do Regulamento.
A primeira convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no
caso de Assembleias Gerais Extraordinárias, sendo tais prazos contados do envio da Convocação aos Cotistas.
A Administradora do Fundo deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e
documentos necessários ao exercício informado do direito de voto: (i) em sua página na rede mundial de
computadores; (ii) no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de
computadores; e (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do Fundo
sejam admitidas à negociação.
A Assembleia Geral de Cotistas também pode se reunir por convocação da Administradora do Fundo, de Cotistas
possuidores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas ou pelo
representante dos Cotistas, observados os procedimentos do Regulamento.
A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista. A presença da
totalidade dos cotistas supre a falta de convocação. As deliberações poderão ser realizadas por meio de
correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), a ser enviada pela Administradora do Fundo a cada Cotista do
Fundo, correspondendo cada Cota ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas ou mediante
processo de consulta formal, nos termos do Regulamento.
Não obstante, os votos de Cotistas que optarem pela realização de comunicação escrita ou eletrônica (via email) encaminhada à Administradora do Fundo, serão computados desde que recebidos pela Administradora
do Fundo com pelo menos 1 (um) dia de antecedência em relação à data prevista para a realização da
Assembleia a que se refere o voto proferido na forma prevista no Regulamento, bem como será admitido o
exercício de voto à distância por meio de plataformas eletrônicas, como o caso da Central de Inteligência
Corporativa - CICORP, dentre outras, conforme procedimentos descritos nos ofícios circulares divulgados pela
B3.
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As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos Cotistas presentes, ressalvado o disposto abaixo,
cabendo a cada cota 1 (um) voto.
A Administradora do Fundo e as Partes Relacionadas, na qualidade de Cotistas, não terão direito a voto na
Assembleia Geral de Cotistas.
Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do Fundo, seus representantes legais ou procuradores
legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano, desde que o Cotista esteja devidamente inscrito no livro de
“Registro dos Cotistas” na data da convocação da Assembleia Geral e que suas Cotas estejam devidamente
integralizadas e depositadas na conta de depósito.
O pedido de procuração, encaminhado pela Administradora do Fundo mediante correspondência física ou
eletrônica ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes requisitos: (i) conter todos os elementos
informativos necessários ao exercício do voto pedido; (ii) facultar que o Cotista exerça o voto contrário à
proposta, por meio da mesma procuração; e (iii) ser dirigido a todos os Cotistas.
É facultado a qualquer Cotista que detenha 0,5% (meio por cento) ou mais do total de cotas emitidas solicitar à
Administradora do Fundo o envio de pedido de procuração aos demais Cotistas do Fundo, desde que sejam
obedecidos os requisitos do item (i) acima e demais condições previstas no Regulamento.
Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pela Administradora do Fundo, em nome de Cotistas
serão arcados pelo Fundo.
Não podem votar nas Assembleias gerais do Fundo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

a Administradora do Fundo ou o Consultor de Investimentos Imobiliários;
os sócios, diretores e funcionários da Administradora do Fundo ou do Consultor de Investimentos
Imobiliários;
empresas ligadas à Administradora do Fundo, ao Consultor de Investimentos Imobiliários, seus sócios,
diretores e funcionários;
os demais prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários;
o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que
concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e
o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.

Não se aplica a vedação prevista acima quando: (i) os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas
acima; (ii) houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na própria Assembleia, ou
em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia em que se dará a permissão de voto;
ou (iii) todos os subscritores de cotas forem condôminos de bem com que concorreram para a integralização de
cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do artigo 8º da
Lei nº 6.404, conforme o parágrafo 2º do artigo 12 da Instrução CVM 472.
A verificação do Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo cabe exclusivamente ao cotista.
O Cotista deve exercer o direito a voto no interesse do Fundo.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta
formalizada por correio eletrônico (e-mail) com confirmação de recebimento, a ser dirigido pela Administradora
do Fundo a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que observadas as
formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. O prazo de resposta da consulta
formal poderá ser prorrogado por mais até 30 (trinta) dias após a conclusão da apuração, a critério da
Administradora do Fundo, caso a matéria ainda não tenha sido aprovada.
Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.
Também será admitido o exercício de voto à distância por meio de plataformas eletrônicas, como o caso da
Central de Inteligência Corporativa (“CICORP”), conforme procedimentos descritos nos Ofícios Circulares
divulgados pela B3.
Qualquer deliberação tomada na referida Assembleia somente produzirá efeitos a partir da data de protocolo
na CVM da cópia da Ata da Assembleia Geral, contendo o inteiro teor das deliberações, bem como do
Regulamento devidamente alterado e consolidado, quando o caso.
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Representantes de Cotistas
A Assembleia Geral de Cotistas poderá ainda, a qualquer momento, nomear até dois representantes para
exercerem as funções de fiscalização e de controle gerencial das aplicações do Fundo, em defesa dos direitos e
dos interesses dos Cotistas, cujo prazo de mandato será de 1 (um) ano.
A eleição dos representantes de Cotistas pode ser aprovada pela maioria dos Cotistas presentes e que
representem, no mínimo:
(i)
(ii)

3% (três por cento) do total de Cotas emitidas, conforme indicado no registro de Cotistas na data de
convocação da assembleia, quando o Fundo tiver mais de 100 (cem) Cotistas; ou
5% (cinco por cento) do total de Cotas emitidas, conforme indicado no registro de Cotistas na data
de convocação da assembleia, quando o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas.

Salvo disposição contrária no Regulamento, os representantes de Cotistas deverão ser eleitos com prazo de
mandato unificado, a se encerrar na próxima Assembleia Geral de Cotistas que deliberar sobre a aprovação das
demonstrações financeiras do Fundo, permitida a reeleição.
A função de representante dos Cotistas é indelegável. Somente pode exercer as funções de representante dos
Cotistas prevista no Regulamento pessoa natural ou jurídica, que atenda aos seguintes requisitos, conforme
estabelecido no artigo 26 da Instrução CVM 472:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ser Cotista do Fundo;
não exercer cargo ou função na Administradora do Fundo, ou no controlador da Administradora do
Fundo, em sociedades por eles diretamente controladas e em coligadas ou outras sociedades sob
controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer natureza;
não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento imobiliário que
constitua objeto do fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer natureza;
não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário;
não estar em conflito de interesses com o Fundo; e
não estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; nem ter sido condenado
a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.

Política de distribuição de resultados
A Administradora do Fundo distribuirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos resultados, calculados
com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de
junho e 31 de dezembro de cada ano, a ser pago na forma do Regulamento.
Os resultados auferidos poderão ser distribuídos aos Cotistas, a critério da Administradora do Fundo,
mensalmente sempre no 10º (décimo) Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo,
a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que, eventual saldo de
resultado não distribuído como antecipação será pago no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis após o
encerramento dos balanços semestrais, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Administradora
do Fundo para reinvestimento em Imóvel-Alvo e/ou Outros Ativos e/ou composição ou recomposição da
Reserva de Contingência, desde que respeitados os limites e requisitos legais e regulamentares aplicáveis e/ou
as deliberações em Assembleia Geral nesse sentido.
Farão jus aos rendimentos os titulares de Cotas do Fundo no fechamento do 5º (quinto) Dia Útil (exclusive) do
mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, de acordo com as contas de depósito mantidas
pelo Custodiante.
A Administradora do Fundo poderá ainda formar uma Reserva de Contingência para pagamento de despesas
extraordinárias, mediante a retenção de até 5% (cinco por cento) dos resultados do Fundo, calculados com base
nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31
de dezembro de cada ano (“Reserva de Contingência”).
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Entende-se por despesas extraordinárias aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do
Imóvel-Alvo e/ou Outros Ativos, as quais são exemplificadamente e sem qualquer limitação, descritas abaixo:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do Imóvel-Alvo;
pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas;
obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior
ao início da locação/arrendamento;
instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte
e de lazer;
despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum; constituição de fundo de reserva; e
realização de reforma, manutenção, reposição e restauração do Imóvel-Alvo e Ativos-Alvo;
realização de obras para ampliação e modernização do Imóvel-Alvo; e
realização de obras visando à alienação ou locação do Imóvel-Alvo.

Dissolução e Liquidação do Fundo
Na hipótese de liquidação do Fundo, os titulares de Cotas terão o direito de partilhar o patrimônio na proporção
dos valores previstos para resgate das mesmas e no limite desses mesmos valores, na data de liquidação, sendo
vedado qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os titulares de Cotas.
Na hipótese de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá emitir relatório sobre a demonstração da
movimentação do Patrimônio Líquido do Fundo, compreendendo o período entre a data das últimas
demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo. Das notas explicativas às
demonstrações financeiras do Fundo deverá constar a análise quanto a terem os valores dos resgates sido ou
não efetuados em condições equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como quanto à
existência ou não de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
O Fundo entrará em liquidação por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, nos termos do Regulamento.
O Fundo poderá ser liquidado, mediante deliberação de seus Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas,
na ocorrência dos seguintes eventos: (i) caso seja deliberado em Assembleia Geral de Cotistas, respeitado o
disposto no Regulamento; e (ii) desinvestimento de todos os Ativos Alvo.
Na hipótese de liquidação do Fundo seus ativos serão realizados através da venda dos Ativos Alvo e/ou Outros
Ativos a terceiros interessados, hipótese a ser deliberada pela Assembleia Geral de Cotistas especialmente
instalada para tal fim.
O produto da liquidação deverá ser distribuído aos Cotistas no prazo de até 90 (noventa) dias após a conclusão
das vendas.
Após a partilha dos ativos, a Administradora do Fundo deverá promover o cancelamento do registro do Fundo,
mediante o encaminhamento à CVM, da seguinte documentação: (i) no prazo de 15 (quinze) dias a) O termo de
encerramento firmado pela Administradora do Fundo em caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da
Assembleia Geral de Cotistas que tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso; e b) o
comprovante da entrada do pedido de baixa de registro no CNPJ; e (ii) no prazo de 90 (noventa) dias a
demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo, compreendendo o período entre a data das últimas
demonstrações financeiras auditadas e a data da efetiva liquidação do Fundo, acompanhada do parecer do
Auditor Independente.
Encerrados os procedimentos referidos no acima, a Assembleia Geral de Cotistas deverá deliberar sobre os
procedimentos de pagamento para fins de amortização total das Cotas do Fundo.

Política de divulgação de informações relativas ao Fundo
A Administradora do Fundo deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:
I.
II.
III.

mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês, o formulário eletrônico cujo
conteúdo reflete o Anexo 39-I da Instrução CVM 472;
trimestralmente, até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada trimestre, o formulário
eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-II;
anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício:
a)
as demonstrações financeiras;
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IV.
V.
VI.

b) o relatório do auditor independente;
c)
o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM 472;
anualmente, tão logo receba, o relatório dos representantes de cotistas;
até 08 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária; e
no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na assembleia geral ordinária.

A Administradora do Fundo deverá, ainda, manter sempre disponível em sua página na rede mundial de
computadores o Regulamento do Fundo, em sua versão vigente e atualizada e reentregar o formulário eletrônico
cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM 472 atualizado na data do pedido de registro de
distribuição pública de novas Cotas.
Cabe, ainda, à Administradora do Fundo disponibilizar aos Cotistas os seguintes documentos, relativos a
informações eventuais sobre o Fundo:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

edital de convocação, proposta da administração e outros documentos relativos a Assembleias Gerais
Extraordinárias, no mesmo dia de sua convocação;
até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Extraordinária;
fatos relevantes;
até 30 (trinta) dias a contar da conclusão do negócio, a avaliação relativa aos imóveis, bens e direitos
de uso adquiridos pelo Fundo, nos termos do artigo 45, § 4º, da Instrução CVM 472 e com exceção
das informações mencionadas no item 7 do Anexo 12 à Instrução CVM 472 quando estiverem
protegidas por sigilo ou se prejudicarem a estratégia do Fundo;
no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral Extraordinária;
em até 2 (dois) dias, os relatórios e pareceres encaminhados pelo representante de Cotistas, com
exceção daquele mencionado no inciso V do artigo 39 da Instrução CVM 472.

Considera-se relevante, para os efeitos do inciso III acima, qualquer deliberação da Assembleia Geral de Cotista
ou da Administradora do Fundo, ou qualquer outro ato ou fato que possa influir de modo ponderável:
I.
II.
III.

na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados;
na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as Cotas; e
na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular das Cotas ou
de valores mobiliários a elas referenciados.

São exemplos de atos ou fatos relevantes os indicados no §2º do artigo 41 da Instrução CVM 472.
Manifestações de Cotistas, tais como voto, ciência, concordância ou quaisquer outras formas dispostas no
Regulamento ou na regulamentação vigente, poderão ser encaminhadas à Administradora do Fundo por meio
de correio eletrônico, desde que o endereço eletrônico de origem seja (i) previamente cadastrado pelos Cotistas
na base de dados da Administradora do Fundo, ou (ii) assinado digitalmente por meio de assinatura eletrônica
e/ou sistema de chave-pública, ou validado por plataformas de certificados eletrônicos.

Política de amortização e de distribuição de resultados
A amortização total das Cotas poderá se dar por meio da entrega de ativos do Fundo aos Cotistas caso assim
deliberado em Assembleia Geral de Cotistas. Caso o ativo a ser entregue seja um imóvel, a transferência ocorrerá
sem a intermediação da B3.
Na hipótese da Administradora do Fundo encontrar dificuldades ou impossibilidade de fracionamento dos
ativos que compõem a carteira do Fundo, bens imóveis, direitos sobre imóveis e/ou ativos da carteira do Fundo
serão dados em pagamento aos Cotistas mediante a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de cada
condômino será calculada de acordo com a proporção de Cotas detidas por cada titular sobre o valor total das
Cotas em circulação à época. Após a constituição do condomínio acima referido, a Administradora do Fundo
estará desobrigada em relação às responsabilidades estabelecidas no Regulamento, ficando autorizados a
liquidar o Fundo perante as autoridades competentes.
No caso de constituição do condomínio referido acima, a Administradora do Fundo deverá notificar os Cotistas
para que os mesmos elejam o administrador para o referido condomínio, na forma do Artigo 1.323 do Código
Civil Brasileiro, informando a proporção a que cada Cotista fará jus, sem que isso represente qualquer isenção
de responsabilidade da Administradora do Fundo perante os Cotistas até a constituição do referido condomínio,
que, uma vez constituído, passará a ser de responsabilidade exclusiva do administrador eleito pelos Cotistas, de
maneira que tal condomínio não estará mais sujeito às normas editadas pela CVM para o funcionamento de
fundos de investimento, mas sim às regras a ele pertinentes ao condomínio, previstas no Código Civil Brasileiro.

83

Caso os titulares das Cotas não procedam à eleição do administrador do condomínio referido acima, esta função
será exercida pelo titular de Cotas que detenha o maior número de Cotas.

Cinco Principais Fatores de Risco do Fundo
Risco de crédito da Taperebá e da Even Construtora, quanto ao pagamento da Garantia de Renda
Mínima
Durante Período de Garantia de Renda Mínima, os rendimentos a serem distribuídos pelo Fundo decorrerão dos
pagamentos realizados pela Taperebá e pela Even Construtora, nos termos ajustados no Instrumento de
Promessa de Compra e Venda, de forma que a falta de recursos pela a Taperebá e/ou pela Even Construtora
para efetuar o pagamento da Garantia de Renda poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas do Fundo.
Risco de Atrasos e/ou não Conclusão das Obras do Imóvel-Alvo
O Fundo pagará à vista o preço de aquisição do Imóvel-Alvo que se encontra em fase de construção. O atraso
na conclusão ou a não conclusão das obras do referido empreendimento imobiliário, poderá resultar no
desfazimento do negócio, a devolução do preço de aquisição pago e consequente liquidação do Fundo. A
Taperebá, na qualidade de vendedora do Imóvel-Alvo poderá não realizar a devolução dos recursos financeiros
pagos pelo Fundo a título de aquisição do Imóvel Alvo, o que demandará a propositura da ação judicial
competente. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.
Adicionalmente, nos termos do Instrumento de Promessa de Compra e Venda, ou atraso no cronograma das
obras do Imóvel-Alvo ou a não conclusão das obras do Imóvel-Alvo poderá ensejar o desfazimento da compra
e venda do Imóvel-Alvo e a consequente liquidação do Fundo.
Risco de concentração da carteira do Fundo
O Fundo investirá nos Ativos Alvo relacionados a um único empreendimento imobiliário, que desenvolverá
atividades hoteleiras, de forma a concentrar o risco da carteira apenas nas receitas decorrentes deste
empreendimento. Ocorrendo o insucesso do empreendimento, diante do risco concentrado, o Fundo e os
Cotistas poderão experimentar prejuízos financeiros. Adicionalmente, caso o Fundo invista preponderantemente
em valores mobiliários, deverão ser observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos
financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras de
enquadramento e desenquadramento lá estabelecidas. O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a
concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer
perda patrimonial. Os riscos de concentração da carteira englobam, ainda, na hipótese de inadimplemento do
emissor do ativo alvo em questão, o risco de perda de parcela substancial ou até mesmo da totalidade do capital
integralizado pelos Cotistas.
Risco de baixa ocupação do Imóvel-Alvo
Após a aquisição dos Ativos Alvo da Oferta, e encerrado o Período de Garantia de Renda, a receita preponderante
do Fundo decorrerá da exploração da atividade hoteleira a ser desenvolvida no Imóvel-Alvo, sendo certo que a
rentabilidade do Fundo poderá sofrer oscilação em caso de ocupação abaixo da taxa de ocupação contemplada
no estudo de viabilidade. A ocupação abaixo da estimada ou a redução no nível de ocupação do Imóvel-Alvo
poderão afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Por
conta da pandemia da Covid-19, as atividades relacionadas a empreendimentos de lazer e turismo foram
severamente afetadas pela restrição de convívio social. Situações semelhantes, ou mesmo crises econômicas que
afetem tais atividades, poderão resultar em baixa ocupação do Imóvel-Alvo, impactando negativamente a receita
do Fundo.
Risco de Questionamento de Origem Fiscal
A estrutura utilizada para a aquisição dos Ativos-Alvo, do Ajuste de Preço e da Garantia de Renda Mínima poderá
gerar questionamento de origem fiscal e, em última análise, aplicação de tributação diversa da observada,
inclusive do ITBI quando da transferência do Imóvel-Alvo para o fundo, com possível aumento da carga tributária,
podendo ocasionar prejuízos ao Fundo, podendo afetar negativamente a rentabilidade do Fundo e, por
consequência, do Investidor.

84

6.

FATORES DE RISCO

85

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

86

6.

FATORES DE RISCO

Antes de tomar uma decisão de investimento no Fundo, os potenciais Investidores devem, considerando sua
própria situação financeira, seus objetivos de investimento e seu perfil de risco, avaliar cuidadosamente todas
as informações disponíveis neste Prospecto Preliminar e no Regulamento, inclusive, mas não se limitando a,
aquelas relativas à Política de Investimentos, composição da carteira e fatores de risco descritos nesta seção,
aos quais o Fundo e os Investidores estão sujeitos.
Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas devem estar
cientes dos riscos a que estarão sujeitos os investimentos e aplicações do Fundo, conforme descritos
abaixo, não havendo, garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado será remunerado
conforme expectativa dos Cotistas.
Os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito,
risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e não há
garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para os Cotistas.
A seguir encontram-se descritos os principais riscos inerentes ao Fundo, os quais não são os únicos aos
quais estão sujeitos os investimentos no Fundo e no Brasil em geral. Os negócios, situação financeira ou
resultados do Fundo podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer desses riscos, sem
prejuízo de riscos adicionais que não sejam atualmente de conhecimento da Administradora do Fundo ou
que sejam julgados de pequena relevância neste momento.
Riscos do Fundo

Risco do não pagamento da Garantia de Renda Mínima
Durante o período de Garantia de Renda Mínima assumido solidariamente pela Taperebá e pela Even
Construtora com o Fundo os Cotistas estarão expostos ao risco de crédito da Taperebá e da Even Construtora,
que poderão, por motivos diversos, não honrar o cumprimento das respectivas obrigações, acarretando, assim,
redução da receita do Fundo e, consequentemente, dos valores a serem distribuídos aos Cotistas. Assim, na
hipótese da Taperebá e/ou a Even Construtora não honrarem o cumprimento das referidas obrigações, poderá
haver a redução da receita do Fundo e, consequentemente, do rendimento a ser distribuído aos Cotistas.

Riscos relacionados ao COVID – 19
Os negócios do Fundo podem ser afetados pelos efeitos econômicos gerados pelo alastramento do COVID – 19.
Neste ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde (“OMS”) emitiu alerta para o risco de pandemia decorrente
do novo coronavírus (Covid-19), cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e tratamento aos infectados. Os efeitos econômicos sobre a economia da China para o ano de 2020
já são sentidos em decorrência das ações governamentais que determinaram a redução forçada das atividades
econômicas nas regiões mais afetadas pela pandemia, o que deve se refletir na economia mundial como um
todo. As medidas de combate a Covid-19 resultaram e podem continuar resultando em restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, atraso ou suspensão de obras, interrupções
na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela
população, o que pode ter um efeito adverso relevante na economia global e/ou na economia brasileira e nos
negócios do Fundo. Além de interrupções e atrasos na cadeia de suprimentos e a volatilidade no preço de
matérias-primas e outros insumos, podendo afetar o cronograma das obras do Hotel de Alto Padrão e
incremento não previsto nos seus custos, bem como a rescisão do Instrumento de Promessa de Compra e Venda
e a consequente liquidação do Fundo. Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia
brasileira como resultado desses eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a condição
financeira, os resultados das operações e a capacidade de financiamento e, por consequência, poderá impactar
negativamente a rentabilidade do Fundo. Ademais, as mudanças materiais nas condições econômicas resultantes
da pandemia global do Covid-19 podem impactar a captação de recursos ao Fundo no âmbito da Oferta,
influenciando a capacidade de o Fundo investir nos Ativos Alvo, o que poderá impactar a própria viabilidade de
realização da Oferta. Além do exposto acima, não há como prever qual será o efeito do alastramento do vírus
em âmbito nacional na economia do Brasil e nos negócios e resultados do Fundo.
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Risco de Questionamento de Origem Fiscal
A estrutura utilizada para a aquisição dos Ativos-Alvo, do Ajuste de Preço e da Garantia de Renda Mínima poderá
gerar questionamento de origem fiscal e, em última análise, aplicação de tributação diversa da observada,
inclusive do ITBI quando da transferência do Imóvel-Alvo para o fundo, com possível aumento da carga tributária,
podendo ocasionar prejuízos ao Fundo, podendo afetar negativamente a rentabilidade do Fundo e, por
consequência, do Investidor.

Risco de baixa ocupação do Imóvel-Alvo
Após a aquisição dos Ativos Alvo da Oferta, e encerrado o Período de Garantia de Renda, a receita preponderante
do Fundo decorrerá da exploração da atividade hoteleira a ser desenvolvida no Imóvel-Alvo, sendo certo que a
rentabilidade do Fundo poderá sofrer oscilação em caso de ocupação abaixo da taxa de ocupação contemplada
no estudo de viabilidade. A ocupação abaixo da estimada ou a redução no nível de ocupação do Imóvel-Alvo
poderão afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Por
conta da pandemia da Covid-19, as atividades relacionadas a empreendimentos de lazer e turismo foram
severamente afetadas pela restrição de convívio social. Situações semelhantes, ou mesmo crises econômicas que
afetem tais atividades, poderão resultar em baixa ocupação do Imóvel-Alvo, impactando negativamente a receita
do Fundo.

Risco de rescisão ou não prorrogação da licença de uso da marca “Fasano” pelo Hotel de Alto Padrão
Por meio do Contrato de Administração Hoteleira, a Administradora do Hotel concedeu à Taperebá o direito de
uso da marca "Fasano" pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável automaticamente por iguais e sucessivos
prazos de 5 anos, exceto se uma das partes do Contrato de Administração Hoteleira encaminhar à outra
notificação com 180 (cento e oitenta) dias de antecedência ao término do prazo de vigência do Contrato de
Administração Hoteleira. O Contrato de Administração Hoteleira poderá ser rescindido nas hipóteses do
Contrato de Administração Hoteleira, tais como o cometimento de um ato de inadimplência pela Taperebá. Se
o Contrato de Administração Hoteleira for rescindido ou se não for prorrogado seu prazo de duração, poderá
ser necessária a alteração da bandeira sob a qual funcionará o Hotel de Alto Padrão bem como o Fundo poderá
ter que alterar sua denominação, o que poderá impactar negativamente as receitas do Fundo advindas da
exploração do Hotel de Alto Padrão pela Tempranillo, bem como afetar adversamente a negociação ou a liquidez
das Cotas do Fundo, que não poderá mais utilizar a marca ”Fasano” em sua denominação.

Risco relativo ao desenvolvimento imobiliário devido à extensa legislação
O desenvolvimento de empreendimentos imobiliários sujeita-se ao cumprimento de uma extensa legislação que
define todas as condições para dar início a venda dos imóveis bem como para concluir a entrega de um
empreendimento. Atrasos na concessão de aprovações ou mudanças na legislação aplicável poderão impactar
negativamente os resultados dos Ativos Alvo e consequentemente o resultado do Fundo.

Risco Relacionado ao setor hoteleiro no Brasil
A redução dos incentivos governamentais, tais como a divulgação do turismo brasileiro no País e no exterior,
pode prejudicar os negócios e a rentabilidade do Imóvel-Alvo integrante da carteira do Fundo que é hotel. Além
disso, os destinos turísticos nacionais, de lazer ou de negócios dos empreendimentos hoteleiros nos quais o
Imóvel-Alvo tenha participação, podem concorrer com outros destinos turísticos nacionais e internacionais
considerados mais atraentes pelos turistas. Limitações na infraestrutura de transporte aéreo e terrestre também
constituem fatores importantes para expansão da atividade de hotelaria e de turismo no Brasil. Em razão de tais
limitações, o Imóvel Alvo ou que invistam em pode ser considerado menos atraentes para seus potenciais
clientes, reduzindo, dessa forma, os ganhos do Fundo.

Risco de exploração de Imóvel-Alvo do setor hoteleiro
O Fundo, na qualidade de proprietário de Imóvel-Alvo no qual haverá exploração de atividade hoteleira, está
sujeito a diversos riscos decorrentes de tal atividade. Por exemplo, caso o administrador dos hotéis situados em
Imóvel-Alvo de titularidade do Fundo, ou qualquer terceiro legalmente ou contratualmente responsável, não
honre com suas obrigações legais ou contratuais com relação ao funcionamento ou à administração do
respectivo hotel ou, ainda, tenha sua falência decretada ou sua personalidade jurídica desconsiderada, a
responsabilidade pelo pagamento de determinados passivos de natureza trabalhista, fiscal, ambiental e/ou cível,
por exemplo, poderá ser atribuída ao Fundo, resultando em prejuízo aos Cotistas.
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Risco de Liquidez Reduzida das Cotas
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de cotas de FII apresenta baixa liquidez e não há
nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das Cotas que permita aos Cotistas
sua alienação, caso estes decidam pelo desinvestimento. Dessa forma, os Cotistas podem ter dificuldade em
realizar a venda das suas Cotas no mercado secundário, ou obter preços reduzidos na venda das Cotas, bem
como em obter o registro para uma oferta secundária de suas Cotas junto à CVM. Adicionalmente, durante o
período entre a data de determinação do beneficiário da distribuição de rendimentos pelo Fundo, da
distribuição adicional de rendimentos ou da amortização de principal e a data do efetivo pagamento, o valor
obtido pelo Cotista em caso de negociação das Novas Cotas no mercado secundário poderá ser afetado.

Riscos tributários
As regras tributárias aplicáveis aos fundos de investimentos imobiliários podem vir a ser modificadas, inclusive no
contexto de uma eventual reforma tributária, bem como em virtude de novo entendimento acerca da legislação
vigente, sujeitando o Fundo e/ou seus Cotistas a novos recolhimentos de tributos não previstos inicialmente.
Adicionalmente, existe a possibilidade de que a RFB tenha interpretação diferente da Administradora do Fundo
quanto ao não enquadramento do Fundo como pessoa jurídica para fins de tributação ou quanto à incidência de
tributos em determinadas operações realizadas pelo Fundo. Nessas hipóteses, o Fundo passaria a sofrer a incidência
de Imposto de Renda, PIS, COFINS, Contribuição Social nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas, com
possíveis reflexos na redução do rendimento a ser pago aos Cotistas ou teria que passar a recolher os tributos
aplicáveis sobre determinadas operações que anteriormente entendia serem isentas, podendo inclusive ser obrigado
a recolher, com multa e juros, os tributos incidentes em operações já concluídas. Ambos os casos podem impactar
adversamente o rendimento a ser pago aos Cotistas ou mesmo o valor das Cotas. A Lei nº 9.779/99 estabelece que os
fundos de investimento imobiliário sejam isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que (i)
distribuam, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa,
com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; e (ii) apliquem
recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, Cotista que
detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento)
das Cotas. Ainda de acordo com a Lei nº 9.779/99, os dividendos distribuídos aos Cotistas, quando distribuídos, e os
ganhos de capital auferidos são tributados na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento). Não obstante, de acordo com
o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, ficam isentos do IR na fonte e na declaração de ajuste anual
das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo fundo cujas Cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente
em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. O referido benefício fiscal (i) será concedido somente nos
casos em que o fundo possua, no mínimo, 50 (cinquenta) Cotistas e (ii) não será concedido ao Cotista pessoa física
titular de Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade das Cotas ou cujas Cotas lhe derem direito
ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de rendimentos auferidos pelo fundo. Assim,
considerando que no âmbito do Fundo não há limite máximo de subscrição por investidor, não farão jus ao benefício
tributário acima mencionado (i) o Cotista pessoa física que seja titular de Cotas que representem 10% (dez por cento)
ou mais da totalidade das Cotas ou cujas Cotas lhe deem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez
por cento) do total de rendimentos auferidos pelo Fundo, e/ou (ii) o Fundo, na hipótese de ter menos de 50 (cinquenta)
Cotistas. Os rendimentos das aplicações de renda fixa e variável realizadas pelo Fundo estarão sujeitas à incidência do
IR retido na fonte, observadas as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas submetidas a esta forma de tributação,
nos termos da Lei nº 9.779/99, o que poderá afetar a rentabilidade das Cotas.

Riscos Regulatórios
A legislação aplicável ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação, leis
tributárias, leis cambiais e leis que regulamentam investimentos estrangeiros em cotas de fundos de investimento no
Brasil, está sujeita a alterações. Ainda, poderão ocorrer interferências de autoridades governamentais e órgãos
reguladores nos mercados de atuação do Fundo, bem como moratórias e alterações das políticas monetária e cambial.
Tais eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas do Fundo, bem como as condições para
distribuição de rendimentos e para resgate das Cotas, inclusive as regras de fechamento de câmbio e de remessa de
recursos do e para o exterior. Ademais, a aplicação de leis existentes e a interpretação de novas leis poderão impactar
os resultados do Fundo.

Risco de alteração da tributação do Fundo nos termos da Lei 8.668/93
Nos termos da Lei nº 8.668/93, conforme alterada pela Lei nº 9.779/99, sujeita-se à tributação aplicável às
pessoas jurídicas o fundo que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como
incorporador, construtor ou sócio, cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele
relacionadas, percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) das cotas emitidas pelo fundo. Se, por algum
motivo, o Fundo vier a se enquadrar nesta situação, a tributação aplicável aos seus investimentos será
aumentada, o que poderá resultar na redução dos ganhos de seus cotistas, sendo certo que caso tal percentual
seja majorado por mudança nas regras vigentes, eventual novo percentual será considerado automaticamente
aplicável com relação ao Fundo.
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Riscos de alterações nas práticas contábeis
As práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações
financeiras dos fundos de investimento imobiliário advêm das disposições previstas na Instrução CVM 516.
Com a edição da Lei nº 11.638/07, que alterou a Lei 6.404/76 e a constituição do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, diversos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas foram
emitidos pelo CPC e já referendados pela CVM com vistas à adequação da legislação brasileira aos padrões
internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. A Instrução CVM
516 começou a vigorar em 1º de janeiro de 2012 e decorre de um processo de consolidação de todos
os atos normativos contábeis relevantes relativos aos fundos de investimento imobiliário editados nos 4
(quatro) anos anteriores à sua vigência. Caso a CVM venha a determinar que novas revisões dos
pronunciamentos e interpretações emitidas pelo CPC passem a ser adotadas para a contabilização das
operações e para a elaboração das demonstrações financeiras dos fundos de investimento imobiliário, a
adoção de tais regras poderá ter um impacto nos resultados atualmente apresentados pelas demonstrações
financeiras do Fundo.

Risco de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas
A legislação aplicável ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação,
leis tributárias, leis cambiais e leis que regulamentem investimentos estrangeiros em cotas de fundos de
investimento no Brasil, está sujeita a alterações. Ainda, poderão ocorrer interferências de autoridades
governamentais e órgãos reguladores nos mercados, bem como moratórias e alterações das políticas monetárias
e cambiais. Tais eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas, bem como as condições para
distribuição de rendimentos e para resgate das Cotas, inclusive as regras de fechamento de câmbio e de remessa
de recursos do e para o exterior. Ademais, o advento de novas leis, e sua interpretação e/ou a alteração da
interpretação de leis existentes poderá impactar os resultados do Fundo. Existe o risco de tais regras serem
modificadas no contexto de uma eventual reforma tributária. Assim, o risco tributário engloba o risco de perdas
decorrente da criação de novos tributos, interpretação diversa da atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou
a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus Cotistas a novos recolhimentos não previstos
inicialmente. O tratamento tributário do Fundo pode ser alterado a qualquer tempo, independentemente de
quaisquer medidas que a Administradora do Fundo adote ou possa adotar, em caso de alteração na legislação
tributária vigente. À parte da legislação tributária, as demais leis e normas aplicáveis ao Fundo, aos Cotistas e aos
investimentos do Fundo, incluindo, mas não se limitando, matéria de câmbio e investimentos externos em cotas de
fundos de investimento no Brasil, também estão sujeitas a alterações. Esses eventos podem impactar adversamente
no valor dos investimentos, bem como as condições para a distribuição de rendimentos e de resgate das Cotas.

Risco jurídico
A estrutura financeira, econômica e jurídica do Fundo apoia-se em um conjunto de obrigações e
responsabilidades contratuais e na legislação em vigor e, em razão da pouca maturidade e da escassez de
precedentes em operações similares e de jurisprudência no que tange a este tipo de operação financeira,
poderá haver perdas por parte dos Cotistas em razão do dispêndio de tempo e recursos para manutenção
do arcabouço contratual estabelecido.

Risco de decisões judiciais desfavoráveis
O Fundo poderá ser réu em diversas ações, nas esferas cível, tributária e trabalhista. Não há garantia de
que o Fundo venha a obter resultados favoráveis ou que eventuais processos judiciais ou administrativos
propostos contra o Fundo venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que ele tenha reservas
suficientes. Caso tais reservas não sejam suficientes, é possível que um aporte adicional de recursos seja
feito mediante a subscrição e integralização de novas Cotas pelos Cotistas, que deverão arcar com
eventuais perdas.

Risco de desempenho passado
Ao analisar quaisquer informações fornecidas neste Prospecto Preliminar e/ou em qualquer material de divulgação
do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de resultados passados de quaisquer mercados ou de quaisquer
investimentos ou transações em que o Consultor de Investimentos Imobiliários, a Administradora do Fundo ou
os Coordenadores tenham de qualquer forma participado, os potenciais Cotistas devem considerar que qualquer
resultado obtido no passado não é indicativo de possíveis resultados futuros, e não há qualquer garantia
de que resultados similares serão alcançados pelo Fundo no futuro. Os investimentos estão sujeitos a diversos
riscos, incluindo, sem limitação, variação nas taxas de juros e índices de inflação e variação cambial.

90

Risco decorrente de alterações do Regulamento
O Regulamento poderá ser alterado sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de
atendimento a exigências da CVM, em consequência de normas legais ou regulamentares, por
determinação da CVM ou por deliberação da assembleia geral de Cotistas. Tais alterações poderão afetar o
modo de operação do Fundo e acarretar perdas patrimoniais aos Cotistas.

Risco de diluição
Na eventualidade de novas emissões de Cotas, os Cotistas incorrerão no risco de terem a sua participação
no capital do Fundo diluída, acarretando redução na participação nos resultados do fundo e,
consequentemente, dos dividendos recebidos.

Risco decorrente da possibilidade da entrega de ativos do Fundo em caso de liquidação
No caso de dissolução ou liquidação do Fundo, o patrimônio deste será partilhado entre os Cotistas, na
proporção de suas Cotas, após a alienação dos ativos e do pagamento de todas as dívidas, obrigações
e despesas do Fundo. No caso de liquidação do Fundo, não sendo possível a alienação acima referida, os
próprios ativos serão entregues aos Cotistas na proporção da participação de cada um deles. O s ativos
integrantes da carteira do Fundo poderão ser afetados por sua baixa liquidez no mercado, podendo seu valor
aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e dos critérios para
precificação, podendo acarretar, assim, eventuais prejuízos aos Cotistas.

Riscos de prazo
Considerando que a aquisição de Cotas é um investimento de longo prazo, pode haver alguma oscilação
do valor da Cota, havendo a possibilidade, inclusive, de acarretar perdas do capital aplicado ou ausência
de demanda na venda das Cotas no mercado secundário.

Risco de Atrasos e/ou não Conclusão das Obras do Imóvel-Alvo
O Fundo pagará à vista o preço de aquisição do Imóvel-Alvo que se encontra em fase de construção. O atraso
na conclusão ou a não conclusão das obras do referido empreendimento imobiliário, poderá resultar no
desfazimento do negócio, a devolução do preço de aquisição pago e consequente liquidação do Fundo. A
Taperebá, na qualidade de vendedora do Imóvel-Alvo poderá não realizar a devolução dos recursos financeiros
pagos pelo Fundo a título de aquisição do Imóvel Alvo, o que demandará a propositura da ação judicial
competente. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.
Adicionalmente, nos termos do Instrumento de Promessa de Compra e Venda, ou atraso no cronograma das
obras do Imóvel-Alvo ou a não conclusão das obras do Imóvel-Alvo poderá ensejar o desfazimento da compra
e venda do Imóvel-Alvo e a consequente liquidação do Fundo.

Risco de concentração da carteira do Fundo
O Fundo investirá nos Ativos Alvo relacionados a um único empreendimento imobiliário, que desenvolverá
atividades hoteleiras, de forma a concentrar o risco da carteira apenas nas receitas decorrentes deste
empreendimento. Ocorrendo o insucesso do empreendimento, diante do risco concentrado, o Fundo e os
Cotistas poderão experimentar prejuízos financeiros. Adicionalmente, caso o Fundo invista preponderantemente
em valores mobiliários, deverão ser observados os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos
financeiros estabelecidos nas regras gerais sobre fundos de investimento, aplicando-se as regras de
enquadramento e desenquadramento lá estabelecidas. O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a
concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer
perda patrimonial. Os riscos de concentração da carteira englobam, ainda, na hipótese de inadimplemento do
emissor do ativo alvo em questão, o risco de perda de parcela substancial ou até mesmo da totalidade do capital
integralizado pelos Cotistas.

Risco de lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais ou hoteleiros próximos aos
Imóvel-Alvo, o que poderá dificultar o desenvolvimento das atividades a serem desenvolvidas no
Imóvel-Alvo
O lançamento de novos empreendimentos imobiliários comerciais ou hoteleiros em áreas próximas às
que se situam os Imóvel-Alvo poderá impactar na renda do Fundo atrelada ao desenvolvimento das
atividades a serem desenvolvidas no Imóvel Alvo, o que poderá gerar uma redução na receita do Fundo
e na rentabilidade das Cotas.
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Risco de desenquadramento passivo involuntário
Na ocorrência de algum evento que enseje o desenquadramento passivo involuntário da carteira do Fundo,
a CVM poderá determinar à Administradora do Fundo, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a convocação
de Assembleia Geral de Cotistas para decidir sobre uma das seguintes alternativas: (i) transferência da
administração do Fundo; (ii) incorporação a outro Fundo, ou (iii) liquidação do Fundo. A ocorrência das
hipóteses previstas nos itens “i” e “ii” acima poderá afetar negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade
do Fundo. Por sua vez, na ocorrência do evento previsto no item “iii” acima, não há como garantir que o
preço de venda dos Ativos Alvo e dos Outros Ativos do Fundo será favorável aos Cotistas, bem como não há
como assegurar que os Cotistas conseguirão reinvestir os recursos em outro investimento que possua
rentabilidade igual ou superior àquela auferida pelo investimento nas Cotas do Fundo.

Risco de disponibilidade de caixa
Caso o Fundo não tenha recursos disponíveis para honrar suas obrigações, a Administradora do Fundo
convocará os Cotistas para que em Assembleia Geral de Cotistas estes deliberem pela aprovação da emissão
de novas cotas com o objetivo de realizar aportes adicionais de recursos ao Fundo. Os Cotistas que não
aportarem recursos serão diluídos.

Risco relativo à concentração e pulverização
Conforme dispõe o Regulamento, não há restrição quanto ao limite de Cotas que podem ser detidas por
um único Cotista. Assim, poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a deter parcela substancial
das Cotas, passando tal Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a
posição dos eventuais Cotistas minoritários. Nesta hipótese, há possibilidade de que deliberações sejam
tomadas pelo Cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em detrimento do Fundo e/ou dos
Cotistas minoritários.
Caso o Fundo esteja muito pulverizado, determinadas matérias de competência de assembleia geral que
somente podem ser aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas poderão ficar impossibilitadas de
aprovação pela ausência de quórum de instalação (quando aplicável) e de deliberação em tais assembleias,
nesse caso, o Fundo poderá ser prejudicado por não conseguir aprovar matérias de interesse dos Cotistas.

Riscos relativos ao pré-pagamento
Os ativos do Fundo poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de pré-pagamento. Tal
situação pode acarretar o desenquadramento da carteira do Fundo em relação aos critérios de concentração,
caso o Fundo venha a investir parcela preponderante do seu patrimônio em determinado ativo. Nesta hipótese,
poderá haver dificuldades na identificação pelo Fundo de Ativos Alvo que estejam de acordo com a Política de
Investimentos. Desse modo, o Fundo poderá não conseguir reinvestir os recursos recebidos com a mesma
rentabilidade alvo buscada pelo Fundo, o que pode afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas, não sendo devida pelo Fundo, pelo Administrador, pelo
Consultor de Investimentos Imobiliários ou pelo Custodiante, todavia, qualquer multa ou penalidade, a
qualquer título, em decorrência deste fato.

Riscos relacionados à rentabilidade do investimento em valores mobiliários
O investimento nas Cotas é uma aplicação em valores mobiliários de renda variável, o que pressupõe que a
rentabilidade do Cotista dependerá da valorização e dos rendimentos a serem pagos pelos ativos. No caso
em questão, os rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas dependerão, principalmente, dos resultados
obtidos pelo Fundo com receita advinda da exploração dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo ou
da negociação dos Ativos Alvo, bem como do aumento do valor patrimonial das cotas, advindo da
valorização dos ativos alvo da Oferta, bem como dependerão dos custos incorridos pelo Fundo. Assim,
existe a possibilidade do Fundo ser obrigado a dedicar uma parte substancial de seu fluxo de caixa para
pagar suas obrigações, reduzindo o dinheiro disponível para distribuições aos Cotistas, o que poderá afetar
adversamente o valor de mercado das Cotas. Adicionalmente, vale ressaltar que entre a data da
integralização das Cotas objeto da Oferta e a efetiva data de aquisição dos ativos alvo da Oferta, os recursos
obtidos com a Oferta serão aplicados em Ativos Financeiros, o que poderá impactar negativamente na
rentabilidade do Fundo.
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Risco operacional
Os Ativos Alvo e Outros Ativos objeto de investimento pelo Fundo serão administrados e g e r i d o s pela
Administradora do Fundo, com o auxílio do Consultor de Investimentos Imobiliários do Fundo, portanto os
resultados do Fundo dependerão de uma administração/gestão adequada, a qual estará sujeita a eventuais
riscos operacionais, que caso venham a ocorrer, poderão afetar negativamente a rentabilidade dos Cotistas.

Risco de conflito de interesse
O Regulamento prevê que atos que configurem potencial conflito de interesses entre o Fundo e a Administradora
do Fundo, entre o Fundo e os prestadores de serviço ou entre o Fundo e o Consultor de Investimentos Imobiliários
que dependem de aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas, como por exemplo (i) a contratação, pelo Fundo,
de Pessoas Ligadas à Administradora do Fundo ou ao Consultor de Investimentos Imobiliários, para prestação
dos serviços referidos no artigo 31 da Instrução CVM 472, exceto o de primeira distribuição de cotas do Fundo, e (ii) a
aquisição, pelo Fundo, de valores mobiliários de emissão da Administradora do Fundo, do Consultor de
Investimentos Imobiliários ou de Pessoas Ligadas, conforme o caso. Desta forma, caso venha existir atos que
configurem potencial conflito de interesses e estes sejam aprovados em Assembleia Geral de Cotistas, respeitando os
quóruns de aprovação estabelecido, estes poderão ser implantados, mesmos que não ocorra a concordância da
totalidade dos cotistas.

Risco decorrente da não obrigatoriedade de revisões e/ou atualizações de projeções
O Fundo, a Administradora do Fundo, o Consultor de Investimentos Imobiliários e as Instituições
Participantes da Oferta não possuem qualquer obrigação de revisar e/ou atualizar quaisquer projeções
constantes deste Prospecto Preliminar e/ou de qualquer material de divulgação do Fundo e/ou da Oferta,
incluindo, o Estudo de Viabilidade, incluindo sem limitação, quaisquer revisões que reflitam alterações nas
condições econômicas ou outras circunstâncias posteriores à data deste Prospecto Preliminar e/ou do
referido material de divulgação e do Estudo de Viabilidade, conforme o caso, mesmo que as premissas nas
quais tais projeções se baseiem estejam incorretas.

Risco de governança
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) a Administradora do Fundo e/ou o Consultor de
Investimentos Imobiliários; (b) os sócios, diretores e funcionários da Administradora do Fundo e/ou do
Consultor de Investimentos Imobiliários; (c) empresas ligadas à Administradora do Fundo e/ou ao Consultor
de Investimentos Imobiliários, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo,
seus sócios, diretores e funcionários; e (e) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo, exceto
quando forem os únicos Cotistas ou quando houver aquiescência expressa da maioria dos Cotistas
manifestada na própria Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira
especificamente à Assembleia Geral de Cotistas em que se dará a permissão de voto ou quando todos os
subscritores de Cotas forem condôminos de bem com quem concorreram para a integralização de Cotas,
podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º da Lei nº
6.404/76, conforme o § 2º do artigo 12 da Instrução CVM 472. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos
às pessoas listadas nas letras "a" a "e", caso estas decidam adquirir Cotas. Adicionalmente, determinadas
matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando aprovadas por
maioria qualificada dos Cotistas. Tendo em vista que fundos de investimento imobiliário tendem a possuir
número elevado de Cotistas, é possível que determinadas matérias fiquem impossibilitadas de aprovação
pela ausência de quórum de instalação (quando aplicável) e de votação de tais assembleias.

Riscos de o Fundo vir a ter patrimônio líquido negativo e de os Cotistas terem que efetuar aportes de
capital
Durante a vigência do Fundo, existe o risco de o Fundo vir a ter patrimônio líquido negativo, o que acarretará na
necessária deliberação pelos Cotistas acerca do aporte de capital no Fundo, sendo certo que determinados
Cotistas poderão não aceitar aportar novo capital no Fundo. Não há como mensurar o montante de capital que
os Cotistas podem vir a ser chamados a aportar e não há como garantir que após a realização de tal aporte o
Fundo passará a gerar alguma rentabilidade aos Cotistas.
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Risco relativo ao prazo de duração indeterminado do Fundo
Considerando que o Fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, não é permitido o resgate das
Cotas. Sem prejuízo da hipótese de liquidação do Fundo, caso os Cotistas decidam pelo desinvestimento no
Fundo, deverão alienar suas Cotas em mercado secundário, observado que os Cotistas poderão enfrentar
baixa liquidez na negociação das Cotas no mercado secundário ou obter preços reduzidos na venda das
Cotas.

Risco do processo de aquisição dos Ativos Alvo da Oferta
A aquisição dos Ativos Alvo é um processo complexo e que envolve diversas etapas, incluindo a análise de
informações financeiras, comerciais, jurídicas, entre outros. No processo de aquisição de tais Ativos Alvo, há risco
de não serem identificados em auditoria todos os passivos ou riscos atrelados aos ativos alvo da Oferta, bem
como o risco de materialização de passivos identificados, inclusive em ordem de grandeza superior àquela
identificada, incluindo o Inquérito Civil nº 14.0739.0001771/2019-1, em trâmite perante o Ministério Público do
Estado de São Paulo na data deste Prospecto, na 3ª Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital,
instaurado em decorrência de denúncia de vizinho do empreendimento a ser erigido no Imóvel. Caso esses
riscos ou passivos contingentes ou não identificados venham a se materializar, inclusive de forma mais severa
do que a vislumbrada, o investimento em tais Ativos Alvo poderá ser adversamente afetado e,
consequentemente, a rentabilidade do Fundo também.

Risco de não contratação de seguro patrimonial e de responsabilidade civil
Em caso de não contratação de seguro pelo locatário ou incorporador do Imóvel-Alvo ou demais imóveis que
venham a integrar a carteira do Fundo, não haverá pagamento de indenização em caso de ocorrência de
sinistros, podendo o Fundo ser obrigado a cobrir eventuais danos inerentes às atividades realizadas em tais
imóveis, por força de decisões judiciais. Nessa hipótese, o Fundo, a sua rentabilidade e o valor de negociação
de suas Cotas poderão ser adversamente afetados.

Risco de desapropriação
De acordo com o sistema legal brasileiro, os imóveis integrantes da carteira do Fundo, direta ou indiretamente,
poderão ser desapropriados por necessidade, utilidade pública ou interesse social, de forma parcial ou total.
Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir de antemão que o preço que venha a ser pago pelo Poder
Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou que, efetivamente, remunerará os valores investidos de
maneira adequada. Dessa forma, caso o Imóvel-Alvo seja desapropriado, este fato poderá afetar adversamente e
de maneira relevante as atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados e ensejar sua liquidação. Outras
restrições ao Imóvel-Alvo também podem ser aplicadas pelo Poder Público, restringindo, assim, a utilização a ser
dada ao Imóvel-Alvo, tais como o tombamento desse ou de área de seu entorno, incidência de preempção e ou
criação de zonas especiais de preservação cultural, dentre outros.

Risco relativo às novas emissões
No caso de realização de novas emissões de Cotas pelo Fundo, o exercício do direito de preferência pelos
Cotistas do Fundo em eventuais emissões de novas Cotas depende da disponibilidade de recursos por parte
do Cotista. Caso ocorra uma nova oferta de Cotas e o Cotista não tenha disponibilidades para exercer o direito
de preferência, este poderá sofrer diluição de sua participação e, assim, ver sua influência nas decisões políticas
do Fundo reduzida.

Risco de Crédito a que Estão Sujeitos os Ativos
Os bens integrantes do patrimônio do Fundo estão sujeitos ao inadimplemento dos devedores e coobrigados,
diretos ou indiretos, dos Ativos que integrarão a carteira do Fundo, ou pelas contrapartes das operações do
Fundo, assim como à insuficiência das garantias outorgadas em favor de tais Ativos, podendo ocasionar,
conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas, o
que pode afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

Risco de restrição na negociação
Alguns dos ativos que compõem a carteira do Fundo, incluindo títulos públicos, podem estar sujeitos a
restrições de negociação pela bolsa de mercadorias e futuros ou por órgãos reguladores. Essas restrições podem
estar relacionadas ao volume de operações, na participação nas operações e nas flutuações máximas de
preço, dentre outros. Em situações onde tais restrições estão sendo aplicadas, as condições para negociação
dos ativos da carteira, bem como a precificação dos ativos podem ser adversamente afetados.
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Risco relativo à não substituição da Administradora do Fundo
Durante a vigência do Fundo, a Administradora do Fundo poderá sofrer intervenção e/ou liquidação extrajudicial
ou falência, a pedido do BACEN, bem como ser descredenciada, destituída ou renunciar às suas funções,
hipóteses em que a sua substituição deverá ocorrer de acordo com os prazos e procedimentos previstos no
Regulamento. Caso tal substituição não aconteça, o Fundo e, consequentemente os Cotistas, poderão sofrer
perdas patrimoniais.

Risco relativo à não substituição da Administradora do Hotel
Durante a vigência do Fundo, o Contrato de Administração Hoteleira poderá ser rescindido, hipótese em que a
substituição da Administradora do Hotel deverá ocorrer de acordo com os prazos e procedimentos previstos no
Contrato de Administração Hoteleira. Caso tal substituição não aconteça, o Fundo e, consequentemente os
Cotistas, poderão sofrer perdas patrimoniais, decorrentes, inclusive, da eventual perda do direito de uso da
marca “Fasano” e alteração da bandeira sob a qual funcionará o Hotel de Alto Padrão, o que poderá impactar
negativamente as receitas do Fundo advindas da exploração do Hotel de Alto Padrão pela Tempranillo.
Riscos de mercado

Riscos Institucionais
O Governo Federal pode intervir na economia do país e realizar modificações significativas em suas políticas e
normas, causando impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia do país. As atividades do
Fundo, sua situação financeira e resultados poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas
políticas ou normas que envolvam, por exemplo, as taxas de juros, controles cambiais e restrições a remessas
para o exterior; flutuações cambiais; inflação; liquidez dos mercados financeiro e de capitais domésticos; política
fiscal; instabilidade social e política; alterações regulatórias; e outros acontecimentos políticos, sociais e
econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. Em um cenário de aumento da taxa de juros, por
exemplo, os preços dos imóveis podem ser negativamente impactados em função da correlação existente entre
a taxa de juros básica da economia e a taxa de desconto utilizada na avaliação de imóveis. Nesse cenário, efeitos
adversos relacionados aos fatores mencionados podem impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos, Política Governamental e Globalização
O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política
econômica praticada pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o governo brasileiro intervém na economia
realizando relevantes mudanças em suas políticas. As medidas do Governo Brasileiro para controlar a inflação e
implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido, no passado recente, alterações nas taxas de
juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, aumento das tarifas públicas, entre outras medidas. Essas
políticas, bem como outras condições macroeconômicas, têm impactado significativamente a economia e o
mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que possam resultar na flutuação da moeda, indexação da
economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a política fiscal vigente poderão
impactar os negócios, as condições financeiras, os resultados operacionais do Fundo e a consequente
distribuição de rendimentos aos Cotistas do Fundo. Impactos negativos na economia, tais como recessão, perda
do poder aquisitivo da moeda e aumento exagerado das taxas de juros resultantes de políticas internas ou
fatores externos podem influenciar nos resultados do Fundo.

Risco de crédito
Consiste no risco de os devedores de direitos creditórios emergentes dos ativos integrantes da carteira do
Fundo e os emissores de títulos de renda fixa que eventualmente integrem a carteira do Fundo não
cumprirem suas obrigações de pagar tanto o principal como os respectivos juros de suas dívidas para com
o Fundo. Os títulos públicos e/ou privados de dívida que poderão compor a carteira do Fundo estão sujeitos
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à capacidade dos seus emissores e/ou devedores dos lastros que compõem os ativos integrantes da carteira
do Fundo em honrar os compromissos de pagamento de juros e/ou principal de suas dívidas. Eventos que
afetam as condições financeiras dos emissores e/ou devedores dos títulos, bem como alterações nas
condições econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento podem
trazer impactos significativos em termos de preços e liquidez desses ativos. Nestas condições, a
Administradora do Fundo poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no
momento desejado e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar problemas de liquidez.
Adicionalmente, a variação negativa dos ativos do Fundo poderá impactar negativamente o patrimônio do
Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. Além disso, mudanças na percepção da qualidade
dos créditos dos emissores e dos devedores dos lastros que compõem os ativos integrantes da carteira do
Fundo, mesmo que não fundamentadas, poderão trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo
também sua liquidez.

Riscos relacionados à liquidez
Os ativos componentes da carteira do Fundo poderão ter baixa liquidez em comparação a outras
modalidades de investimento. O investidor deve observar o fato de que os fundos de investimento
imobiliário são, por força regulamentar, constituídos na forma de condomínios fechados, não admitindo o
resgate de suas Cotas em hipótese alguma. Como resultado, os fundos de investimento imobiliário encontram
pouca liquidez no mercado brasileiro, podendo os titulares de cotas de fundos de investimento imobiliário
ter dificuldade em realizar a venda de suas cotas no mercado secundário. Desse modo, o Investidor que
adquirir as Cotas do Fundo deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento
de longo prazo. Além disso, o Regulamento estabelece algumas hipóteses em que a Assembleia Geral de
Cotistas poderá optar pela liquidação do Fundo e outras hipóteses em que o resgate das Cotas poderá ser
realizado mediante a entrega dos ativos integrantes da carteira do Fundo aos Cotistas. Os Cotistas poderão
encontrar dificuldades para vender os ativos recebidos no caso de liquidação do Fundo.

Risco da Marcação a Mercado
Os ativos componentes da carteira do Fundo podem ser aplicações de médio e longo prazo (inclusive prazo
indeterminado em alguns casos), que possui baixa liquidez no mercado secundário e o cálculo de seu valor
de face para os fins da contabilidade do Fundo é realizado via marcação a mercado, ou seja, seus valores
serão atualizados diariamente e contabilizados pelo preço de negociação no mercado, ou pela melhor
estimativa do valor que se obteria nessa negociação. Desta forma, a realização da marcação a mercado dos
ativos componentes da carteira do Fundo visando o cálculo do patrimônio líquido deste, pode causar oscilações
negativas no valor das Cotas, cujo cálculo é realizado mediante a divisão do patrimônio líquido do Fundo pela
quantidade de Cotas emitidas até então, sendo que o valor de mercado das Cotas de emissão do Fundo
poderá não refletir necessariamente seu valor patrimonial. Dessa forma, as Cotas do Fundo poderão sofrer
oscilações negativas de preço, o que pode impactar negativamente na negociação das Cotas pelo Investidor no
mercado secundário.
Riscos relativos ao setor imobiliário
O Fundo poderá investir, direta ou indiretamente, em imóveis ou direitos reais, os quais estão sujeitos aos
seguintes riscos que, se concretizados, afetarão os rendimentos das Cotas:

Risco imobiliário
É a eventual desvalorização do(s) empreendimento(s) investido(s) pelo Fundo, ocasionada por, não se
limitando, fatores como: (i) fatores macroeconômicos que afetem toda a economia, (ii) mudança de
zoneamento ou regulatórios que impactem diretamente o local do(s) empreendimento(s), seja possibilitando
a maior oferta de imóveis (e, consequentemente, deprimindo os preços dos alugueis no futuro) ou que
eventualmente restrinjam os possíveis usos do(s) empreendimento(s) limitando sua valorização ou potencial
de revenda, (iii) mudanças socioeconômicas que impactem exclusivamente a(s) região(ões) onde o(s)
empreendimento(s) se encontre(m), como, por exemplo, o aparecimento de favelas ou locais potencialmente
inconvenientes, como boates, bares, entre outros, que resultem em mudanças na vizinhança, piorando a
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área de influência para uso comercial, (iv) alterações desfavoráveis do trânsito que limitem, dificultem ou
impeçam o acesso ao(s) empreendimento(s), e (v) restrições de infraestrutura/serviços públicos no futuro,
como capacidade elétrica, telecomunicações, transporte público, entre outros, (vi) a expropriação
(desapropriação) do(s) empreendimento(s) em que o pagamento compensatório não reflita o ágio e/ou a
apreciação histórica.

Risco de regularidade dos imóveis
O Fundo poderá adquirir empreendimentos imobiliários que ainda não estejam concluídos e, portanto,
não tenham obtido todas as licenças e autorizações aplicáveis, inclusive para fins de atualização de matrículas.
Referidos empreendimentos imobiliários somente poderão ser utilizados e locados quando estiverem
devidamente regularizados perante os órgãos públicos competentes. Deste modo, a demora na obtenção
da regularização dos referidos empreendimentos imobiliários poderá provocar a impossibilidade de alugálos e, portanto, provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente, aos seus Cotistas. Adicionalmente, a
existência de área construída edificada sem a autorização prévia da Prefeitura Municipal competente, ou em
desacordo com o projeto aprovado, poderá acarretar riscos e passivos para os imóveis e para o Fundo,
caso referida área não seja passível de regularização e venha a sofrer fiscalização pelos órgãos responsáveis.
Dentre tais riscos, destacam-se: (i) a aplicação de multas pela administração pública; (ii) a impossibilidade da
averbação da construção; (iii) a negativa de expedição da licença de funcionamento ;e (iv) a recusa da
contratação ou renovação de seguro patrimonial, podendo ainda, culminar na obrigação do Fundo de demolir
as áreas não regularizadas, o que poderá afetar adversamente as atividades e os resultados operacionais dos
imóveis e, consequentemente, o patrimônio, a rentabilidade do Fundo e o valor de negociação das Cotas.

Risco de sinistro
A ocorrência de desastres naturais como, por exemplo, vendavais, inundações, tempestades ou terremotos, pode
causar danos aos Ativos Alvo integrantes da carteira do Fundo, afetando negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas. No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis
objeto de investimento pelo Fundo, direta ou indiretamente, os recursos obtidos pela cobertura do seguro
dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, bem como as indenizações a
serem pagas pelas seguradoras, e poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, impactando
negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade do Fundo e o preço de negociação das Cotas. Na hipótese
de os valores pagos pela seguradora não serem suficientes para reparar o dano sofrido, deverá ser convocada
assembleia geral de Cotistas para que os Cotistas deliberem o procedimento a ser adotado. Há, também,
determinados tipos de perdas que não estarão cobertas pelas apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e/ou
revoluções civis. Se qualquer dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo
poderá sofrer perdas relevantes e poderá ser obrigado a incorrer em custos adicionais, os quais poderão afetar o
seu desempenho operacional. Ainda, o Fundo poderá ser responsabilizado judicialmente pelo pagamento de
indenização a eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar efeitos adversos em sua condição
financeira e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas.

Risco de desapropriação e de outras restrições de utilização dos bens imóveis pelo Poder Público
De acordo com o sistema legal brasileiro, os imóveis integrantes da carteira do Fundo, direta ou
indiretamente, poderão ser desapropriados por necessidade, utilidade pública ou interesse social, de forma
parcial ou total. Ocorrendo a desapropriação, não há como garantir que o preço que venha a ser pago
pelo Poder Público será justo, equivalente ao valor de mercado, ou que, efetivamente, remunerará os
valores investidos de maneira adequada. Dessa forma, caso o Imóvel-Alvo seja desapropriado, este fato
poderá afetar adversamente e de maneira relevante as atividades do Fundo, sua situação financeira e
resultados e ensejar a liquidação do Fundo. Outras restrições ao Imóvel-Alvo também podem ser aplicadas
pelo Poder Público, restringindo, assim, a utilização a ser dada ao Imóvel-Alvo, tais como o tombamento
deste ou de área de seu entorno, incidência de preempção e ou criação de zonas especiais de preservação
cultural, dentre outros, o que implicará a perda da propriedade de tais imóveis pelo Fundo, hipótese que
poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
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Risco do incorporador/construtor
A empreendedora, construtora ou incorporadora de bens integrantes do patrimônio do Fundo podem ter problemas
financeiros, societários, operacionais e de performance comercial relacionados a seus negócios em geral ou a outros
empreendimentos integrantes de seu portfólio comercial e de obras. Essas dificuldades podem causar a interrupção
e/ou atraso das obras dos projetos relativos aos empreendimentos imobiliários, causando alongamento de prazos e
aumento dos custos dos projetos. Não há garantias de pleno cumprimento de prazos, o que pode ocasionar uma
diminuição nos resultados do Fundo.

Risco de vacância
O Fundo poderá não ter sucesso na prospecção de locatários e/ou arrendatários do(s) empreendimento(s)
imobiliário(s) integrantes do seu patrimônio, o que poderá reduzir a rentabilidade do Fundo, tendo em vista
o eventual recebimento de um montante menor de receitas decorrentes de locação, arrendamento e venda
do(s) empreendimento(s). Adicionalmente, os custos a serem despendidos com o pagamento de taxas de
condomínio e tributos, dentre outras despesas relacionadas ao(s) empreendimento(s) (os quais são
atribuídos aos locatários dos imóveis) poderão comprometer a rentabilidade do Fundo.

Riscos relacionados à ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior
Os rendimentos do Fundo decorrentes da exploração de imóveis estão sujeitos ao risco de eventuais
prejuízos decorrentes de casos fortuitos e eventos de força maior, os quais consistem em acontecimentos
inevitáveis e involuntários relacionados aos imóveis. Portanto, os resultados do Fundo estão sujeitos a
situações atípicas, que poderão gerar perdas ao Fundo e aos Cotistas.

Riscos ambientais
Os imóveis que poderão ser adquiridos pelo Fundo estão sujeitos a riscos inerentes a: (i) descumprimento da
legislação, regulamentação e demais questões ligadas ao meio ambiente, tais como: falta de
licenciamento ambiental e/ou autorização ambiental para operação de suas atividades e outras atividades
correlatas (como, por exemplo, estação de tratamento de efluentes, antenas de telecomunicações, geração
de energia, entre outras); falta de outorga para o uso de recursos hídricos (como, por exemplo, para a
captação de água por meio de poços artesianos e para o lançamento de efluentes em corpos hídricos); falta
de licenças regulatórias para o manuseio de produtos químicos controlados (emitidas pelas Polícia Civil, Polícia
Federal e Exército); falta de autorização para supressão de vegetação e intervenção em área de preservação
permanente; falta de autorização especial para o descarte de resíduos sólidos; (ii) passivos ambientais
decorrentes de contaminação de solo e águas subterrâneas, que podem suscitar eventuais responsabilidades
administrativas, civis e penais daí advindas em face do Fundo, do causador do dano e/ou dos locatários
solidariamente, com possíveis riscos à imagem do Fundo e dos imóveis que compõem o portfólio do Fundo;
(iii) outros problemas ambientais, anteriores ou supervenientes à aquisição dos imóveis, que podem
acarretar a perda de valor dos imóveis e/ou a imposição de penalidades administrativas, civis e penais
ao Fundo; e (iv) consequências indiretas da regulamentação ou de tendências de negócios, incluindo a
submissão a restrições legislativas relativas a questões urbanísticas, tais como metragem de terrenos e
construções, restrições a metragem e detalhes da área construída, e suas eventuais consequências. A
ocorrência destes eventos pode afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de
negociação das Cotas.
Na hipótese de violação da legislação ambiental – incluindo os casos em que se materializam passivos ambientais –,
bem como na hipótese de não cumprimento das condicionantes constantes das licenças, outorgas e autorizações, as
empresas e, eventualmente, o Fundo e/ou os locatários podem sofrer sanções administrativas, tais como multas,
interdição e/ou embargo total ou parcial de atividades, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, sem
prejuízo da responsabilidade civil (recuperação do dano ambiental e/ou pagamento de indenizações) e das sanções
criminais (inclusive em face de seus administradores), afetando negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade
e o valor de negociação das Cotas. Destaca-se que, dentre outras atividades lesivas ao meio ambiente, operar
atividades potencialmente poluidoras sem a devida licença ambiental e causar poluição – inclusive mediante
contaminação do solo e da água -, são consideradas infrações administrativas e crimes ambientais, sujeitos às
penalidades cabíveis, independentemente da obrigação de reparação de eventuais danos ambientais (a exemplo da
necessidade de remediação da contaminação). Nos exemplos mencionados, as sanções administrativas previstas na
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legislação federal incluem a suspensão imediata de atividades e multas que podem chegar a R$ 50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais). Ademais, o passivo identificado na propriedade (i.e. contaminação) é propter rem, de
modo que o proprietário ou futuro adquirente assume a responsabilidade civil pela reparação dos danos identificados.
Adicionalmente, as agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais
rigorosas ou buscar interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem obrigar os
locatários e/ou proprietários de imóveis a gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive obtenção
de licenças ambientais para instalações e equipamentos que não necessitavam anteriormente. As agências
governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira significativa a emissão ou renovação
das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios dos proprietários e dos locatários,
gerando, consequentemente, efeitos adversos em seus negócios. Qualquer dos eventos acima poderá fazer com
que os locatários tenham dificuldade em honrar com os aluguéis dos imóveis. Ainda, em função de exigências
dos órgãos competentes, pode haver a necessidade de se providenciar reformas ou alterações em tais imóveis
cujo custo poderá ser imputado ao Fundo. A ocorrência dos eventos acima pode afetar negativamente o
patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.

Risco de não renovação de licenças necessárias ao funcionamento dos imóveis
A existência de área construída edificada sem a autorização prévia da Prefeitura Municipal competente, ou em
desacordo com o projeto aprovado, poderá acarretar riscos e passivos para os imóveis e para o Fundo, caso
referida área não seja passível de regularização e venha a sofrer fiscalização pelos órgãos responsáveis. Dentre
tais riscos, destacam-se: (i) a aplicação de multas pela administração pública; (ii) a impossibilidade da averbação
da construção; (iii) a negativa de expedição da licença de funcionamento; (iv) a recusa da contratação ou
renovação de seguro patrimonial; e (v) a interdição dos imóveis, podendo ainda, culminar na obrigação do Fundo
de demolir as áreas não regularizadas, o que poderá afetar adversamente as atividades e os resultados
operacionais dos imóveis e, consequentemente, o patrimônio, a rentabilidade do Fundo e o valor de negociação
das Cotas.
Ademais, a não obtenção ou não renovação de tais licenças pode resultar na aplicação de penalidades que
variam, a depender do tipo de irregularidade e tempo para sua regularização, de advertências e multas até o
fechamento dos respectivos imóveis.
Nessas hipóteses, o Fundo, a sua rentabilidade e o valor de negociação de suas Cotas poderão ser adversamente
afetados.

Risco de exposição associados à locação e venda de imóveis
A atuação do Fundo em atividades do mercado imobiliário pode influenciar a oferta e procura de bens imóveis em
certas regiões, a demanda por imóveis para hospedagem e o grau de interesse dos interessados em usufruir das
instalações dos Ativos Alvo do Fundo, fazendo com que eventuais expectativas de rentabilidade do Fundo sejam
frustradas. Nesse caso, eventuais retornos esperados pelo Fundo e fontes de receitas podem tornar-se menos
lucrativas, tendo o valor das estadias e despesas de utilização, uma redução significativamente diferente da
esperada. A falta de liquidez no mercado imobiliário pode, também, prejudicar eventual necessidade do Fundo de
alienação dos Ativos Alvo que integram o seu patrimônio.
Além disso, os bens imóveis podem ser afetados pelas condições do mercado imobiliário local ou regional,
tais como o excesso de oferta de espaço para unidades hoteleiras, e suas margens de lucros podem ser
afetadas (i) em função de tributos e tarifas públicas e (ii) da interrupção ou prestação irregu lar dos serviços
públicos, em especial o fornecimento de água e energia elétrica.
Nestes casos, o Fundo poderá sofrer um efeito adverso na sua condição financeira e as Cotas poderão ter sua
rentabilidade reduzida.

Risco de revisão ou rescisão dos contratos de locação ou arrendamento, do Instrumento de Promessa
de Compra e Venda e do Contrato de Administração Hoteleira
O Fundo poderá ter, na sua carteira de investimentos, imóveis que sejam alugados ou arrendados cujos
rendimentos decorrentes dos referidos alugueis ou arrendamentos seja a fonte de remuneração dos Cotistas.
Referidos contratos de locação, incluindo o Contrato de Locação, bem como o Instrumento de Promessa de
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Compra e Venda e o Contrato de Administração Hoteleira, poderão ser rescindidos ou revisados. Tendo em
vista que referidos contratos viabilizarão a operação do Hotel de Alto Padrão pela Tempranillo e a obtenção,
pelo Fundo, de receita decorrente da operação do Hotel de Alto Padrão e da locação do Imóvel-Alvo, a revisão
ou rescisão de qualquer deles poderá comprometer total ou parcialmente os rendimentos que são distribuídos
aos cotistas/acionistas dos veículos investidos pelo Fundo e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.
Ainda, a rescisão do Instrumento e Promessa de Compra e Venda poderá ensejar a liquidação do Fundo

Riscos relativos à aquisição de imóveis.
No período compreendido entre o processo de negociação da aquisição de bem imóvel e seu registro em
nome do Fundo, existe risco de esse bem ser onerado para satisfação de dívidas do antigo proprietário em
eventual execução proposta, o que poderá dificultar a transmissão da propriedade do bem ao Fundo.
Adicionalmente, o Fundo poderá realizar a aquisição de ativos que irão integrar o seu patrimônio de forma
parcelada, de modo que, no período compreendido entre o pagamento da primeira e da última parcela do
bem imóvel, existe o risco de o Fundo, por fatores diversos e de forma não prevista, ter seu fluxo de caixa
alterado e, consequentemente, não dispor de recursos suficientes para o adimplemento de suas obrigações.
Além disso, como existe a possibilidade de aquisição de bens imóveis com ônus já constituídos pelos antigos
proprietários, caso eventuais credores dos antigos proprietários venham a propor execução e os mesmos não
possuam outros bens para garantir o pagamento de tais dívidas, poderá haver dificuldade para a transmissão
da propriedade dos bens imóveis para o Fundo, bem como na obtenção pelo Fundo dos rendimentos relativos
ao bem imóvel. Referidas medidas podem impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e
o valor de negociação das Cotas, bem como a não conclusão da aquisição do Imóvel-Alvo pelo Fundo ensejará
sua liquidação.

Risco de sujeição dos imóveis a condições específicas que podem afetar a rentabilidade do mercado
imobiliário
Alguns contratos de locação comercial são regidos pela Lei de Locação, que, em algumas situações, garante
determinados direitos ao locatário, como, por exemplo, a ação renovatória, sendo que para a proposição desta
ação é necessário que (i) o contrato seja escrito e com prazo determinado de vigência igual ou superior a cinco
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), (ii) o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo
prazo mínimo e ininterrupto de três anos, (iii) o aluguel seja proposto de acordo com o valor de mercado, e
(iv) a ação seja proposta com antecedência de um ano, no máximo, até seis 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 de negócios no mercado imobiliário: (i) caso o proprietário decida desocupar o
espaço ocupado por determinado locatário visando renová-lo, o locatário pode, por meio da propositura de
ação renovatória, conseguir permanecer no imóvel; e (ii) na ação renovatória, as partes podem pedir a revisão
do valor do contrato de locação, ficando a critério do Poder Judiciário a definição do valor final do contrato.
Dessa forma, o Fundo está sujeito a interpretação e decisão do Poder Judiciário e eventualmente ao
recebimento de um valor menor pelo aluguel dos locatários dos imóveis.
Outros riscos inerentes à locação incluem, entre outros, ação revisional de aluguel e inadimplemento
contratual

Risco de despesas extraordinárias
O Fundo, na qualidade de proprietário do Imóvel-Alvo e de único sócio da Tempranillo, estará eventualmente
sujeito ao pagamento de despesas extraordinárias no âmbito da operação do Hotel de Alto Padrão, tais como
rateios de obras e reformas, pintura, decoração, conservação, instalação de equipamentos de segurança,
indenizações trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que não sejam rotineiras na manutenção dos
imóveis pertencentes ao Fundo ou às sociedades investidas e das atividades do setor hoteleiro. O pagamento
de tais despesas ensejaria uma redução na rentabilidade das cotas do Fundo.
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Propriedade das Cotas e não do Ativos Alvo
Apesar de a carteira do Fundo ser constituída, preponderantemente, pelos Ativos Alvo que se enquadrem na
Política de Investimentos do Fundo, a propriedade das Cotas não confere aos Cotistas propriedade direta
sobre qualquer dos ativos do Fundo. Os direitos dos Cotistas são exercidos sobre todos os ativos da carteira
de modo não individualizado, proporcionalmente ao número de Cotas possuídas.

Não existência de garantia de eliminação de riscos
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora do Fundo, dos Coordenadores ou
de qualquer instituição pertencente ao mesmo conglomerado da Administradora do Fundo e/ou dos
Coordenadores, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC, para redução
ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito e, consequentemente, aos quais os Cotistas também poderão estar
sujeitos. As eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito e integralizado
pelos Cotistas, de forma que os Cotistas podem ser futuramente chamados a deliberar sobre medidas necessárias
para o cumprimento, pelo Fundo, das obrigações por ele assumidas na qualidade de investidor dos ativos
integrantes da carteira do Fundo.

Cobrança dos ativos, possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas e possibilidade de perda do capital
investido
Os custos incorridos com despesas extraordinárias d o Imóvel-Alvo e os procedimentos necessários à
cobrança dos ativos integrantes da carteira do próprio Fundo e à salvaguarda dos direitos, interesses e
prerrogativas do Fundo são de responsabilidade do Fundo, devendo ser suportados até o limite total de seu
patrimônio líquido, sempre observado o que vier a ser deliberado pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral
de Cotistas. O Fundo somente poderá adotar e/ou manter os procedimentos judiciais ou extrajudiciais de
cobrança de tais ativos, uma vez ultrapassado o limite de seu patrimônio líquido, caso os titulares das Cotas
aportem os valores adicionais necessários para a sua adoção e/ou manutenção. Dessa forma, havendo
necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial dos ativos ou aporte para execução de despesas
extraordinárias no Imóvel-Alvo, os Cotistas poderão ser solicitados a aportar recursos ao Fundo para assegurar
a adoção e manutenção das medidas cabíveis para a salvaguarda de seus interesses. Nenhuma medida judicial
ou extrajudicial será iniciada ou mantida pela Administradora do Fundo antes do recebimento integral do
aporte acima referido e da assunção pelos Cotistas do compromisso de prover os recursos necessários ao
pagamento da verba de sucumbência, caso o Fundo venha a ser condenado. A Administradora do Fundo, o
Consultor de Investimentos Imobiliários, o Escriturador, o Custodiante e/ou qualquer de suas afiliadas não são
responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela adoção ou manutenção dos referidos procedimentos e por
eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pelo Fundo e pelos Cotistas em decorrência da
não propositura (ou prosseguimento) de medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus
direitos, garantias e prerrogativas, caso os Cotistas deixem de aportar os recursos necessários para tanto,
nos termos do Regulamento. Dessa forma, o Fundo poderá não dispor de recursos suficientes para efetuar
a amortização e, conforme o caso, o resgate, em moeda corrente nacional, de suas Cotas, havendo, portanto, a
possibilidade de os Cotistas até mesmo perderem, total ou parcialmente, o respectivo capital investido.

Risco relativo à elaboração do estudo de viabilidade pelo Consultor de Investimentos Imobiliários do
Fundo
As estimativas do Estudo de Viabilidade foram elaboradas pelo Consultor de Investimentos Imobiliários e não
foram objeto de auditoria, revisão, compilação ou qualquer outro procedimento por parte de Auditor
Independente ou qualquer outra empresa de avaliação. As conclusões contidas no Estudo de Viabilidade derivam
da opinião do Consultor de Investimentos Imobiliários e são baseadas em dados que não foram submetidos à
verificação independente, bem como de informações e relatórios de mercado produzidos por empresas
independentes. O Estudo de Viabilidade está sujeito a importantes premissas e exceções nele contidas.
Adicionalmente, o Estudo de Viabilidade não contém uma conclusão, opinião ou recomendação relacionada ao
investimento nas Cotas, por essas razões, não deve ser interpretado como uma garantia ou recomendação sobre
tal assunto. Ademais, devido à subjetividade e às incertezas inerentes às estimativas e projeções, bem como devido
ao fato de que as estimativas e projeções são baseadas em diversas suposições sujeitas a incertezas e
contingências significativas, não existe garantia de que as estimativas do Estudo de Viabilidade serão alcançadas.
Riscos referentes aos Imóvel-Alvo da Oferta

Riscos relacionados aos eventuais passivos e débitos nos ativos alvo da Oferta existentes anteriormente
à aquisição de tais ativos pelo Fundo
Caso existam processos judiciais e administrativos nas esferas ambiental, cível, fiscal e/ou trabalhista nos quais
os proprietários ou antecessores dos ativos alvo da Oferta sejam parte do polo passivo, inclusive débitos de
IPTU, cujos resultados podem ser desfavoráveis e/ou não estarem adequadamente provisionados, as decisões
contrárias que alcancem valores substanciais ou impeçam a continuidade da operação de tais ativos podem
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afetar adversamente as atividades do Fundo e seus resultados operacionais e, consequentemente, o patrimônio,
a rentabilidade do Fundo e o valor de negociação das Cotas. Além disso, a depender do local, da matéria e da
abrangência do objeto em discussão em ações judiciais, a perda de ações poderá ensejar risco à imagem e
reputação do Fundo e dos respectivos Ativos Alvo.

Risco de crédito da Taperebá e da Even Construtora, quanto ao pagamento da Garantia de Renda Mínima
Durante Período de Garantia de Renda Mínima, os rendimentos a serem distribuídos pelo Fundo decorrerão dos
pagamentos realizados pela Taperebá e pela Even Construtora, nos termos ajustados no Instrumento de
Promessa de Compra e Venda, de forma que a falta de recursos pela a Taperebá e/ou pela Even Construtora
para efetuar o pagamento da Garantia de Renda poderá afetar negativamente o patrimônio do Fundo, a
rentabilidade e o valor de negociação das Cotas do Fundo.

Risco da rescisão antecipada do Instrumento de Promessa de Compra e Venda
O Instrumento de Promessa de Compra e Venda do Imóvel-Alvo está sujeito a hipóteses de rescisão, que podem
desfazer a compra e venda do Imóvel-Alvo pelo Fundo, caso (i) as obras do Imóvel-Alvo não sejam concluídas
no prazo esperado, (ii) o Contrato de Administração Hoteleira seja resilido nas hipóteses lá previstas e (iii) haja
ônus, vício ou condição que coloque referida compra e venda em risco. Caso o Imóvel-Alvo não seja adquirido
pelo Fundo, o Fundo estará sujeito às providências de liquidação previstas no Regulamento, afetando
negativamente o patrimônio dos Cotistas.

Risco de Despesas Extraordinárias Não Cobertas pela incorporadora
O Fundo pagará à vista o preço de aquisição do Imóvel-Alvo que se encontra em fase de construção, de modo
que sua aquisição deverá observar integralmente o disposto nos §§1º e 2º do art. 45 da Instrução CVM 472 e
do §4º do art. 45 da Instrução CVM 472. A conclusão das obras no Imóvel-Alvo pode sofrer atrasos e gerar
despesas extraordinárias não previstas. Nos termos da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, as despesas
de construção do Imóvel-Alvo são de responsabilidade da incorporadora. A incorporadora poderá enfrentar
dificuldades financeiras, societárias, operacionais e de performance comercial relacionadas a seus negócios em
geral ou a outros empreendimentos integrantes de seu portfólio comercial e de obras, o que poderá afetar sua
capacidade de fazer frente às despesas com a obra, gerando atrasos e interrupções. O atraso na conclusão ou
a não conclusão das obras do Imóvel-Alvo, poderá resultar no desfazimento do negócio, devolução do preço
de aquisição pago e consequente liquidação do Fundo, além do pagamento de multas, havendo o risco de não
devolução do montante pago pelo Fundo na aquisição do Imóvel-Alvo. Tais hipóteses poderão provocar
prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.

Risco relativo à ausência de “habite-se” e licença de funcionamento para o Imóvel-Alvo
O Imóvel-Alvo que irá compor o patrimônio do Fundo e seu projeto de construção e obras está sujeito à
obtenção do “habite-se”, da licença de funcionamento ou a qualquer tipo de aprovação por órgãos
governamentais. A não obtenção do habite-se e a licença de funcionamento poderá resultar no desfazimento
da compra e venda, devolução do preço de aquisição pago pelo Fundo e consequente liquidação do Fundo. A
vendedora do Imóvel-Alvo pode enfrentar problemas financeiros que obste a devolução dos recursos pagos
pelo Fundo a título de aquisição dos Imóveis Alvo, o que demandará a propositura da ação judicial competente.
Tal hipótese poderá provocar prejuízos ao Fundo e, consequentemente aos Cotistas.

Risco de mercado relativo aos Ativos Alvo e às Aplicações Financeiras.
Existe o risco de variação no valor e na rentabilidade dos Ativos Alvo, em especial o aumento no custo de
aquisição do Imóvel-Alvo, podendo aumentar ou diminuir, de acordo com as flutuações de preços, cotações de
mercado e dos critérios para precificação de ativos. Em caso de queda do valor dos Ativos Alvo, o patrimônio
líquido do Fundo pode ser afetado negativamente, podendo, com isso, influenciar negativamente no valor das
Cotas.
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Riscos relacionados à realização de obras e expansões que afetem as licenças do Imóvel Alvo da Oferta
O Imóvel Alvo da Oferta está sujeito a obras de melhoria e expansão que podem afetar as licenças necessárias
para o desenvolvimento regular de suas atividades até que as referidas obras sejam regularizadas perante os
órgãos competentes. O Fundo pode sofrer eventuais perdas em decorrência de medidas de adequação
necessárias à regularização de obras de expansão e melhorias realizadas nos ativos alvo da Oferta. Nesta
hipótese, a rentabilidade do Fundo pode ser adversamente afetada.

Riscos relacionados à aquisição do Imóvel-Alvo
O Fundo realizou e poderá realizar a aquisição de ativos integrantes de seu patrimônio de forma parcelada, de
modo que, no período compreendido entre o pagamento da primeira e da última parcela do Imóvel, existe o
risco de o Fundo, por fatores diversos e de forma não prevista, ter seu fluxo de caixa alterado e,
consequentemente, não dispor de recursos suficientes para o adimplemento de suas obrigações. Além disso,
existe a possibilidade de aquisição dos Imóveis com ônus já constituídos serem executados pelos antigos
proprietários, caso eventuais credores dos antigos proprietários venham a propor execução e os mesmos não
possuam outros bens para garantir o pagamento de tais dívidas, podendo haver dificuldade para a transmissão
da propriedade dos Imóveis para o Fundo, bem como na obtenção pelo Fundo dos rendimentos a este Imóvel
relativos. Referidas medidas podem impactar negativamente o patrimônio do Fundo, a rentabilidade e o valor
de negociação das Cotas, bem como a não conclusão da aquisição do Imóvel-Alvo pelo Fundo ensejará sua
liquidação.
Riscos relativos à Oferta

Risco de falha de liquidação pelos Investidores
Caso na Data de Liquidação os Investidores não integralizem as Cotas conforme seu respectivo Pedido
de Reserva, ou diretamente junto ao Escriturador, conforme o caso, o Montante da Oferta poderá não ser
atingido, resultando, assim, em não concretização da Oferta e liquidação do Fundo. Nesta hipótese, os
Investidores incorrerão nos mesmos riscos apontados em caso de não concretização da Oferta.

Indisponibilidade de negociação das Cotas no mercado secundário até o encerramento da Oferta
Conforme previsto Seção “Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Negociação no mercado
secundário” na página 64 deste Prospecto, as Cotas ficarão bloqueadas para negociação no mercado
secundário até a integralização, o encerramento da Oferta e os procedimentos operacionais da B3, que será
posteriormente informada aos Investidores. Nesse sentido, cada Investidor deverá considerar essa
indisponibilidade de negociação temporária das Cotas no mercado secundário como fator que poderá
afetar suas decisões de investimento.

Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
Conforme descrito neste Prospecto Preliminar, as Pessoas Vinculadas poderão adquirir até 100% (cem por cento)
das Cotas do Fundo. A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta poderá: (a) reduzir a quantidade de Cotas
para o público em geral, reduzindo a liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário, uma vez
que as Pessoas Vinculadas poderiam optar por manter suas Cotas fora de circulação, influenciando a liquidez;
e (b) prejudicar a rentabilidade do Fundo. A Administradora do Fundo e os Coordenadores não têm como
garantir que o investimento nas Cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas Pessoas
Vinculadas não optarão por manter suas Cotas fora de circulação.

Risco de não materialização das perspectivas contidas nos documentos da Oferta
Este Prospecto contém informações acerca do Fundo, do mercado imobiliário, dos Ativos-Alvo que poderão
ser objeto de investimento pelo Fundo, bem como das perspectivas acerca do desempenho futuro do Fundo,
que envolvem riscos e incertezas. Não há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente
com as perspectivas deste Prospecto. Os eventos futuros poderão diferir das tendências indicadas neste
Prospecto.
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Eventual descumprimento por quaisquer dos Participantes Especiais de obrigações relacionadas à
Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições responsáveis pela colocação das
Cotas, com o consequente cancelamento de todos os Pedidos de Reserva e documentos de aceitação
da Oferta ou boletins de subscrição feitos perante tais Participantes Especiais.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer dos Participantes Especiais, de
qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na
regulamentação aplicável à Oferta, tal Participante Especial, a critério exclusivo dos Coordenadores e sem
prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores, deixará imediatamente de integrar o grupo
de instituições responsáveis pela colocação das Cotas. Caso tal desligamento ocorra, o(s) Participante(s)
Especial(is) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva e documentos de aceitação da Oferta
ou boletins de subscrição que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos Investidores sobre o
referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão
devolvidos acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo, sem juros ou correção
monetária adicionais, sem reembolso de custos incorridos e com dedução dos valores relativos aos tributos e
encargos incidentes, se existentes, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados do descredenciamento.

Risco de diminuição da quantidade de Cotas subscritas pelos Investidores Não Institucionais
Caso seja aplicado o Critério de Rateio da Oferta Não Institucional, o Pedido de Reserva poderá ser atendido
em valor inferior ao montante indicado por cada Investidor Não Institucional, sendo que não há nenhuma
garantia de que os Investidores Não Institucionais venham a adquirir o valor equivalente ao montante de
Cotas desejado, conforme indicado no Pedido de Reserva. Os Coordenadores poderão diminuir ou
aumentar a quantidade prioritariamente destinada à Oferta Não Institucional a um patamar compatível
com os objetivos da Oferta e os Investidores adquirirem montante de Cotas inferior ao desejado.
Risco da Não Colocação do Montante da Oferta
Caso não seja atingido o Montante da Oferta, esta será cancelada, com a consequente liquidação do Fundo, nos
termos do artigo 13, § 2º da Instrução CVM 472, em se tratando da primeira distribuição de Cotas do Fundo e
os Investidores poderão ter seus pedidos cancelados. Neste caso, caso os Investidores já tenham realizado o
pagamento das Cotas para a respectiva Instituição Participante da Oferta, a expectativa de rentabilidade de tais
recursos pode ser prejudicada, já que, nesta hipótese, os valores serão restituídos líquidos de tributos e encargos
incidentes sobre os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devida, nessas hipóteses, apenas os
rendimentos líquidos auferidos pelos Ativos Financeiros, realizadas no período.
Demais riscos
O Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos ao
controle da Administradora do Fundo e do Consultor de Investimentos Imobiliários, tais como moratória,
guerras, revoluções, além de mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos
ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política econômica e decisões judiciais porventura não
mencionados nesta seção.
Informações contidas neste Prospecto Preliminar
Este Prospecto Preliminar contém informações acerca do Fundo, bem como perspectivas de desempenho
do Fundo que envolvem riscos e incertezas.
Não há garantia de que o desempenho futuro do Fundo seja consistente com essas perspectivas. Os eventos
futuros poderão diferir das tendências aqui indicadas.
Adicionalmente, as informações contidas neste Prospecto Preliminar em relação ao Brasil e à economia
brasileira são baseadas em dados publicados pelo BACEN, pelos órgãos públicos e por outras fontes
independentes. As informações sobre o mercado imobiliário, apresentadas ao longo deste Prospecto
Preliminar foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de mercado, informações públicas e
publicações do setor.
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7.

REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DO FUNDO

A presente seção destina-se a traçar breves considerações a respeito do tratamento tributário a que estão sujeitos o
Fundo e seus Cotistas. As informações abaixo baseiam-se na legislação pátria vigente à época da elaboração deste
Prospecto Preliminar, sendo recomendável que os Cotistas do Fundo consultem seus próprios assessores jurídicos a
respeito das regras vigentes à época de cada investimento e dos impactos tributários vinculados às peculiaridades de
cada operação.

Tributação aplicável aos Cotistas do Fundo
Tributação aplicável ao Fundo
IR
Regra geral, os rendimentos e ganhos auferidos pela carteira do Fundo não estarão sujeitos ao IR, desde que o Fundo
não aplique recursos em empreendimento imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, Quotista
que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de 25% das Cotas.
O fundo que aplicar recursos em empreendimentos imobiliários que tenham como incorporador, construtor ou sócio,
cotista que detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele relacionadas, nos termos da legislação tributária
aplicável, percentual superior a 25% das cotas emitidas pelo Fundo, sujeita-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas
para fins de incidência da tributação corporativa cabível (IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social - COFINS).
Os rendimentos e ganhos líquidos auferidos pela carteira do Fundo em aplicações financeiras de renda fixa ou de
renda variável estarão sujeitos à incidência do IR de acordo com as mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas em
geral. Todavia, em relação aos rendimentos auferidos em decorrência de aplicações nos seguintes Ativos Alvo: (i) letras
hipotecárias; (ii) CRI; (iii) letras de crédito imobiliário; e (iv) cotas de Fundos de Investimento Imobiliário, quando
negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, há regra de isenção do imposto
de renda, nos termos da atual redação da Lei nº 8.668/93.
Na Solução de Consulta - Cosit nº 181, expedida pela Coordenação Geral de Tributação em 25 de junho de 2014 e
publicada em 04 de julho de 2014, a Receita Federal do Brasil manifestou o entendimento de que os ganhos de capital
auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento imobiliário por outros fundos de investimento imobiliário,
sujeitam-se à incidência do IR à alíquota de 20%. Com relação aos ganhos de capital auferidos na alienação de LH, CRI
e LCI, os respectivos ganhos estarão isentos do IR na forma do disposto na Lei nº 8.668/1993.
O imposto pago pela carteira do Fundo poderá ser compensado com o IR a ser retido na fonte, pelo Fundo, quando
da distribuição dos rendimentos aos seus Cotistas, observados certos requisitos.
Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir a seus cotistas pelo menos, 95% dos lucros auferidos, apurados
segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro
de cada ano.

IOF/Títulos
As aplicações realizadas pelo Fundo estão sujeitas atualmente à incidência do IOF/Títulos à alíquota de 0%, sendo
possível sua majoração a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual de 1,5% ao dia,
relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.
Não será aplicada a alíquota de 0% quando o Fundo detiver operações com títulos e valores mobiliários de renda fixa
e de renda variável efetuadas com recursos provenientes de aplicações feitas por investidores estrangeiros em Cotas
do Fundo, ocasião na qual será aplicada a correspondente alíquota, conforme o caso, nos termos da legislação
aplicável.
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Tributação aplicável aos Cotistas do Fundo
Cotistas residentes no exterior: os ganhos de capital auferidos por cotistas do Fundo residentes e domiciliados no
exterior, que ingressarem recursos no Brasil por intermédio dos mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e que
não residam em país ou jurisdição com tributação favorecida nos termos do art. 24 da Lei nº. 9.430/96, estarão sujeitos
a regime de tributação diferenciado. Regra geral, os rendimentos auferidos por tais Cotistas, estarão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda retido na fonte à alíquota de 15%, nos termos da Instrução Normativa RFB nº
1.585/15. No entanto, de acordo com razoável interpretação das leis e regras atinentes à matéria, estarão isentos do
Imposto de Renda os rendimentos distribuídos pelo Fundo ao Cotista e/ou Investidor pessoa física, cujas Cotas sejam
admitidas à negociação exclusivamente em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado e desde que o
Cotista e/ou Investidor seja titular de menos de 10% do montante total de cotas emitidas pelo Fundo ou cujas cotas
lhe atribuam direito ao recebimento de rendimentos iguais ou inferiores a 10% do total de rendimentos auferidos
pelo Fundo e o Fundo receba investimento de, no mínimo, 50 Cotistas.

IOF/Títulos
O IOF/Títulos é calculado à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, liquidação, cessão ou repactuação das
Cotas, mas a cobrança do imposto fica limitada a percentuais do rendimento previstos em tabela regressiva anexa ao
Decreto nº 6.306/07, a depender do prazo do investimento, sendo esse limite igual a 0% dos rendimentos para as
operações com prazo igual ou superior a 30 dias. Em qualquer caso, o Poder Executivo está autorizado a majorar a
alíquota do IOF/Títulos até o percentual de 1,5%.

IOF/Câmbio
Conversões de moeda estrangeira para a moeda Brasileira, bem como de moeda Brasileira para moeda estrangeira,
porventura geradas no investimento em Cotas do Fundo, estão sujeitas ao IOF/Câmbio. Atualmente, não obstante a
maioria das operações de câmbio estar sujeita à alíquota de 0,38%, a liquidação das operações de câmbio contratadas
por investidor estrangeiro para ingresso de recursos no país para aplicação no mercado financeiro e de capitais estão
sujeitas à alíquota 0%. A mesma alíquota aplica-se às remessas efetuadas para retorno dos recursos ao exterior. Em
qualquer caso, a alíquota do IOF/Câmbio pode ser majorada a qualquer tempo por ato do Poder Executivo, até o
percentual de 25%, relativamente a transações ocorridas após este eventual aumento.

108

8.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA

109

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

110

8.

RELACIONAMENTO ENTRE AS PARTES ENVOLVIDAS COM O FUNDO E COM A OFERTA

Além do relacionamento decorrente da Oferta, as instituições envolvidas na Emissão mantêm
relacionamento comercial, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro e de capitais, com a
Administradora do Fundo, com os Coordenadores ou com sociedades de seu conglomerado econômico,
podendo, no futuro, ser contratadas por estes para assessorá-las, inclusive na realização de investimentos
ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades.
Relacionamento da Administradora do Fundo com o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Administradora do Fundo e o
Coordenador Líder da Oferta, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar
conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição, custódia ou
escrituração de valores mobiliários no mercado e a realização da presente Oferta.
A Administradora do Fundo e sociedades controladas pela Administradora do Fundo poderão, no futuro, vir a
contratar o Coordenador Líder da Oferta e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades da
Administradora do Fundo e de sociedades controladas pela Administradora do Fundo.
Relacionamento da Administradora do Fundo com o BTG
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Administradora do Fundo e o
BTG, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no
âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais como
relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição, custódia ou escrituração de valores mobiliários no
mercado e a realização da presente Oferta.
Relacionamento da Administradora do Fundo com o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Administradora do Fundo e o
Itaú BBA, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses
no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais
como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição, custódia ou escrituração de valores mobiliários
no mercado e a realização da presente Oferta.
Relacionamento da Administradora do Fundo com o Auditor Independente
Na data deste Prospecto, a Administradora do Fundo e o Auditor Independente não possuem qualquer relação
societária, exceto pelo relacionamento decorrente da Oferta.
Não obstante, o Auditor Independente poderá no futuro manter relacionamento comercial com a
Administradora do Fundo, oferecendo seus produtos e/ou serviços para a Administradora do Fundo ou para
outros fundos de investimento administrados pela Administradora do Fundo.
Relacionamento da Administradora do Fundo com o Consultor de Investimentos Imobiliários
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre a Administradora do Fundo e o
Consultor de Investimentos Imobiliários, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa
configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição, custódia ou
escrituração de valores mobiliários no mercado e a realização da presente Oferta.
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Relacionamento da Administradora do Fundo com o Custodiante
Na data deste Prospecto, a Administradora do Fundo desempenhará a função de custodiante e escriturador,
não havendo, na data deste Prospecto, conflitos de interesses decorrentes da atuação da Administradora do
Fundo como custodiante e/ou escriturador.
Relacionamento do Coordenador Líder com o Consultor de Investimentos Imobiliários
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Consultor de Investimentos
Imobiliários e o Coordenador Líder, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa
configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores
mobiliários no mercado e a realização da presente Oferta.
O Consultor de Investimentos Imobiliários e sociedades controladas pelo Consultor de Investimentos
Imobiliários poderão, no futuro, vir a contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo
econômico para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das atividades Consultor de Investimentos Imobiliários e de sociedades controladas pelo Consultor
de Investimentos Imobiliários.
Relacionamento do Coordenador Líder com o Custodiante
Considerando que a função de custodiante e escriturador será desempenhada pela Administradora do Fundo,
na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e a
Administradora do Fundo bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito
de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de
mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no mercado
e a realização da presente Oferta.
Relacionamento do Coordenador Líder com o BTG
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e o BTG, bem
como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito da
Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais como
relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no mercado e a realização da
presente Oferta.
Relacionamento do Coordenador Líder com o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Coordenador Líder e o Itaú BBA,
bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito
da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais como
relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no mercado e a realização da
presente Oferta.
Relacionamento do Coordenador Líder com o Auditor Independente
Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e o Auditor Independente não possuem qualquer relação
societária, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado. Não obstante,
o Auditor Independente poderá no futuro manter relacionamento comercial com o Coordenador Líder,
oferecendo seus produtos e/ou serviços para o Coordenador Líder ou sociedades integrantes de seu Grupo
Econômico.
O Auditor Independente e sociedades controladas pelo Auditor Independente poderão, no futuro, vir a contratar
o Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades do
Auditor Independente e de sociedades controladas pelo Auditor Independente.
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Relacionamento do Consultor de Investimentos Imobiliários com o BTG
Na data deste Prospecto Preliminar, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o BTG e o Consultor de
Investimentos Imobiliários, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito
de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de
mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no mercado.
Relacionamento do Consultor de Investimentos Imobiliários com o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Itaú BBA e o Consultor de
Investimentos Imobiliários, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito
de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de
mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no mercado.
Relacionamento do Consultor de Investimentos Imobiliários com o Custodiante
Considerando que a função de custodiante e escriturador será desempenhada pela Administradora do Fundo,
a data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Consultor de Investimentos
Imobiliários e a Administradora do Fundo, bem como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa
configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como
contrapartes de mercado, tais como relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores
mobiliários no mercado.
Relacionamento do Consultor de Investimentos Imobiliários com o Auditor Independente
Na data deste Prospecto, o Consultor de Investimentos Imobiliários e o Auditor Independente não possuem qualquer
relação societária, e, exceto pelo relacionamento decorrente da Oferta, da atuação do Auditor Independente como
auditor do Fundo, não possui qualquer outro relacionamento relevante com o Auditor Independente.
Relacionamento do BTG com o Auditor Independente
Na data deste Prospecto, o BTG e o Auditor Independente não possuem qualquer relação societária, e o
relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado Não obstante, o Auditor
Independente poderá no futuro manter relacionamento comercial com o BTG, oferecendo seus produtos e/ou
serviços para o BTG ou sociedades integrantes de seu Grupo Econômico.
Relacionamento do BTG com o Custodiante
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o BTG e o Custodiante, bem como
qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito da Oferta,
e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais como relacionamentos
comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no mercado e a realização da presente Oferta.
Relacionamento do Itaú BBA com o Auditor Independente
Na data deste Prospecto, o Itaú BBA e o Auditor Independente não possuem qualquer relação societária, e o
relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado Não obstante, o Auditor
Independente poderá no futuro manter relacionamento comercial com o Itaú BBA, oferecendo seus produtos
e/ou serviços para o Itaú BBA ou sociedades integrantes de seu Grupo Econômico.
Relacionamento do Itaú BBA com o Custodiante
Na data deste Prospecto, não há qualquer relação ou vínculo societário entre o Itaú BBA e o Custodiante, bem
como qualquer relacionamento ou situação entre si que possa configurar conflito de interesses no âmbito da
Oferta, e o relacionamento entre eles se restringe à atuação como contrapartes de mercado, tais como
relacionamentos comerciais decorrentes da distribuição de valores mobiliários no mercado e a realização da
presente Oferta.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO
DO
OZON - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ 34.736.390/0001-84

Pelo presente instrumento particular BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira com sede na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar (parte), Itaim Bibi,
inscrita no CNPJ/ME sob nº 13.486.793/0001-42, sociedade devidamente
autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de títulos e
valores mobiliários, neste ato representado na forma do seu estatuto social, por sua
representante infra-assinada (“Administrador”), na qualidade de instituição
administradora do OZON - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, constituído
e registrado no 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa
Jurídica da Capital do Estado de São Paulo sob nº 1874568 em 21 de agosto de 2019
e inscrito no CNPJ/ME sob o nº 34.736.390/0001-84, RESOLVE:
CONSIDERANDO QUE:

I.
não foi realizada qualquer emissão, subscrição ou integralização de cotas do
Fundo até o momento;
II.
o Administrador deseja alterar a denominação do Fundo e realizar relevantes
alterações no regulamento do Fundo;
III.
diante da ausência de cotistas, a alteração do regulamento não demanda a
observação do disposto no artigo 18, II da Instrução da CVM nº 472, de 31 de
outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472/08”); e
IV.
é do interesse do Administrador aprovar a primeira emissão de cotas do
Fundo, nos termos do Artigo 36 do Regulamento do Fundo.

Resolve o Administrador:

1.
Alterar a denominação do Fundo para FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO – EVEN HOTEL FASANO ITAIM (“Fundo”);

2.
Aprovar o novo regulamento do Fundo, substancialmente no teor e na forma
do documento constante do Anexo I, o qual é parte integrante do presente
Instrumento (“Regulamento”), sendo certo que todas as informações e documentos
relativos ao Fundo que, por força do Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem
ficar disponíveis aos cotistas, poderão ser obtidas e/ou consultadas na sede do
Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte
endereço: www.brltrust.com.br;
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3.
Nos termos dos artigos 36 e seguintes do Regulamento do Fundo, aprovar a
primeira emissão de cotas do Fundo para a distribuição mediante oferta pública, nos
termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM nº 400/03”) a ser aprovada pela CVM, com as seguintes
características e demais condições constantes no Capítulo XIII do Regulamento (“1ª
Emissão” e “Oferta”, respectivamente):
(a)
Quantidade de Cotas Emitidas: a quantidade inicial de cotas a serem
emitidas é de, inicialmente, 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) cotas;

(b) Público Alvo da Oferta: A Oferta será destinada para (i) Investidores
Institucionais, assim considerados entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras, investidores pessoas físicas ou
jurídicas que formalizem suas ordens de investimento em valor igual ou
superior a R$ 1.000.100,00 (um milhão e cem reais), que equivale a, pelo menos,
10.001 (dez mil e uma) Cotas, por meio de ordem de investimento direcionada
aos Coordenadores, e que aceitem os riscos inerentes a tal investimento e (ii)
Investidores Não Institucionais, assim consideradas pessoas físicas ou jurídicas,
que formalizem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva, junto a uma
única Instituição Participante da Oferta, observados o Investimento Mínimo e a
Aplicação Máxima por Investidor Não Institucional de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), que equivale à quantidade máxima de 10.000 (dez mil) Cotas;

(c)
Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos da Oferta serão destinados
à aquisição dos Ativos Alvo, de acordo com a Política de Investimentos do Fundo
(conforme definido no Regulamento) e do Regulamento do Fundo, quais sejam:
o Imóvel-Alvo e/ou direitos reais sobre tal imóvel (conforme definido no
Regulamento), e ações ou cotas de sociedades de propósito específico (“SPE”) e
outras sociedades, cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas
aos FII e que invistam ou desenvolvam atividades no Imóvel-Alvo;

(d)
Distribuição e Negociação: As Cotas serão registradas para (i)
distribuição primária no mercado primário por meio do DDA; e (ii) negociação
e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos
administrados e operacionalizados pela B3 – Bolsa, Brasil, Balcão S.A. (“B3”),
sendo a custódia das Cotas realizadas pela B3;
(e)
(f)

Preço de Emissão das Cotas: R$ 100,00 (cem reais) cada cota;

Forma de Subscrição e Integralização das Cotas: A subscrição das Cotas
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será realizada mediante a celebração do documento de aceitação da Oferta pelo
investidor, caso deferido o pedido de dispensa de apresentação de boletim de
subscrição a ser pleiteado em conformidade com a Deliberação CVM nº 860, de
22 de julho de 2020. A integralização das Cotas deverá ser efetuada em moeda
corrente nacional via B3;

(g)
Investimento Mínimo: O investimento mínimo por investidor é de 10
(dez) Cotas, em valor correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais) (“Investimento
Mínimo”), observadas as disposições pertinentes ao rateio a serem previstas no
Plano de Distribuição da Oferta;
(h) Valor da Emissão: a primeira emissão será de R$ 350.000.000,00
(trezentos e cinquenta milhões de reais) (“Montante da Oferta”);

4.
Submeter à CVM a presente deliberação e os demais documentos exigidos
pelo artigo 4º da Instrução CVM nº 472/08 e pela Instrução CVM nº 400/03,
para a obtenção do registro automático de constituição e funcionamento do
Fundo e do registro de oferta pública das cotas do Fundo, as quais serão
distribuídas nos Instrução CVM nº 400/03;

5.
Deliberar a contratação, nos termos da Instrução CVM nº 472/08, dos
seguintes prestadores de serviços do Fundo:
a) Consultor de Investimentos Imobiliários: HOTEL VENTURES
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TURISMO LTDA., com sede na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
1.912, inscrita no CNPJ/ME nº 03.558.771/0001-97, para prestar serviços
de consultoria ao Fundo;
b) Coordenador Líder: BANCO SAFRA S.A., com sede na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2100, Bela Vista, inscrito no
CNPJ/ME sob nº 58.160.789/0001-28 para exercer os serviços de
Coordenador Líder da 1ª Emissão, que poderá contratar outros
participantes para aderir ao consórcio de distribuição; e
c) Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua do Russel 804, Edifício Manchete, Térreo, 6º e 7º, CEP 22210907, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.562.112/0001-20.

5.1. Os serviços de custódia e escrituração serão prestados pelo próprio
Administrador, nos termos do Regulamento.
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Este Instrumento Particular de Alteração do Regulamento é dispensado de registro
nos termos do art. 7º da Lei nº 13.874/2019, que alterou o art. 1.368-C do Código
Civil.
Sendo assim, assina o presente instrumento em 2 (duas) vias, cada qual com o
mesmo teor e para um único propósito e efeito, na presença das duas testemunhas
abaixo assinadas.
São Paulo, 24 de setembro de 2020.

_________________________________________________________________________________________
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
ADMINISTRADOR

Testemunhas:
1.

Nome: Ingrid Anny
RG: 33.016.416-9

Campos Sepulveda
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2.

Nome: Bruno Gomes
RG: 49.385.018-1

Soares Silva

ANEXO III
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DO
REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - EVEN
HOTEL FASANO ITAIM
CNPJ 34.736.390/0001-84
Pelo presente Instrumento Particular, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451- 011, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores
mobiliários (“Administrador”), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, por seus
representantes legais infra-assinados, na qualidade de instituição administradora do FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - EVEN HOTEL FASANO ITAIM, com
Regulamento conforme versão vigente datada de 24 de setembro de 2020, e inscrito no
CNPJ/ME sob o nº 34.736.390/0001-84 (“Fundo” e “Regulamento”);
CONSIDERANDO QUE
I.
No âmbito da ação de fiscalização da Divisão de Fundos Listados e de Participações em
decorrência do Pedido de Registro de Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 1ª
(Primeira) Emissão do Fundo (“Primeira Emissão”), foram feitas exigências para adequação do
Regulamento; e
II.
No âmbito da análise da documentação da Primeira Emissão e do pedido de listagem e
admissão à negociação das cotas do Fundo, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”) exarou
exigências para adequação do Regulamento;
RESOLVE O ADMINISTRADOR
1.
Nos termos do artigo 17 –A da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, com
fulcro no artigo 29, §2º do Regulamento, em atendimento à solicitação da CVM, alterar a
redação dos seguintes artigos do Regulamento, que passarão a vigorar com os textos abaixo
transcritos:
a.

Artigo 4º, item I:
Onde se lê:
[...]
Artigo 4º: Incluem-se entre as obrigações do Administrador:
I.
Adquirir ou alienar, de acordo com a Política de Investimentos e conforme
orientação do Consultor de Investimentos Imobiliários, Ativos Alvo e Outros Ativos
em nome do Fundo;
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Passar-se-á a ler:
[...]
Artigo 4º: Incluem-se entre as obrigações do Administrador:
I.
Adquirir ou alienar, de acordo com a Política de Investimentos e levando em
conta a orientação do Consultor de Investimentos Imobiliários, Ativos Alvo e Outros
Ativos em nome do Fundo;
b.

Artigo 12, Parágrafo 6º:
Onde se lê:
[...]
Artigo 12. O ADMINISTRADOR deverá ser substituído em caso de renúncia à administração
do FUNDO ou destituição pela Assembleia Geral de Cotistas.
[...]
Parágrafo 6º: O ADMINISTRADOR, seus administradores, empregados e prepostos, salvo nas
hipóteses que comprovadamente configurem má-fé ou dolo na administração do FUNDO, não
serão responsáveis por eventuais reclamações de terceiros decorrentes de atos relativos à gestão
do FUNDO (entendendo-se que tal atuação se verifica sempre no interesse do FUNDO),
devendo o FUNDO ressarcir imediatamente o valor das despesas legais razoáveis incorridas
pelo ADMINISTRADOR, seus administradores, empregados ou prepostos, relacionados com a
defesa em tais processos.
[...]
Passar-se-á a ler:
[...]
Artigo 12. O ADMINISTRADOR deverá ser substituído em caso de renúncia à administração
do FUNDO ou destituição pela Assembleia Geral de Cotistas.
[...]
Parágrafo 6º: O ADMINISTRADOR, seus administradores, empregados e prepostos, salvo nas
hipóteses que comprovadamente configurem má-fé ou dolo na administração do FUNDO ou,
ainda, culpa por imprudência, negligência ou imperícia, não serão responsáveis por eventuais
reclamações de terceiros decorrentes de atos relativos à gestão do FUNDO (entendendo-se que
tal atuação se verifica sempre no interesse do FUNDO), devendo o FUNDO ressarcir
imediatamente o valor das despesas legais razoáveis incorridas pelo ADMINISTRADOR,
conforme aplicável, seus administradores, empregados ou prepostos, relacionados com a defesa
em tais processos.
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Artigo 33, Parágrafo 3º:

c.

Onde se lê:
Artigo 33: A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01
(um) Cotista. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação. As
deliberações poderão ser realizadas por meio de correspondência escrita ou eletrônica (email), a ser enviada pelo Administrador a cada Cotista do Fundo, correspondendo cada Cota
ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas ou mediante processo de consulta
formal, nos termos do Artigo 34 abaixo. O voto ou resposta ao processo de consulta formal
realizado por correspondência eletrônica deverá observar o disposto no parágrafo 2º do Artigo
69 abaixo.
[...]
Parágrafo 3º: As deliberações relativas às matérias previstas nos incisos (ii), (iii), (v), (vii),
(viii) e (xi) do Parágrafo 1º do Artigo 29, acima, dependerão de aprovação por maioria de
votos dos cotistas presentes em Assembleia Geral de Cotistas e que representem:
I.

25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, quando o fundo tiver mais
de 100 (cem) Cotistas; ou
metade, no mínimo, das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas.

II.

Passar-se-á a ler:

Artigo 33: A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01
(um) Cotista. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação. As
deliberações poderão ser realizadas por meio de correspondência escrita ou eletrônica (email), a ser enviada pelo Administrador a cada Cotista do Fundo, correspondendo cada Cota
ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas ou mediante processo de consulta
formal, nos termos do Artigo 34 abaixo. O voto ou resposta ao processo de consulta formal
realizado por correspondência eletrônica deverá observar o disposto no parágrafo 2º do Artigo
69 abaixo.
[...]
Parágrafo 3º: As deliberações relativas às matérias previstas nos incisos (ii), (iii), (iv), (v),
(vii), (x) e (xi) do Parágrafo 1º do Artigo 29, acima, dependerão de aprovação por maioria de
votos dos cotistas presentes em Assembleia Geral de Cotistas e que representem:
I.
II.
d.

25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, quando o fundo tiver mais
de 100 (cem) Cotistas; ou
metade, no mínimo, das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem) Cotistas.
Artigo 40, §2º, §3º e §4º:
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Onde se lê:
[...]
Artigo 40: O presente Fundo não possui capital autorizado, sendo necessário a aprovação de
novas emissões de cotas através de assembleia geral de cotistas nos termos do CÁPITULO XII
deste Regulamento.
[...]
Parágrafo 2º: Exceto se de outra forma prevista na assembleia geral de cotistas que
deliberar a nova emissão, os Cotistas terão direito de preferência para subscrever as novas
Cotas, na proporção de suas respectivas participações no patrimônio do Fundo.
Parágrafo 3º: O direito de preferência referido no Parágrafo acima deverá ser
exercido pelos Cotistas que estejam em dia com suas obrigações perante o Fundo, por prazo
não inferior a 10 (dez) Dias Úteis.
Parágrafo 4º: Nas novas emissões, os cotistas poderão ceder seus direitos de preferência
entre os cotistas ou a terceiros, observados os prazos e procedimentos operacionais aplicáveis
e conforme permitido pela legislação aplicável.
Passar-se-á a ler:
[...]
Artigo 40: O presente Fundo não possui capital autorizado, sendo necessário a aprovação de
novas emissões de cotas através de assembleia geral de cotistas nos termos do CÁPITULO XII
deste Regulamento.
[...]
Parágrafo 2º: Exceto se de outra forma prevista na assembleia geral de cotistas que
deliberar a nova emissão, os Cotistas, que sejam titulares de Cotas na data-base indicada no
ato que aprovar a nova emissão, terão direito de preferência para subscrever as novas Cotas,
na proporção de suas respectivas participações no patrimônio do Fundo, observados os prazos
e procedimentos operacionais da B3.
Parágrafo 3º: O direito de preferência referido no Parágrafo acima deverá ser
exercido pelos Cotistas que estejam em dia com suas obrigações perante o Fundo, por prazo
não inferior a 10 (dez) Dias Úteis, observados os prazos e procedimentos operacionais da B3.
Parágrafo 4º: Nas novas emissões, os cotistas poderão ceder seus direitos de preferência
entre os cotistas ou a terceiros, observados os prazos e procedimentos operacionais da B3 e
conforme permitido pela legislação aplicável.
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e.

Artigo 48:
Onde se lê:
[...]
Artigo 48: As Cotas emitidas pelo Fundo serão listadas para negociação, exclusivamente, no
mercado organizado e administrado pela B3.
Passar-se-á a ler:
[...]
Artigo 48: As Cotas emitidas pelo Fundo serão listadas para negociação em mercado de bolsa
ou balcão organizado, ambos administrados e operacionalizados pela B3.

f.

Artigo 63, §3º:
Onde se lê:
[...]
Artigo 63: Os rendimentos auferidos pelo Fundo dependerão do resultado obtido em razão de
suas atividades.
[...]
Parágrafo 3º: Farão jus aos rendimentos de que trata o Parágrafo 1º acima os titulares
de Cotas do Fundo no fechamento do 5º (quinto) Dia Útil anterior de cada mês, de acordo com
as contas de depósito mantidas pelo Custodiante.
Passar-se-á a ler:
[...]
Artigo 63: Os rendimentos auferidos pelo Fundo dependerão do resultado obtido em razão de
suas atividades.
[...]
Parágrafo 3º: Farão jus aos rendimentos de que trata o Parágrafo 1º acima os titulares
de Cotas do Fundo no fechamento do 5º (quinto) Dia Útil (exclusive) do mês subsequente ao
do recebimento dos recursos pelo Fundo, de acordo com as contas de depósito mantidas pelo
Custodiante.
2.
Excluir o §6º do artigo 45 do Regulamento, que tratava da aplicação de média ponderada
para a aprovação de laudo de avaliação.
3.

Ficam ratificados todos os artigos não expressamente alteradas por este Instrumento, os
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quais permanecem em pleno efeito e vigor conforme nova redação ao Regulamento
consolidado por este Aditamento (“Anexo I”).
Este Instrumento Particular de Alteração do Regulamento é dispensado de registro nos
termos do art. 7º da Lei nº 13.874/2019, que alterou o art. 1.368-C do Código Civil.
Sendo assim, assina o presente Instrumento em 1 (uma) via, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 09 de outubro de 2020.

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Testemunhas:

1.
Nome: Sergio Luiz Verandi
CPF: 222.186.658-40

Dias

2.
Nome: Ingrid Anny Campos
CPF: 221.667.028-64
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ANEXO I
REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – EVEN HOTEL FASANO
ITAIM
CAPÍTULO I – DO FUNDO E DAS DEFINIÇÕES
Artigo 1º:
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - EVEN HOTEL
FASANO ITAIM (“Fundo”) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob
a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo
presente Regulamento, pela Lei nº 8.668, pela Instrução CVM 472 e demais disposições
legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo 1º: Para o efeito do disposto no presente Regulamento e nas disposições legais
e regulamentares que lhe são aplicáveis, considera-se:
“Administrador”: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no
CNPJ/ME sob n.º 13.486.793/0001-42;
“Aplicações Financeiras”: de maneira excepcional para realizar os pagamentos previstos
no Artigo 23, Parágrafo 2º, o Fundo poderá manter a parcela do Patrimônio Líquido do
Fundo aplicados em títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível
com as necessidades do Fundo, de acordo com a legislação aplicável, indicados como
Outros Ativos abaixo;
“Ativos Alvo”: o Imóvel-Alvo e/ou direitos reais sobre tal imóvel, e ações ou cotas de
sociedades de propósito específico (“SPE”) e outras sociedades, cujo único propósito se
enquadre entre as atividades permitidas aos FII e que invistam direta ou indiretamente, no
Imóvel-Alvo, que poderão ser adquiridos pelo Fundo mediante a escolha e seleção do
Administrador, com o auxílio do Consultor de Investimentos Imobiliários, respeitada a
Política de Investimentos (conforme definido abaixo) prevista neste Regulamento;
“Auditor Independente”: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Rua do Russel 804, Edifício Manchete, Térreo, 6º e 7º, CEP 22210-907, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 61.562.112/0001-20;
“Ativos”: Ativos Alvo e Outros Ativos, quanto citados em conjunto;
“B3”: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
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“BACEN”: o Banco Central do Brasil;
“Capital Integralizado”: o valor total das Cotas subscritas e integralizadas do Fundo;
“Código Anbima de Administração de Recursos de Terceiros”: o Código ANBIMA de
Administração de Recursos de Terceiros, vigente a partir de 20 de julho de 2020;
“Consultor de Investimentos Imobiliários”: HOTEL VENTURES ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM TURISMO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.912, inscrita no
CNPJ/ME nº 03.558.771/0001-97, para prestar serviços de consultoria ao Fundo;
“Contrato de Consultoria de Investimentos Imobiliários”: o Contrato de Prestação de
Serviços de Consultoria de Investimentos Imobiliários do Fundo, firmado entre o Fundo
e o Consultor de Investimentos Imobiliários, com a interveniência e anuência do
Administrador;
“Cotas”: frações ideais do patrimônio do Fundo, emitidas sob a forma nominativa e
escritural;
“Cotistas”: os investidores que venham a adquirir Cotas de emissão do Fundo;
“Custodiante”: a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A, já qualificada;
“CVM”: a Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
“Data da 1a Integralização de Cotas”: a data da integralização de Cotas da Primeira
Emissão, nos termos deste Regulamento;
“Dia Útil”: qualquer dia, exceto: (i) sábados, domingos ou feriados nacionais, no Estado
ou na Cidade de São Paulo – SP; e (ii) aqueles sem expediente na B3 S.A. – Brasil, Bolsa
Balcão;
“Escriturador”: a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A, já qualificada;
“Fundo”: o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – EVEN HOTEL
FASANO ITAIM;
“Imóvel-Alvo”: A totalidade das unidades autônomas que compõem os subcondomínios
02 e 04, do empreendimento imobiliário denominado Condomínio Pedroso Alvarenga,
situado em São Paulo/SP, entre a Rua Pedroso Alvarenga, nºs
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704, 706 e 7016; Rua Tapinas, nºs 67, 73, 81, 89/95, 99 e 105; Rua Galeno de Revoredo,
nºs 14, 20, 32, 10-38, 46, 56, 62, 76, 22, 90, 96, 100 e 30; e Rua Anacetuba, nºs 71, 87, 89 e
95, no bairro do Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, conforme memorial de
incorporação registrado sob nº Av. 03 da matrícula 197.208 do 4º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP destinados à exploração de atividades com destinação hoteleira
de alto padrão. Nos termos da Av. 04 da matrícula 197.208 do 4º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo, o Empreendimento foi submetido ao regime de patrimônio de
afetação;
“Instituições Financeiras Autorizadas”: as 8 (oito) instituições financeiras com maior
valor de ativos, conforme divulgado pelo BACEN;
“Instrução CVM 400”: a Instrução nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e suas alterações
posteriores;
“Instrução CVM 472”: a Instrução nº 472, de 31 de outubro de 2008, e eventuais
alterações posteriores;
“IPCA”: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
“Lei nº 6.404”: a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que dispõe
sobre as Sociedades por Ações;
“Lei nº 8.668”: a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, que dispõe sobre a constituição e
o regime tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário e dá outras providências;
“Lei nº 9.779”: a Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que altera o regime tributário
para Fundos de Investimento Imobiliário estabelecido pela Lei nº 8.668;
“Outros Ativos”: os seguintes ativos:
a)
letras de crédito imobiliário de emissão de uma das Instituições
Financeiras Autorizadas;
b)
letras hipotecárias de emissão de uma das Instituições Financeiras
Autorizadas;
c)
letras imobiliárias garantidas que possuam, no momento de sua aquisição,
classificação de risco (rating), em escala nacional, igual ou superior a “AAA” ou
equivalente, atribuída pela Standard&Poors, Fitch ou equivalente pela Moody’s;

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION

207

DocuSign Envelope ID: 74A9B3CF-3284-4921-ACBA-76F58283A3A5

d)
certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), que possuam, no momento
de sua aquisição/ subscrição: (a) classificação de risco (rating), em escala nacional,
igual ou superior a “AA”; e
e)
ações ou cotas de outras sociedades além daquelas enquadradas na
definição de Ativos Alvo e cujo propósito se enquadre entre as atividades
permitidas ao Fundo;
“Partes Relacionadas”: serão consideradas partes relacionadas: (i) a sociedade
controladora ou sob controle do administrador, do gestor, de seus administradores e
acionistas, conforme o caso; (ii) a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte,
sejam os mesmos do administrador ou do gestor, com exceção dos cargos exercidos em
órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno do administrador ou do
gestor, desde que seus titulares não exerçam funções executivas, ouvida previamente a
CVM; e (iii) parentes até segundo grau das pessoas naturais referidas nos incisos acima;
“Patrimônio Líquido do Fundo”: a soma do disponível, mais o valor da carteira, mais
os valores a receber, menos as exigibilidades;
“Política de Investimentos”: a política de investimentos do Fundo prevista no Capítulo
VIII deste Regulamento;
“Público Alvo”: o Fundo se destinará a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas,
sejam eles investidores qualificados, profissionais ou não qualificados, nos termos da
legislação aplicável, fundos de investimento, regimes próprios de previdência social,
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, companhias seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e sociedades de capitalização, bem como investidores não residentes que
invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e, em qualquer dos casos, que aceitem
os riscos inerentes ao investimento no Fundo, vedada a colocação para clubes de
investimento, observadas as restrições emanadas pela CVM em razão de espécie de oferta
que venha a ser adotada;
“Regras e Procedimentos do Código ANBIMA de Administração de Recursos de
Terceiros”: as Regras e Procedimentos do Código ANBIMA de Administração de
Recursos de Terceiros, de 12 de agosto de 2019;
“Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação do FII Nº 10”: as Regras e
Procedimentos ANBIMA para Classificação do FII Nº 10, de 23 de maio de 2019; e
“Taxa de Administração”: a taxa de administração, nos termos do Artigo 8o do
Regulamento.
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Parágrafo 2º: O Fundo destina-se exclusivamente ao Público Alvo.
CAPÍTULO II – DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 2º: As atividades de administração do Fundo, bem como as atividades de
controladoria de ativos, serão exercidas pelo Administrador.
Artigo 3º: Compete ao Administrador, tendo amplos e gerais poderes, a administração
do patrimônio do Fundo, podendo realizar todas as operações, praticar todos os atos que
se relacionem com seu objeto, e exercer todos os direitos inerentes à propriedade
fiduciária dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, inclusive o de ações,
recursos e exceções, nos termos e condições previstas na Lei 8.668, podendo abrir e
movimentar contas bancárias, adquirir e alienar livremente títulos pertencentes ao Fundo,
representar o Fundo em juízo e fora dele, bem como transigir, desde que observadas as
restrições impostas pela Lei nº 8.668, pela Instrução CVM 472, por este Regulamento ou
por deliberação da Assembleia Geral.
Artigo 4º: Incluem-se entre as obrigações do Administrador:
I. Adquirir ou alienar, de acordo com a Política de Investimentos e levando em conta
orientação do Consultor de Investimentos Imobiliários, Ativos Alvo e Outros Ativos
em nome do Fundo;
II. providenciar às expensas do Fundo, a averbação, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis competente, das restrições dispostas no Artigo 7º da Lei nº 8.668, fazendo
constar nos títulos aquisitivos e nas matrículas dos bens imóveis integrantes do
patrimônio do Fundo, sendo certo que tais Imóveis Alvo:
a)
não integram o ativo do Administrador, constituindo patrimônio do Fundo;
b)
não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação do
Administrador;
c)
não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial;
d)
não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador;
e)
não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por
mais privilegiados que possam ser; e
f)
não podem ser objeto de constituição de ônus reais.

III. manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:
a)
os registros de Cotistas e de transferência de Cotas;

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION

209

DocuSign Envelope ID: 74A9B3CF-3284-4921-ACBA-76F58283A3A5

b)
os livros de atas e de presença das Assembleias gerais;
c)
a documentação relativa aos imóveis e às operações do Fundo;
d)
os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do Fundo; e
e)
o arquivo dos pareceres e relatórios do Auditor Independente e, quando for o
caso, dos representantes de cotistas e dos profissionais ou empresas contratadas nos
termos do art. 29 e 31 da Instrução CVM 472 que, eventualmente, venham a ser
contratados;
IV. celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução
da Política de Investimentos do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam
exercidos, todos os direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo;
V. receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao Fundo;

VI. custear as despesas de propaganda do Fundo exceto pelas despesas de propaganda
em período de distribuição de Cotas que podem ser arcadas pelo Fundo;
VII.
manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia,
devidamente autorizada pela CVM, os títulos e valores mobiliários adquiridos com
recursos do Fundo;
VIII.
no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento
administrativo pela CVM, manter a documentação referida no inciso III até o término
do procedimento;
IX. dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução
CVM 472 e neste Regulamento;
X. manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo
Fundo;
XI. observar as disposições constantes do Regulamento e do prospecto (se houver), bem
como as deliberações da Assembleia geral;
XII.
controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do
Fundo, fiscalizando os serviços prestados por terceiros contratados e o andamento dos
empreendimentos imobiliários sob responsabilidade de tais terceiros;
XIII.
contratar, em nome do Fundo, nos termos do artigo 31, da Instrução CVM
472, os seguintes serviços facultativos:
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a) distribuição de cotas do Fundo;
b) consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsidiar o Administrador em
suas atividades de análise, seleção e avaliação dos Imóveis Alvo e demais ativos
integrantes ou que possam vir a integrar a carteira do Fundo;
c) empresa especializada nos termos do artigo 31, inciso III da Instrução CVM 472,
para administrar as locações, arrendamentos ou constituição de direito real de
superfície dos Imóveis Alvo, a exploração do direito de superfície, monitorar e
acompanhar projetos e a comercialização dos respectivos imóveis e consolidar dados
econômicos e financeiros selecionados das companhias investidas para fins de
monitoramento; e
d) formador de mercado para as cotas do Fundo, sendo pessoa jurídica devidamente
cadastrada junto às entidades administradoras dos mercados organizados, observada a
regulamentação em vigor.
Parágrafo 1°: Os serviços a que se referem as alíneas a), b) e c) do inciso XII
deste artigo podem ser prestados pelo próprio Administrador ou por terceiros, desde que,
em qualquer dos casos, devidamente habilitados.
Parágrafo 2°: É vedado ao Administrador, gestor e consultor especializado o
exercício da função de formador de mercado para as cotas do Fundo, nos termos do
parágrafo 1º do artigo 31-A da Instrução CVM 472.
Parágrafo 3°: A contratação de Partes Relacionadas ao Administrador, gestor e
consultor especializado do Fundo para o exercício da função de formador de mercado
deve ser submetida à aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas nos termos do
parágrafo 2º do artigo 31-A e do artigo 34 da Instrução CVM 472.
Parágrafo 4º: O Custodiante do Fundo só poderá acatar ordens assinadas pelo
diretor responsável pela administração do Fundo, por seus representantes legais ou por
mandatários, que deverão, ainda, ser devidamente credenciados junto a ele, sendo, em
qualquer hipótese, vedado ao Custodiante a execução de ordens que não estejam
diretamente vinculadas às operações do Fundo.
Artigo 5º: O Administrador tem amplos e gerais poderes para administrar o Fundo,
devendo exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em
relação ao Fundo e aos Cotistas.
Parágrafo 1º: São exemplos de violação do dever de lealdade do Administrador,
as seguintes hipóteses:
I.

usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para o Fundo, as
oportunidades de negócio do Fundo;
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II.
III.

IV.

omitir-se no exercício ou proteção de direitos do Fundo ou, visando à obtenção de
vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio
de interesse do Fundo;
adquirir bem ou direito que sabe necessário ao Fundo, ou que este tencione
adquirir; e
tratar de forma não equitativa os Cotistas.

Parágrafo 2º: O Administrador, o gestor e empresas a estes ligadas devem transferir
ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possam alcançar em decorrência de sua
condição.
Parágrafo 3º: O Administrador poderá, sem prévia anuência dos cotistas e após o
recebimento de recomendação do Consultor de Investimentos Imobiliários, praticar os
seguintes atos, ou quaisquer outros necessários à consecução dos objetivos do Fundo,
observada a Política de Investimentos definida no Capítulo VIII:
I. Vender, permutar ou alienar, no todo ou em parte, Ativos Alvo e Outros Ativos
integrantes do patrimônio do Fundo, observado o disposto neste Regulamento;
II. Adquirir ou subscrever, conforme o caso, Ativos Alvo e/ou Outros Ativos para o
Fundo; e
III. Alugar, arrendar, bem como permitir a exploração do Imóvel-Alvo a ser adquirido
pelo Fundo, inclusive por meio da concessão de direito real de superfície.
Artigo 6º:
É vedado ao Administrador no exercício das funções de gestor do
patrimônio do Fundo e utilizando os recursos do Fundo:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

receber depósito em sua conta corrente;
conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir créditos aos Cotistas sob
qualquer modalidade;
contrair ou efetuar empréstimo;
prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualquer forma nas
operações praticadas pelo Fundo;
aplicar no exterior os recursos captados no país;
aplicar recursos na aquisição de Cotas do próprio Fundo;
vender à prestação as Cotas do Fundo, admitida a divisão da emissão em séries e
a integralização via chamada de capital em função de compromissos de
investimento subscritos pelos Cotistas;
prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;
ressalvada a hipótese de aprovação em Assembleia Geral nos termos do artigo 34
da Instrução CVM 472 e deste Regulamento, realizar operações do Fundo quando
caracterizada situação de conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador,
Gestor ou consultor especializado, entre o Fundo e os
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X.
XI.

XII.

XIII.

cotistas mencionados no §3º do artigo 35 da Instrução CVM 472, entre o Fundo e
o representante de cotistas ou entre o Fundo e o empreendedor;
constituir ônus reais sobre imóveis integrantes do patrimônio do Fundo;
realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não
previstas na Instrução CVM 472;
realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados
organizados autorizados pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições
públicas, de exercício de direito de preferência e de conversão de debêntures em
ações, de exercício de bônus de subscrição e nos casos em que a CVM tenha
concedido prévia e expressa autorização; e
praticar qualquer ato de liberalidade.

Parágrafo 1º: A vedação prevista no inciso X não impede a aquisição, pelo
Administrador, em nome do Fundo, de imóveis sobre os quais tenham sido constituídos
ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo.
Parágrafo 2º: O Fundo poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que
tais operações de empréstimo sejam cursadas exclusivamente através de serviço
autorizado pelo BACEN ou pela CVM ou usá-los para prestar garantias de operações
próprias.
Parágrafo 3º: Ao Administrador é vedado adquirir, para seu patrimônio, Cotas do
Fundo.
Parágrafo 4°: As disposições previstas no inciso IX do caput serão aplicáveis
somente aos Cotistas que detenham participação correspondente a, no mínimo, 10% (dez
por cento) do patrimônio do fundo.
Artigo 7º: As atividades de gestão da carteira do Fundo no que diz respeito aos Outros
Ativos serão exercidas exclusivamente pelo Administrador. O Administrador é
devidamente credenciado pela CVM para o exercício da atividade de gestão de carteiras
de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho
de 2011.
CAPÍTULO III – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 8º: Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de
administração do Fundo, gestão dos Outros Ativos e Ativos Alvo, tesouraria, custódia,
controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de
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sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas o Fundo pagará ao Administrador
uma Taxa de Administração, equivalente aos percentuais ao ano previstos na tabela
abaixo, calculada mensalmente sobre o (a) o valor contábil Patrimônio Líquido do Fundo,
ou (b) o valor de mercado, caso as Cotas do Fundo integrem o Índice de Fundos de
Investimentos Imobiliários (IFIX), conforme definido na regulamentação aplicável aos
fundos de investimento imobiliário, observado o valor mínimo mensal de R$
R$30.000,00 (trinta mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir do mês
subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA:
Patrimônio Líquido do Fundo/Valor de Mercado

Taxa de Administração

Até R$ 250.000.000,00

0,15% a.a.

De R$ 250.000.000,01 até R$ 500.000,00

0,10% a.a.

Acima de R$ 500.000.000,01

0,07% a.a.

Parágrafo 1º: A remuneração prevista no caput deste Artigo deve ser provisionada
diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
e paga mensalmente, por períodos vencidos, até o 2º (segundo) Dia Útil do mês
subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) Dia Útil do
mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas.
Parágrafo 2º: Enquanto o Fundo não seja listado na B3 e suas cotas estejam
registradas na central depositária, pelos serviços de escrituração de cotas do Fundo, a Taxa
de Administração será acrescida do valor equivalente 0,05% a.a (cinco centésimos ao ano)
sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir do mês subsequente
à Data da 1ª Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA.
Artigo 9º: Não será devida nenhuma taxa de performance pelo Fundo.
Artigo 10: O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração
sejam pagas diretamente aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório
dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração devida.
Artigo 11: O Fundo não possui taxa de ingresso e/ou de saída.
CAPÍTULO IV – DA SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR
Artigo 12:
O Administrador deverá ser substituído em caso de renúncia à
administração do Fundo ou destituição pela Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo 1º: A CVM, no uso de suas atribuições legais, poderá descredenciar o
Administrador, em conformidade com as normas que regulam o exercício da atividade
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profissional de administração de carteira.
Parágrafo 2º: Nas hipóteses de renúncia, destituição ou descredenciamento, ficará
o Administrador obrigado a convocar, imediatamente, a Assembleia Geral de Cotistas,
nos termos do disposto no Artigo 31 abaixo para eleger seu substituto ou deliberar pela
liquidação do Fundo, sendo também facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5%
(cinco por cento) das Cotas emitidas, em qualquer caso, ou à CVM, nos casos de
descredenciamento, a convocação da Assembleia Geral de Cotistas para tal fim.
Parágrafo 3º: No caso de renúncia ou destituição, o Administrador deverá
permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição por deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas e até ser averbada, no cartório de registro de imóveis, nas
matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, a
ata da Assembleia geral que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária
desses bens e direitos, devidamente aprovada pela CVM e registrada em Cartório de
Títulos e Documentos. A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de
patrimônio do Fundo não constitui transferência de propriedade.
Parágrafo 4º: A Assembleia Geral de Cotistas que substituir ou destituir o
Administrador deverá, no mesmo ato, eleger seu substituto ou, alternativamente, deliberar
quanto à liquidação do Fundo.
Parágrafo 5º: No caso de descredenciamento do Administrador pela CVM, esta
poderá indicar Administrador temporário até a eleição de novo Administrador para o
Fundo.
Parágrafo 6º: O Administrador, seus administradores, empregados e prepostos,
salvo nas hipóteses que comprovadamente configurem má-fé ou dolo na administração
do Fundo ou, ainda, culpa por imprudência, negligência ou imperícia, não serão
responsáveis por eventuais reclamações de terceiros decorrentes de atos relativos à gestão
do Fundo (entendendo-se que tal atuação se verifica sempre no interesse do Fundo),
devendo o Fundo ressarcir imediatamente o valor das despesas legais razoáveis incorridas
pelo Administrador, conforme aplicável, seus administradores, empregados ou prepostos,
relacionados com a defesa em tais processos.
Parágrafo 7º: No caso de liquidação extrajudicial do Administrador, cabe ao
liquidante designado pelo BACEN, sem prejuízo do disposto no Capítulo XIV deste
Regulamento, convocar a Assembleia Geral no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
data de publicação, no Diário Oficial da União, do ato que decretar a liquidação
extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição de novo administrador e a liquidação ou
não do Fundo.
Parágrafo 8º: Se a Assembleia Geral de Cotistas não eleger novo administrador

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION

215

DocuSign Envelope ID: 74A9B3CF-3284-4921-ACBA-76F58283A3A5

no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da publicação no Diário Oficial do ato que
decretar a liquidação extrajudicial do Administrador, o BACEN nomeará uma instituição
para processar a liquidação do Fundo.
Parágrafo 9º: O Administrador deverá permanecer no exercício de suas funções,
nos termos do Parágrafo 3º acima, mesmo quando a Assembleia Geral de Cotistas
deliberar a liquidação do Fundo em consequência da renúncia, da destituição ou da
liquidação extrajudicial do Administrador, cabendo à Assembleia Geral de Cotistas,
nestes casos, eleger novo administrador para processar a liquidação do Fundo.
Parágrafo 10: Em caso de renúncia ou liquidação judicial ou extrajudicial do
Administrador, correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas relativas à
transferência, ao seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos
integrantes do patrimônio do Fundo.
CAPÍTULO V – DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Artigo 13: Para dar suporte e subsidiar o Administrador em suas atividades de análise,
seleção, avaliação e monitoramento dos empreendimentos imobiliários relacionados aos
Ativos Alvo, o Fundo contratará o Consultor de Investimentos Imobiliários. O Consultor
de Investimentos Imobiliários desempenhará as suas atribuições conforme disposto neste
Regulamento, e no respectivo contrato de prestação de serviços.
Parágrafo 1º: São obrigações e atribuições do Consultor de Investimentos
Imobiliários:
I.
II.

III.

IV.

V.

monitorar e acompanhar a carteira de Ativos Alvo e Outros Ativos do Fundo;
monitorar o cumprimento integral pelo Fundo dos limites previstos neste
Regulamento e na legislação aplicável;
supervisionar a conformidade dos investimentos do Fundo com a Política de
Investimentos descrita neste Regulamento;
fornecer todas as informações ao Administrador para a elaboração dos relatórios de

sua competência; e

realizar, dentro de sua competência, as operações necessárias à execução da
Política de Investimentos do Fundo, exercendo ou diligenciando para que sejam
exercidos todos os direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo.

Parágrafo 2º: A negociação dos Ativos Alvo pelo Fundo deverá ser realizada após a
avaliação, pelo Administrador, das recomendações do Consultor de Investimentos
Imobiliários.
Parágrafo 3º: Não será de responsabilidade do Consultor de Investimentos
Imobiliários o exercício da administração do Fundo, que compete ao Administrador, único
titular dos direitos e obrigações decorrentes de tal condição, conforme estabelecido no
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Capítulo II acima.
Parágrafo 4º: O Consultor de Investimentos Imobiliários será substituído nos casos
de renúncia ou destituição por deliberação da assembleia geral.
Parágrafo 5º: Nas hipóteses de renúncia ou destituição do Consultor de
Investimentos Imobiliários, deverá o Administrador convocar nova assembleia para eleger
seu sucessor.
Parágrafo 6º: Enquanto um novo Consultor de Investimentos Imobiliários não for
indicado e aprovado pelos cotistas nenhuma alienação de Ativos Alvo poderá ser realizada
pelo Fundo, sem a prévia aprovação em assembleia geral, observado que os
compromissos vinculantes já firmados poderão ser cumpridos pelo Fundo.
Parágrafo 7º: A administração e gestão de Outros Ativos caberão exclusivamente
ao Administrador, sempre em obediência às regras e Políticas de Investimento dispostas
neste Regulamento.
CAPÍTULO VI – DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
Artigo 14: As atividades de escrituração de cotas do Fundo serão prestadas pelo
Escriturador.
Parágrafo Único: As despesas de custódia serão de responsabilidade do Fundo.
Artigo 15: As atividades de distribuição das Cotas do Fundo poderão ser realizadas pelo
Administrador em regime de melhores esforços ou por terceiros, desde que devidamente
habilitados.
Artigo 16: Quaisquer terceiros contratados pelo Fundo, nos termos deste Capítulo,
responderão pelos prejuízos causados aos Cotistas quando procederem com culpa ou
dolo, com violação da lei, das normas editadas pela CVM e deste Regulamento.
Artigo 17: Além do disposto no Artigo 13, Parágrafo 1º, acima, caberá ao Consultor de
Investimentos Imobiliários:
I.

assessorar o Administrador em quaisquer questões relativas ao Imóvel-Alvo e aos
contratos relacionados aos Ativos Alvo, direitos reais sobre Ativos Alvo que
venham a integrar a carteira do Fundo e o investimento em Outros Ativos; e

II.

orientar o Administrador quanto à análise dos empreendimentos imobiliários
relacionados aos Ativos Alvo, quando da negociação para aquisições e alienações
de Ativos Alvo que componham ou poderão vir a compor o patrimônio do Fundo.

Artigo 18: A remuneração do Consultor de Investimentos Imobiliários será definida no
Contrato de Consultoria de Investimentos Imobiliários firmado entre as partes.
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CAPÍTULO VII – DOS OBJETIVOS DO FUNDO
Artigo 19: É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade
de suas Cotas, conforme a Política de Investimentos definida no Capítulo VIII abaixo, por
meio de investimentos de, no mínimo, 2/3 do Patrimônio Líquido do Fundo nos Ativos
Alvo.
Parágrafo 1º: Para os fins do Código ANBIMA de Administração de Recursos de
Terceiros, das Regras e Procedimentos do Código ANBIMA de Administração de
Recursos de Terceiros e das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação do FII
Nº 10, o FUNDO é classificado como FII de Desenvolvimento para Renda, Gestão
Passiva, segmento “Hotel”.
Parágrafo 2º: O Fundo poderá realizar investimentos, até o limite de 1/3 (um terço)
do Patrimônio Líquido do Fundo em Outros Ativos.
CAPÍTULO VIII – DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Artigo 20: O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas visando
à obtenção de ganho de capital, por meio de investimento de (i), no mínimo, 2/3 (dois
terços) do Patrimônio Líquido do Fundo na aquisição dos Ativos Alvo para
desenvolvimento e posterior geração de renda dos Ativos Alvo, e especialmente do
Imóvel-Alvo, com sua locação e/ou arrendamento, nos termos do Artigo 19 acima, e
(ii) até o limite de 1/3 (um terço) do seu Patrimônio Líquido do Fundo na aquisição de
Outros Ativos.
Parágrafo 1º: O Administrador, mediante recomendação do Consultor de
Investimentos Imobiliários, poderá, de forma onerosa, ceder e transferir a terceiros os
créditos correspondentes à locação, arrendamento, constituição de direito real de
superfície ou alienação dos Ativos Alvo integrantes do patrimônio do Fundo e/ou
participar de operações de securitização de créditos imobiliários.
Artigo 21: Além das hipóteses de conflito de interesses previstas no artigo 34 da Instrução
CVM 472 e salvo mediante aprovação prévia da maioria dos Cotistas reunidos em
Assembleia Geral, é vedada a aplicação de recursos do Fundo em investimentos nos quais
participem:
I.
II.

o Administrador e suas Partes Relacionadas, individualmente ou em conjunto,
com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social dos Ativos
Alvo;
o Administrador, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em
conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do valor de aquisição
do Imóvel-Alvo; ou
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quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que estejam envolvidas,
direta ou indiretamente, na estruturação financeira da operação de emissão de
valores mobiliários a serem subscritos pelo Fundo, inclusive na condição de
agente de colocação, coordenação ou garantidor da emissão.

III.

CAPÍTULO IX – DO PATRIMÔNIO DO FUNDO
Artigo 22: Poderão constar do patrimônio do Fundo os Ativos Alvo, Outros Ativos e/ou
as Aplicações Financeiras, observadas as regras para fins de enquadramento na
classificação de fundos das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação do FII
Nº 10.
Parágrafo 1º: É vedado ao Administrador realizar operações com derivativos.
Parágrafo 2º: O investimento do Fundo que se der através de projetos de construção,
caberá ao Administrador, independentemente da contratação de terceiros especializados,
exercer controle efetivo sobre o desenvolvimento do projeto.
Parágrafo 3º: O Administrador pode adiantar quantias para projetos de construção,
desde que tais recursos se destinem exclusivamente à aquisição do terreno, execução da
obra, desenvolvimento da atividade hoteleira, ou lançamento comercial do
empreendimento e sejam compatíveis com o seu cronograma físico- financeiro.
Parágrafo 4º: Os bens e direitos integrantes da carteira do Fundo, bem como seus
frutos e rendimentos, deverão observar as seguintes restrições:
não poderão integrar o ativo do Administrador, nem responderão por
qualquer obrigação de sua responsabilidade;
II.
não comporão a lista de bens e direitos do Administrador para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial, nem serão passíveis de execução por seus
credores, por mais privilegiados que sejam; e
III.
não poderão ser dados em garantia de débito de operação do Administrador.
I.

Parágrafo 5º: Os Ativos Alvo a serem adquiridos pelo Fundo devem ser objeto de
prévia avaliação pelo Administrador, ou por empresa especializada, observados os
requisitos constantes do Anexo 12 da Instrução CVM 472.
Artigo 23: Depois de integralizadas as Cotas, a parcela do patrimônio do Fundo que
temporariamente não estiver aplicada em Ativos Alvo, deverá ser aplicada em Aplicações
Financeiras, de acordo a regulamentação aplicável.

Parágrafo 1º: Os resgates de recursos mantidos em Aplicações Financeiras, bem
como os recursos advindos da alienação dos Ativos Alvo ou Outros Ativos, poderão ser
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utilizados para os eventos a seguir relacionados: a) pagamento de Taxa de Administração;
b) pagamento de custos administrativos e demais encargos do Fundo, inclusive de
despesas com aquisição dos Ativos Alvo ou Outros Ativos; c) investimentos em novos
Ativos Alvo ou Outros Ativos; e d) despesas extraordinárias.
Parágrafo 2º: Caso os resgates de recursos mantidos em Aplicações Financeiras e/ou
os recursos disponíveis na Reserva de Contingência (conforme abaixo definido) não
sejam suficientes para fazer frente aos pagamentos previstos no parágrafo 2º, acima, o
Administrador poderá, excepcionalmente: a) alienar ativos integrantes de seu patrimônio;
ou b) promover a emissão de novas cotas, na forma prevista no Artigo 40 deste
Regulamento, independentemente de recomendação do Consultor de Investimentos
Imobiliários, caso este não envie a recomendação respectiva em tempo hábil, para fazer
frente às despesas acima.
Parágrafo 3º: O Fundo pode manter parcela do seu patrimônio permanentemente
aplicada em Aplicações Financeiras para atender suas necessidades de liquidez.
CAPÍTULO X – DA POLÍTICA DE EXPLORAÇÃO DOS IMÓVEIS
Artigo 24: O Imóvel-Alvo que integrará o patrimônio do Fundo poderá ser locado e/ou
arrendado, bem como ser objeto de constituição de direito real de superfície, sendo que,
de acordo com os tais instrumentos a serem firmados pelo Fundo, caberá ao
locatário/arrendatário arcar com todos os tributos, tarifas e encargos que incidam ou
venham a incidir sobre os imóveis locados, tais como despesas ordinárias de condomínio,
se for o caso, de consumo de água, esgoto, luz, gás, entre outras, bem como o prêmio de
seguro contra incêndio, raio e explosão a ser contratado, importâncias que deverão ser
pagas nas épocas próprias e às repartições competentes, obrigando-se, ainda, o
locatário/arrendatário a atender todas as exigências dos poderes públicos relativamente
aos imóveis objeto do Fundo, bem como com relação às benfeitorias ou acessões que
neles forem realizadas, respondendo, em qualquer caso, pelas sanções impostas.
Artigo 25: O Imóvel–Alvo e/ou os direitos reais sobre tal imóvel deve ser localizado no
território nacional.
Artigo 26: O Fundo poderá contar com garantia de rentabilidade, prestada pelo vendedor
dos Ativos Alvo e/ou entidades a ele ligadas, o que não representa qualquer promessa do
Fundo, do Administrador ou do Consultor de Investimentos Imobiliários acerca da
rentabilidade das aplicações dos recursos do Fundo.
CAPÍTULO XI – DOS FATORES DE RISCO
Artigo 27: Não obstante a diligência do Administrador em colocar em prática a Política
de Investimentos delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos
a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de
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liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que o Administrador
mantenha rotina e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista.
Parágrafo 1º : Os recursos que constam na carteira do Fundo e os Cotistas estão
sujeitos a diversos fatores de riscos.
Parágrafo 2º : A íntegra dos fatores de risco atualizados a que o Fundo e os
Cotistas estão sujeitos será divulgada no Informe Anual elaborado em conformidade com
o Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472, devendo os Cotistas e os potenciais investidores
ler atentamente o referido documento.
Artigo 28: As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do
Administrador, do Consultor de Investimentos Imobiliários, do distribuidor ou do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC.
CAPÍTULO XII – DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
Artigo 29: A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até 120 (cento
e vinte) dias após o término do exercício para deliberar sobre a aprovação das contas do
Administrador, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista neste
Capítulo.
Parágrafo 1º: Compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas do Fundo
deliberar sobre:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

as demonstrações financeiras apresentadas pelo Administrador;
a alteração do Regulamento, observado o disposto no Parágrafo 2º abaixo;
destituição ou substituição do Administrador, e escolha de seu respectivo
substituto;
fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo;
dissolução e liquidação do Fundo;
definição ou alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação;
apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de
cotas do Fundo;
eleição e destituição de representante dos cotistas de que trata o Art. 25 da
Instrução CVM 472, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor
máximo das despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade;
alteração do prazo de duração do Fundo;
aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses nos termos dos
Arts. 31-A, § 2º, 34 e 35, IX, da Instrução CVM 472;
alteração da Taxa de Administração;
emissão de novas cotas;
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XIII.

XIV.

destituição ou substituição do Consultor de Investimentos Imobiliários e escolha
de seu substituto; e
Operações com Partes Relacionadas.

Parágrafo 2º: O Regulamento do Fundo poderá ser alterado, independentemente
de Assembleia Geral, sempre que tal alteração: (i) decorrer exclusivamente da
necessidade de atendimento a exigências expressas da CVM de entidade administradora
de mercados organizados onde as cotas do fundo sejam admitidas à negociação, ou de
entidade autorreguladora, nos termos da legislação aplicável e de convênio com a CVM;
(ii) for necessária em virtude da atualização dos dados cadastrais do Administrador ou dos
prestadores de serviços do Fundo, tais como alteração na razão social, endereço, página
na rede mundial de computadores e telefone; e (iii) envolver redução da Taxa de
Administração ou da taxa de custódia, devendo tal alteração ser comunicado aos cotistas
no prazo de até 30 (trinta) dias contado da data em que tiverem sido implementada.

Parágrafo 3°: Por ocasião da Assembleia Geral, os titulares de, no mínimo, 3%
(três por cento) das cotas emitidas ou o representante dos cotistas podem solicitar, por
meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador do Fundo, a inclusão de
matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e
extraordinária.
Parágrafo 4°: O pedido de que trata o Parágrafo 3° acima deve vir acompanhado
de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, inclusive aqueles
mencionados no § 2º do artigo 19-A da Instrução CVM 472, e deve ser encaminhado em
até 10 (dez) dias contados da data de convocação da Assembleia Geral.
Parágrafo 5º: O percentual de que trata o Parágrafo 3º acima deverá ser calculado
com base nas participações constantes do registro de Cotistas na data de convocação da
Assembleia Geral.
Artigo 30: A Assembleia Geral de Cotistas poderá ainda, a qualquer momento, nomear
até dois representantes para exercerem as funções de fiscalização e de controle gerencial
das aplicações do Fundo, em defesa dos direitos e dos interesses dos Cotistas, cujo prazo
de mandato será de 1 (um) ano.
Parágrafo 1º: A eleição dos representantes de Cotistas pode ser aprovada pela
maioria dos Cotistas presentes e que representem, no mínimo:
I.

3% (três por cento) do total de Cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100
(cem) Cotistas; ou

II.

5% (cinco por cento) do total de Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100
(cem) Cotistas.
Parágrafo 2º: Salvo disposição contrária neste Regulamento, os representantes
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de Cotistas deverão ser eleitos com prazo de mandato unificado, a se encerrar na próxima
Assembleia Geral de Cotistas que deliberar sobre a aprovação das demonstrações
financeiras do Fundo, permitida a reeleição.
Parágrafo 3º: A função de representante dos Cotistas é indelegável.
Parágrafo 4º: Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas
prevista no caput deste Artigo pessoa natural ou jurídica, que atenda aos seguintes
requisitos, conforme estabelecido no artigo 26 da Instrução CVM 472:
I.

ser Cotista do Fundo;

II.

não exercer cargo ou função no Administrador, ou no controlador do
Administrador, em sociedades por eles diretamente controladas e em coligadas ou
outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer
natureza;

III.

não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento
imobiliário que constitua objeto do fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer
natureza;

IV.

não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário;

VI.

não estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; nem ter sido condenado a pena de
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.

V.

não estar em conflito de interesses com o Fundo; e

Artigo 31: A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far- se-á
mediante correspondência escrita ou eletrônica (e-mail) encaminhada a cada cotista, e
disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores,
observadas as seguintes disposições:
I.

II.
III.

da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada
a Assembleia Geral de Cotistas;
a convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá enumerar, expressamente,
na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob
a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas; e
o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os
documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da
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Assembleia Geral de Cotistas e a possibilidade de ser realizado o voto por meio de
correspondência escrita ou eletrônica, nos termos do Artigo 33.
Parágrafo 1º: A primeira convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser
feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais
Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias
Gerais Extraordinárias, sendo tais prazos contados do envio da Convocação aos Cotistas.
Parágrafo 2º: Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas
realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de
efetuar-se em outro lugar correspondência encaminhada por correio eletrônico,
endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião.
Parágrafo 3º: Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será
considerada regular a Assembleia Geral de Cotistas a que comparecerem todos os
Cotistas.
Parágrafo 4º: O Administrador deve disponibilizar, na mesma data da
convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do
direito de voto:
I.
II.

III.

em sua página na rede mundial de computadores;
no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores; e
na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do
Fundo sejam admitidas à negociação.

Parágrafo 5°: Nas Assembleias Gerais Ordinárias, as informações de que trata o
Parágrafo 4° acima, incluem, no mínimo, aquelas referidas no artigo 39, inciso V, alíneas
“a” a “d”, da Instrução CVM 472, sendo que as informações referidas no inciso VI do artigo
39 da Instrução CVM 472 deverão ser divulgados até 15 (quinze) dias após a convocação
dessa assembleia.
Artigo 32: A Assembleia Geral de Cotistas também pode se reunir por convocação do
Administrador, de Cotistas possuidores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total das Cotas emitidas ou pelo representante dos Cotistas, observados os
procedimentos do Artigo 31 acima.
Artigo 33: A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos
01 (um) Cotista. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação. As
deliberações poderão ser realizadas por meio de correspondência
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escrita ou eletrônica (e-mail), a ser enviada pelo Administrador a cada Cotista do Fundo,
correspondendo cada Cota ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas ou
mediante processo de consulta formal, nos termos do Artigo 34 abaixo. O voto ou resposta
ao processo de consulta formal realizado por correspondência eletrônica deverá observar
o disposto no parágrafo 2º do Artigo 69 abaixo.
Parágrafo 1º: Não obstante, os votos de Cotistas que optarem pela realização de
comunicação escrita ou eletrônica (via e-mail) encaminhada ao Administrador, serão
computados desde que recebidos pelo Administrador com pelo menos 1 (um) dia de
antecedência em relação à data prevista para a realização da Assembleia a que se refere o
voto proferido na forma prevista neste Parágrafo, bem como será admitido o exercício de
voto à distância por meio de plataformas eletrônicas, como o caso da Central de
Inteligência Corporativa (“CICORP”), dentre outras, conforme procedimentos descritos
nos ofícios circulares divulgados pela B3.
Parágrafo 2º: As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos Cotistas
presentes, ressalvado o disposto no Parágrafo 3º abaixo, cabendo a cada cota 1 (um) voto.
Parágrafo 3º: As deliberações relativas às matérias previstas nos incisos (ii), (iii),
(iv), (v), (vii), (x) e (xi) do Parágrafo 1º do Artigo 29, acima, dependerão de aprovação
por maioria de votos dos cotistas presentes em Assembleia Geral de Cotistas e que
representem:
III.

IV.

25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, quando o fundo
tiver mais de 100 (cem) Cotistas; ou
metade, no mínimo, das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem)
Cotistas.

Parágrafo 4º: O Administrador e as Partes Relacionadas, na qualidade de Cotistas,
não terão direito a voto na Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo 5º: Os percentuais de que trata o Parágrafo 3° acima deverão ser
determinados com base no número de Cotistas do Fundo indicados no registro de Cotistas
na data de convocação da assembleia, cabendo ao Administrador informar no edital de
convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias
sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
Parágrafo 6º: Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do Fundo, seus
representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano,
desde que o Cotista esteja devidamente inscrito no livro de “Registro dos Cotistas” na
data da convocação da Assembleia Geral e que suas Cotas estejam devidamente
integralizadas e depositadas na conta de depósito.
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Parágrafo 7º: O pedido de procuração, encaminhado pelo Administrador mediante
correspondência física ou eletrônica ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes
requisitos:
I.
II.

III.

conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido;
facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma
procuração; e
ser dirigido a todos os Cotistas.

Parágrafo 8º: É facultado a qualquer Cotista que detenha 0,5% (meio por cento) ou
mais do total de cotas emitidas solicitar ao Administrador o envio de pedido de procuração
aos demais Cotistas do Fundo, desde que sejam obedecidos os requisitos do inciso I do
Parágrafo anterior.
Parágrafo 9º: O Administrador ao receber a solicitação de que trata o Parágrafo 8º
deverá mandar, em nome do cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme
conteúdo e nos termos determinados pelo Cotista solicitante, em até 5 (cinco) dias úteis
da solicitação.
Parágrafo 10: Nas hipóteses previstas no Parágrafo 8º acima, o Administrador do
Fundo pode exigir:
I.
II.

reconhecimento da firma do signatário do pedido; e
cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes para
representar os Cotistas solicitantes, quando o pedido for assinado por
representantes.
Parágrafo 11: É vedado ao Administrador do Fundo:

I.

II.
III.

exigir quaisquer outras justificativas para o pedido de que trata o Parágrafo 8º
acima;
cobrar pelo fornecimento da relação de Cotistas; e
condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades
ou à apresentação de quaisquer documentos não previstos no Parágrafo 10º acima.
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Parágrafo 12: Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pelo
Administrador do Fundo, em nome de Cotistas serão arcados pelo Fundo.
Parágrafo 13: Não podem votar nas Assembleias gerais do Fundo:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

I.

II.
III.

o Administrador ou o Consultor de Investimentos Imobiliários;
os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Consultor de
Investimentos Imobiliários;
empresas ligadas ao Administrador, ao Consultor de Investimentos Imobiliários,
seus sócios, diretores e funcionários;
os demais prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários;
o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua
propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e
o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.
Parágrafo 14: Não se aplica a vedação prevista neste Artigo quando:
os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas nos incisos I a VI do
Parágrafo anterior;
houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na
própria Assembleia, ou em instrumento de procuração que se refira
especificamente à Assembleia em que se dará a permissão de voto; ou
todos os subscritores de cotas forem condôminos de bem com que concorreram
para a integralização de cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da
responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do artigo 8º da Lei nº 6.404, conforme
o parágrafo 2º do artigo 12 da Instrução CVM 472.

Parágrafo 15: A verificação do inciso VI do Parágrafo 13 acima cabe exclusivamente
ao cotista.
Parágrafo 16: O Cotista deve exercer o direito a voto no interesse do Fundo.
Artigo 34: As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser
tomadas mediante processo de consulta formalizada por correio eletrônico (e- mail) com
confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para
resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades
previstas nos artigos 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. O prazo de resposta da
consulta formal poderá ser prorrogado por mais até 30 (trinta) dias após a conclusão da
apuração, a critério do Administrador, caso a matéria ainda não tenha sido aprovada.
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Parágrafo 1º: Da consulta deverão constar todos os elementos informativos
necessários ao exercício do direito de voto.
Parágrafo 2º: Também será admitido o exercício de voto à distância por meio de
plataformas eletrônicas, como o caso da Central de Inteligência Corporativa (“CICORP”),
conforme procedimentos descritos nos Ofícios Circulares divulgados pela B3.
Artigo 35: Qualquer deliberação tomada na referida Assembleia somente produzirá
efeitos a partir da data de protocolo na CVM da cópia da Ata da Assembleia Geral,
contendo o inteiro teor das deliberações, bem como do Regulamento devidamente
alterado e consolidado, quando o caso.

CAPÍTULO XIII – DAS COTAS: COLOCAÇÃO,
INTEGRALIZAÇÃO, EMISSÃO E NEGOCIAÇÃO

SUBSCRIÇÃO,

Artigo 36: O Administrador aprovou a primeira emissão de cotas do Fundo para a
distribuição mediante oferta pública, nos termos da Instrução da CVM 400 (“1ª
Emissão”), no total de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) Cotas, cujo valor unitário
será de R$ 100,00 (cem reais) por Cota, no montante de R$ 350.000.000,00 (trezentos e
cinquenta milhões de reais) (“Valor da Oferta”), em série única.
Parágrafo 1º: O investimento mínimo inicial no Fundo requerido para cada Cotista
será de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondentes a 10 (dez) cotas (“Investimento
Mínimo”), não sendo admitidas cotas fracionárias.
Parágrafo 2º: Caso não sejam subscritas cotas em montante equivalente ao Valor
da Oferta até o término do prazo de subscrição das cotas, o Administrador deverá proceder
ao cancelamento da 1ª Emissão e a liquidação do Fundo, na forma prevista na legislação
vigente e neste Regulamento.
Artigo 37: As subscrições devem ser formalizadas pelos interessados diretamente nas
instituições participantes da 1ª Emissão, por meio da celebração do documento de
aceitação da Oferta pelo investidor, caso deferido o pedido de dispensa de apresentação
de boletim de subscrição a ser pleiteado em conformidade com a Deliberação CVM nº
860, de 22 de julho de 2020, mediante o qual cada investidor formalizará a subscrição de
suas respectivas cotas e sua adesão ao Regulamento.
Artigo 38: As Cotas serão mantidas em conta de depósito em nome de seus Cotistas junto
ao Escriturador e o extrato da conta de depósito, representado por
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número inteiro ou fracionário de Cotas, comprovará a propriedade e a quantidade de
Cotas detidas pelos Cotistas, conforme registros do Fundo.
Artigo 39: O valor patrimonial das Cotas, após a data de início do Fundo, será o resultante
da divisão do valor do Patrimônio Líquido contábil atualizado pelo número de Cotas.
Artigo 40: O presente Fundo não possui capital autorizado, sendo necessário a aprovação
de novas emissões de cotas através de assembleia geral de cotistas nos termos do
CÁPITULO XII deste Regulamento.
Parágrafo 1º: Exceto se de outra forma prevista na assembleia geral de cotistas que
deliberar a nova emissão, o valor das Cotas objeto de novas distribuições de emissão do
Fundo deverá ser fixado preferencialmente, tendo em vista um dos seguintes critérios (i)
o valor patrimonial das Cotas, representado pelo quociente entre o valor do Patrimônio
Líquido contábil atualizado do Fundo e o número de cotas emitidas; (ii) o valor de
mercado apurado mediante laudo de avaliação dos ativos integrantes da carteira do Fundo,
a ser realizado por empresa especializada; (iii) ou, ainda, o valor de mercado das cotas já
emitidas.
Parágrafo 2º: Exceto se de outra forma prevista na assembleia geral de cotistas que
deliberar a nova emissão, os Cotistas, que sejam titulares de Cotas na data-base indicada
no ato que aprovar a nova emissão, terão direito de preferência para subscrever as novas
Cotas, na proporção de suas respectivas participações no patrimônio do Fundo,
observados os prazos e procedimentos operacionais da B3.
Parágrafo 3º: O direito de preferência referido no Parágrafo acima deverá ser
exercido pelos Cotistas que estejam em dia com suas obrigações perante o Fundo, por
prazo não inferior a 10 (dez) Dias Úteis, observados os prazos e procedimentos
operacionais da B3.
Parágrafo 4º: Nas novas emissões, os cotistas poderão ceder seus direitos de
preferência entre os cotistas ou a terceiros, observados os prazos e procedimentos
operacionais da B3 e conforme permitido pela legislação aplicável.
Parágrafo 5º: As informações relativas à cada nova emissão estarão disponíveis na
sede do Administrador. Adicionalmente, o Administrador enviará tais documentos aos
Cotistas no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis do ato que deliberar a nova emissão.
Artigo 41: As novas Cotas terão direitos iguais aos conferidos às demais Cotas.
Artigo 42: Observado o disposto no Artigo 37, no ato de subscrição das Cotas, o Cotista
deverá assinar o respectivo boletim de subscrição ou documento de
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aceitação da Oferta, conforme o caso, dos quais constarão, entre outras informações:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

nome e qualificação do subscritor;
número de Cotas subscritas;
preço de subscrição e valor total a ser integralizado;
condições para integralização de Cotas;
condições aplicáveis caso a oferta conte com a possibilidade de distribuição
parcial;
identificação da condição de investidor vinculado à oferta, quando o caso; e
termo de ciência e obtenção de cópia do prospecto preliminar ou definitivo.

Artigo 43: As Cotas deverão ser subscritas e integralizadas nos termos deste
Regulamento e dos respectivos boletins de subscrição ou documento de aceitação da
Oferta.
Artigo 44: As Cotas deverão ser subscritas até o final do período de distribuição definido
para cada oferta de Cotas do Fundo.
Artigo 45: Exceto se de outra forma deliberada na assembleia geral de cotistas que
aprovar uma nova oferta, a integralização das Cotas deverá ser feita à vista ou mediante
chamada de capital em moeda corrente nacional.
Parágrafo 1º: As Cotas integralizadas em moeda corrente nacional deverão estar
imediatamente disponíveis e transferíveis ao Administrador, e os recursos decorrentes da
integralização serão alocados pelo Administrador em uma conta segregada em nome do
Fundo, nos termos de cada boletim de subscrição ou documento de aceitação da Oferta.
Parágrafo 2º: A integralização em bens e direitos, caso aprovada, deverá ser feita
com base em laudo de avaliação, a ser elaborado por uma empresa com reconhecida
expertise, de acordo com o Anexo I da Instrução CVM 472, no mesmo prazo estabelecido
para a integralização em moeda corrente nacional, exceto quando se tratar da primeira
oferta pública de distribuição de Cotas do Fundo, nos termos do artigo 12 da Instrução
CVM 472.
Parágrafo 4º: A integralização em bens e direitos prevista no “caput”, deverá ocorrer
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do boletim de subscrição
ou documento de aceitação da Oferta, conforme o caso.
Parágrafo 5º: O laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de
cotas deverá (i) conter declaração da empresa de avaliação no sentido de que ela não possui
conflito de interesses que lhe diminua a independência
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necessária ao desempenho de suas funções, e (ii) ser devidamente fundamentado com a indicação
dos critérios de avaliação e elementos de comparação adotados, e aprovado pela Assembleia Geral
de Cotistas.
Artigo 46: Caso as Cotas emitidas não sejam totalmente subscritas até o final do período de
distribuição de determinada oferta de cotas do Fundo, o Administrador poderá cancelar o saldo de
Cotas não subscrito, desde que atingido o limite mínimo de subscrição previsto para a respectiva
oferta, nos termos da regulamentação em vigor
Artigo 47: Não haverá resgate de Cotas.
Artigo 48: As Cotas emitidas pelo Fundo serão listadas para negociação em mercado de bolsa ou
balcão organizado, ambos administrados e operacionalizados pela B3.
Artigo 49: O titular de Cotas do Fundo:
I. não poderá exercer qualquer direito real sobre os empreendimentos imobiliários integrantes
do patrimônio do Fundo; e
II. não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, relativa aos imóveis
e empreendimentos integrantes do Fundo ou do Administrador, salvo quanto à obrigação de
pagamento das cotas que subscrever.
Artigo 50: Nos termos da Lei nº 9.779, o percentual máximo do total das Cotas emitidas pelo
Fundo que o incorporador, construtor ou sócio de empreendimentos imobiliários investidos pelo
Fundo poderá subscrever ou adquirir no mercado, individualmente ou em conjunto com pessoa a
eles ligadas, é de até 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo Único: O desenquadramento do Fundo em relação aos parâmetros definidos
no caput resultará na sujeição das operações do Fundo ao regime tributário aplicável às pessoas
jurídicas.
Artigo 51: O Administrador deverá comunicar e orientar os Cotistas acerca de alterações no
tratamento tributário do Fundo, mas não poderá, de ofício, adotar quaisquer medidas a fim de
evitar alterações no tratamento tributário conferido ao Fundo e/ou aos seus cotistas.
CAPÍTULO XIV – DOS EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Artigo 52: Na hipótese de liquidação do Fundo, inclusive em função da venda ou perda do ImóvelAlvo, conforme Art. 54 abaixo, os titulares de Cotas terão o direito de partilhar o patrimônio na
proporção dos valores previstos para resgate das mesmas e no limite desses mesmos valores, na
data de liquidação, sendo vedado qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os
titulares de Cotas.
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Parágrafo Único: Na hipótese de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá
emitir relatório sobre a demonstração da movimentação do Patrimônio Líquido do Fundo,
compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações financeiras auditadas e a data
da efetiva liquidação do Fundo. Das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo
deverá constar a análise quanto a terem os valores dos resgates sido ou não efetuados em condições
equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não
de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Artigo 53: O Fundo entrará em liquidação por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, nos
termos deste Regulamento.
Artigo 54: O Fundo poderá ser liquidado, mediante deliberação de seus Cotistas reunidos em
Assembleia Geral de Cotistas, na ocorrência dos seguintes eventos:
I.

II.
III.

caso seja deliberado em Assembleia Geral de Cotistas, respeitado o disposto neste
Regulamento;
desinvestimento de todos os Ativos Alvo; e
venda ou perda, de qualquer forma, do Imóvel-Alvo.

Artigo 55: Na hipótese de liquidação do Fundo seus ativos serão realizados através da venda dos
Ativos Alvo e/ou Outros Ativos a terceiros interessados, hipótese a ser deliberada pela Assembleia
Geral de Cotistas especialmente instalada para tal fim.
Parágrafo 1º: O produto da liquidação deverá ser distribuído aos Cotistas no prazo de até
90 (noventa) dias após a conclusão das vendas.
Parágrafo 2º: Após a partilha dos ativos, o Administrador deverá promover o cancelamento
do registro do Fundo, mediante o encaminhamento à CVM, da seguinte documentação:
I.
II.

no prazo de 15 (quinze) dias a) O termo de encerramento firmado pelo Administrador em
caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da Assembleia Geral de Cotistas que
tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso; e b) o comprovante da entrada
do pedido de baixa de registro no CNPJ; e
no prazo de 90 (noventa) dias a demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo,
compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações financeiras auditadas e
a data da efetiva liquidação do Fundo, acompanhada do parecer do Auditor Independente.

Artigo 56: Encerrados os procedimentos referidos no caput do Artigo 55 acima, a Assembleia
Geral de Cotistas deverá deliberar sobre os procedimentos de pagamento para fins de amortização
total das Cotas do Fundo.
Artigo 57: A amortização total das Cotas poderá se dar por meio da entrega de ativos do Fundo
aos Cotistas caso assim deliberado em Assembleia Geral de Cotistas. Caso o ativo a ser entregue
seja um imóvel, a transferência ocorrerá sem a intermediação da B3.

Página 2 de 29

INFORMAÇÃO INTERNA – INTERNAL INFORMATION

232

DocuSign Envelope ID: 74A9B3CF-3284-4921-ACBA-76F58283A3A5

Parágrafo 1º: Nos termos do caput deste Artigo, na hipótese do Administrador encontrar
dificuldades ou impossibilidade de fracionamento dos ativos que compõem a carteira do Fundo,
bens imóveis, direitos sobre imóveis e/ou ativos da carteira do Fundo serão dados em pagamento
aos Cotistas mediante a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de cada condômino será
calculada de acordo com a proporção de Cotas detidas por cada titular sobre o valor total das Cotas
em circulação à época. Após a constituição do condomínio acima referido, o Administrador estará
desobrigado em relação às responsabilidades estabelecidas neste Regulamento, ficando
autorizados a liquidar o Fundo perante as autoridades competentes.
Parágrafo 2º: No caso de constituição do condomínio referido acima, o Administrador
deverá notificar os Cotistas para que os mesmos elejam o administrador para o referido
condomínio, na forma do Artigo 1.323 do Código Civil Brasileiro, informando a proporção a que
cada Cotista fará jus, sem que isso represente qualquer isenção de responsabilidade do
Administrador perante os Cotistas até a constituição do referido condomínio, que, uma vez
constituído, passará a ser de responsabilidade exclusiva do administrador eleito pelos Cotistas na
forma do disposto no presente Parágrafo, de maneira que tal condomínio não estará mais sujeito
às normas editadas pela CVM para o funcionamento de fundos de investimento, mas sim às regras
a ele pertinentes ao condomínio, previstas no Código Civil Brasileiro.
Parágrafo 3º: Caso os titulares das Cotas não procedam à eleição do administrador do
condomínio referido nos Parágrafos acima, esta função será exercida pelo titular de Cotas que
detenha o maior número de Cotas.
Parágrafo 4º: As regras acima estabelecidas somente poderão ser modificadas por
deliberação dos Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas respeitados os quóruns
estabelecidos no Parágrafo 3ª do Artigo 33 deste Regulamento.
CAPÍTULO XV – DOS ENCARGOS DO FUNDO
Artigo 58:
Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo
Administrador:
I.
II.

III.

IV.

V.

Taxa de Administração;
taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros
expedientes de interesse do Fundo e dos Cotistas, inclusive comunicações aos Cotistas
previstas na regulamentação pertinente ou neste Regulamento;
gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em
mercado organizado de valores mobiliários;
honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das
demonstrações financeiras do Fundo;
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VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

comissões e emolumentos pagos sobre as operações do Fundo, incluindo despesas
relativas à compra, venda, locação, arrendamento ou constituição de direito real de
superfície dos imóveis que componham seu patrimônio;
honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses
do Fundo, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja
eventualmente imposta;
honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos II, III e IV do artigo
31 da Instrução CVM 472;
gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do Fundo, bem como
a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra
diretamente de culpa ou dolo do Administrador no exercício de suas funções;
gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do
Fundo e realização de Assembleia Geral de Cotistas;
taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo;
gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias;
gastos necessários à construção, manutenção, conservação e reparos de Imóveis Alvo
integrantes do patrimônio do Fundo;
taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso;
despesas com o registro de documentos em cartório; e
honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no art. 25 da Instrução CVM
472.

Parágrafo Único: Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo correrão
por conta do Administrador.
Artigo 59: Mensalmente, a partir da Data da 1a Integralização de Cotas e até a liquidação do
Fundo, o Administrador obriga-se a utilizar as disponibilidades do Fundo para atender às
exigibilidades do Fundo, obrigatoriamente, na seguinte ordem de prioridade:
I.
II.
III.
IV.

pagamento dos encargos do Fundo descritos no Artigo acima;
pagamento de rendimentos aos Cotistas;
pagamento pela aquisição de bens e direitos para carteira do Fundo; e
formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação do Fundo,
ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.

Parágrafo Único: Sempre que for verificada a insuficiência de caixa no Fundo deverá ser
observado o disposto no Artigo 23, parágrafo 3º deste Regulamento.
CAPÍTULO XVI – DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Artigo 60: O exercício social do Fundo tem duração de 12 (doze) meses, com início em 1º de
janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.
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Artigo 61: O Fundo terá escrituração contábil própria, destacada das escriturações relativas ao
Administrador e ao Escriturador.
Artigo 62: As demonstrações financeiras do Fundo estarão sujeitas às normas de escrituração,
elaboração, remessa e publicidade expedidas pela CVM e serão auditadas anualmente por auditor
independente registrado na CVM.
CAPÍTULO XVII – DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Artigo 63: Os rendimentos auferidos pelo Fundo dependerão do resultado obtido em razão de
suas atividades.
Parágrafo 1º: O Administrador distribuirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)
dos resultados, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em
balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, a ser pago na forma
deste Regulamento.
Parágrafo 2º: Os resultados auferidos poderão ser distribuídos aos Cotistas, a critério do
Administrador, mensalmente sempre no 10º (décimo) Dia Útil do mês subsequente ao do
recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem
distribuídos, sendo que, eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago
no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis após o encerramento dos balanços semestrais, podendo
referido saldo ter outra destinação dada pelo Administrador para reinvestimento em Imóveis-Alvo
e/ou Outros Ativos e/ou composição ou recomposição da Reserva de Contingência, desde que
respeitados os limites e requisitos legais e regulamentares aplicáveis e/ou as deliberações em
Assembleia Geral nesse sentido.
Parágrafo 3º: Farão jus aos rendimentos de que trata o Parágrafo 1º acima os titulares de
Cotas do Fundo no fechamento do 5º (quinto) Dia Útil (exclusive) do mês subsequente ao do
recebimento dos recursos pelo Fundo, de acordo com as contas de depósito mantidas pelo
Custodiante.
Artigo 64: O Administrador poderá ainda formar uma Reserva de Contingência para pagamento
de despesas extraordinárias, mediante a retenção de até 5% (cinco por cento) dos resultados do
Fundo, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço
semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (“Reserva de Contingência”).
Parágrafo Único: Para fins do caput, entende-se por despesas extraordinárias aquelas que
não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção dos Imóveis-Alvo e/ou Outros Ativos, as quais
são exemplificadamente e sem qualquer limitação, descritas abaixo:
a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral dos Imóveis-Alvo;
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b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias
externas;
c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em
data anterior ao início da locação/arrendamento;
e) instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação,
de esporte e de lazer;
f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum; constituição de fundo de
reserva;

g) realização de reforma, manutenção, reposição e restauração dos Imóveis- Alvo e AtivosAlvo;
h) realização de obras para ampliação e modernização dos Imóveis-Alvo; e
i) realização de obras visando à alienação ou locação dos Imóveis-Alvo.
CAPÍTULO XVIII – DA PUBLICIDADE E DA REMESSA DE DOCUMENTOS
Artigo 65: No ato de seu ingresso no Fundo, o Cotista receberá do Administrador, obrigatória e
gratuitamente, um exemplar deste Regulamento do Fundo, devendo expressamente concordar com
o conteúdo deste Regulamento e consentir em se vincular aos seus termos e condições, mediante
assinatura do boletim de subscrição e do Termo de Adesão ao Regulamento do Fundo ou
documento de aceitação da Oferta, conforme o caso.
Parágrafo Único: Entre as informações referidas acima, não se incluirão informações
sigilosas referentes aos Ativos Alvo integrantes da carteira do Fundo, obtidas pelo Administrador
sob compromisso de confidencialidade ou em razão de suas funções regulares enquanto membro
ou participante dos órgãos de administração ou consultivos de sociedades que desenvolvam os
Ativos Alvo.
Artigo 66: O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês, o formulário eletrônico cujo
conteúdo reflete o Anexo 39-I da Instrução CVM 472;
trimestralmente, até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada trimestre, o
formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-II;
anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício:
a) as demonstrações financeiras;
b) o relatório do auditor independente;
c) o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM
472;
anualmente, tão logo receba, o relatório dos representantes de cotistas;
até 08 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária; e
no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na assembleia geral
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ordinária.
Parágrafo 1º: O Administrador deverá, ainda, manter sempre disponível em sua página na
rede mundial de computadores o Regulamento do Fundo, em sua versão vigente e atualizada.
Parágrafo 2º: O Administrador deverá reentregar o formulário eletrônico cujo conteúdo
reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM 472 atualizado na data do pedido de registro de
distribuição pública de novas Cotas.
Parágrafo 3º: As informações ou documentos referidos no caput podem ser remetidos aos
cotistas por meio eletrônico ou disponibilizados por meio de canais eletrônicos.
Artigo 67: O Administrador deve disponibilizar aos Cotistas os seguintes documentos, relativos
a informações eventuais sobre o Fundo:
I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

edital de convocação, proposta da administração e outros documentos relativos a
Assembleias Gerais Extraordinárias, no mesmo dia de sua convocação;
até 08 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Extraordinária;
fatos relevantes;
até 30 (trinta) dias a contar da conclusão do negócio, a avaliação relativa aos imóveis, bens
e direitos de uso adquiridos pelo Fundo, nos termos do artigo 45, § 4º, da Instrução CVM
472 e com exceção das informações mencionadas no item 7 do Anexo 12 à Instrução CVM
472 quando estiverem protegidas por sigilo ou se prejudicarem a estratégia do Fundo;
no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral
Extraordinária; e
em até 2 (dois) dias, os relatórios e pareceres encaminhados pelo representante de Cotistas,
com exceção daquele mencionado no inciso V do artigo 39 da Instrução CVM 472.

Parágrafo 1º: Considera-se relevante, para os efeitos do inciso III acima, qualquer
deliberação da Assembleia Geral de Cotista ou do Administrador, ou qualquer outro ato ou fato
que possa influir de modo ponderável:
I.
II.
III.

na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados;
na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as Cotas; e
na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular
das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados.

Parágrafo 2º: Considera-se exemplo de atos ou fatos relevantes os indicados no §2º do artigo 41
da Instrução CVM 472.
Artigo 68: A publicação de informações referidas neste Capítulo deve ser feita na página do
Administrador na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso
gratuito e mantida disponível aos Cotistas em sua sede.
Parágrafo Único: O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à publicação referida
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no caput, enviar as informações referidas neste Capítulo ao mercado organizado em que as Cotas
sejam admitidas à negociação, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.
Artigo 69: O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de
quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste
Capítulo VIII do Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio
eletrônico (e-mail).
Parágrafo 1°: Fica facultado aos Cotistas solicitar, de forma expressa, por meio de
declaração entregue ao Administrador, o envio das informações previstas no Caput deste Artigo
por meio físico, sendo que nestes casos os custos de envio serão suportados pelos Cotistas que
optarem por tal recebimento.
Parágrafo 2°: Manifestações de Cotistas, tais como voto, ciência, concordância ou quaisquer
outras formas dispostas neste Regulamento ou na regulamentação vigente, poderão ser
encaminhadas ao Administrador por meio de correio eletrônico, desde que o endereço eletrônico
de origem seja (i) previamente cadastrado pelos Cotistas na base de dados do Administrador, ou
(ii) assinado digitalmente por meio de assinatura eletrônica e/ou sistema de chave-pública, ou
validado por plataformas de certificados eletrônicos.
CAPÍTULO IXX – DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 70: Em caso de morte ou incapacidade de Cotista, o representante do espólio ou do incapaz
exercerá os direitos e cumprirá as obrigações, perante o Administrador, que cabiam ao de cujus
ou ao incapaz, observadas as prescrições legais.
Artigo 71: Nas assembleias de companhias e/ou fundos de investimento nos quais o Fundo
detenha participação, o Administrador irá exercer o direito de voto de acordo com a sua política
de exercício do direito de voto (proxy voting), que se encontra disponível no website
www.brltrust.com.br.
Parágrafo 1º: O Administrador adota política de exercício de direito de voto em
assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as
matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta
as decisões do Administrador em assembleias de detentores de ativos que confiram aos
seus titulares o direito de voto.
Parágrafo 2º: O Administrador exercerá o direito de voto em assembleias gerais, na
qualidade de representante do Fundo, norteado pela lealdade em relação aos interesses dos
Cotistas e do Fundo, empregando, na defesa dos direitos dos Cotistas, todo o cuidado e a diligência
exigidos pelas circunstâncias. Nesse sentido, ao votar em assembleias representando o Fundo, o
Administrador buscará votar favoravelmente às deliberações que, a seu ver, propiciem a
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valorização dos ativos que integrem a carteira do Fundo.
Parágrafo 3º: Não obstante o previsto no Parágrafo 1º, o Administrador acompanhará, na
medida em que o Fundo for convocado, todas as pautas das assembleias gerais e as levará ao
conhecimento do Consultor de Investimentos Imobiliários no Dia Útil imediatamente subsequente
ao recebimento da convocação, para que este se manifeste, em até 2 (dois) Dias Úteis, sobre a
relevância ou não do tema a ser discutido e votado. Caso considerem o tema relevante, o Consultor
de Investimentos Imobiliários recomendará a participação do Administrador na respectiva
assembleia, que deverá comparecer e exercer o direito de voto.
Parágrafo 4º: O Administrador poderá outorgar mandato ao Consultor de Investimentos
Imobiliários para o exercício dos poderes de voto referido no parágrafo anterior.
Artigo 72: Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para propositura de quaisquer
ações judiciais relativas ao Fundo ou a questões decorrentes da aplicação deste Regulamento..
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERCEIRA ALTERAÇÃO DO
REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - EVEN
HOTEL FASANO ITAIM
CNPJ 34.736.390/0001-84
Pelo presente Instrumento Particular, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, CEP 01451- 011, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 13.486.793/0001-42, devidamente credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores
mobiliários (“Administrador”), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, por seus
representantes legais infra-assinados, na qualidade de instituição administradora do FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - EVEN HOTEL FASANO ITAIM, com
Regulamento conforme versão vigente datada de 09 de outubro de 2020, e inscrito no CNPJ/ME
sob o nº 34.736.390/0001-84 (“Fundo” e “Regulamento”);
CONSIDERANDO QUE
I.

O Administrador deseja realizar alteração no Regulamento; e

II.
Diante da ausência de cotistas, a alteração do Regulamento não demanda a observação do
disposto no artigo 18, II, da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008 (“Instrução CVM
472”);
RESOLVE O ADMINISTRADOR
1.
Alterar a redação do artigo 13, parágrafo 4º, do Regulamento, que passará a vigorar com
o texto abaixo transcrito:
a.

Artigo 13, Parágrafo 4º:
Onde se lê:
[...]
Parágrafo 4º: O Consultor de Investimentos Imobiliários será substituído nos casos de
renúncia ou destituição por deliberação da assembleia geral.
[...]
Passar-se-á a ler:
[...]
Parágrafo 4º: O Consultor de Investimentos Imobiliários será substituído nos casos de
renúncia ou destituição por deliberação da assembleia geral, observado que na hipótese de
destituição sem justa causa:
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I.

II.

se a destituição tiver sido deliberada por cotistas representando no mínimo: (i) 25%
(vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, caso esse tenha mais de 100
(cem) cotistas; ou (ii) metade das Cotas emitidas pelo Fundo, caso esse tenha até 100
(cem) cotistas, o Consultor de Investimentos Imobiliários não receberá qualquer
indenização por conta da sua destituição; e
se a destituição tiver sido deliberada por cotistas representando menos do que: (i) 25%
(vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, caso esse tenha mais de 100
(cem) cotistas; ou (ii) a metade das Cotas emitidas pelo Fundo, caso este tenha até 100
(cem) Cotistas, o Consultor de Investimentos Imobiliários receberá uma multa
indenizatória por 24 (vinte e quatro) meses a contar do mês subsequente ao mês em que
ocorrer a destituição. A multa indenizatória corresponderá ao valor médio mensal da
remuneração variável que tiver sido paga ao Consultor de Investimentos Imobiliários
nos últimos 12 (doze) meses ("Indenização do Consultor de Investimentos Imobiliários"),
calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao mês de apuração, sendo que o primeiro pagamento será pago até o 5º
(quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da destituição, sendo certo que a Indenização
do Consultor de Investimentos Imobiliários incorpora-se à nova remuneração do
consultor de investimentos que vier a substituir o atual Consultor de Investimentos
Imobiliários, e que tal indenização não constituirá encargos adicionais ao Fundo.

[...]
2.
Ficam ratificados todos os artigos não expressamente alteradas por este Instrumento, os
quais permanecem em pleno efeito e vigor conforme nova redação ao Regulamento
consolidado por este Aditamento (“Anexo I”).
Este Instrumento Particular de Alteração do Regulamento é dispensado de registro nos
termos do art. 7º da Lei nº 13.874/2019, que alterou o art. 1.368-C do Código Civil.
Sendo assim, assina o presente Instrumento em 1 (uma) via, na presença das 2 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.
São Paulo, 03 de novembro de 2020.
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Testemunhas:
1.
Nome:
CPF:

2.
Nome:
CPF:

241

DocuSign Envelope ID: 3CF60EA8-0AEC-486C-ADDF-D8E5B32FA337

ANEXO I
REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – EVEN HOTEL FASANO
ITAIM
CAPÍTULO I – DO FUNDO E DAS DEFINIÇÕES
O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - EVEN HOTEL
FASANO ITAIM (“Fundo”) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob

Artigo 1º:

a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado, regido pelo
presente Regulamento, pela Lei nº 8.668, pela Instrução CVM 472 e demais disposições
legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.
Parágrafo 1º: Para o efeito do disposto no presente Regulamento e nas disposições legais
e regulamentares que lhe são aplicáveis, considera-se:
“Administrador”: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 151, 19º andar (parte), Itaim Bibi, inscrita no
CNPJ/ME sob n.º 13.486.793/0001-42;
“Aplicações Financeiras”: de maneira excepcional para realizar os pagamentos previstos
no Artigo 23, Parágrafo 2º, o Fundo poderá manter a parcela do Patrimônio Líquido do
Fundo aplicados em títulos de renda fixa, públicos ou privados, com liquidez compatível
com as necessidades do Fundo, de acordo com a legislação aplicável, indicados como
Outros Ativos abaixo;
“Ativos Alvo”: o Imóvel-Alvo e/ou direitos reais sobre tal imóvel, e ações ou cotas de
sociedades de propósito específico (“SPE”) e outras sociedades, cujo único propósito se
enquadre entre as atividades permitidas aos FII e que invistam direta ou indiretamente, no
Imóvel-Alvo, que poderão ser adquiridos pelo Fundo mediante a escolha e seleção do
Administrador, com o auxílio do Consultor de Investimentos Imobiliários, respeitada a
Política de Investimentos (conforme definido abaixo) prevista neste Regulamento;
“Auditor Independente”: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES
INDEPENDENTES, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Rua do Russel 804, Edifício Manchete, Térreo, 6º e 7º, CEP 22210-907, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 61.562.112/0001-20;
“Ativos”: Ativos Alvo e Outros Ativos, quanto citados em conjunto;
“B3”: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
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“BACEN”: o Banco Central do Brasil;
“Capital Integralizado”: o valor total das Cotas subscritas e integralizadas do Fundo;
“Código Anbima de Administração de Recursos de Terceiros”: o Código ANBIMA de
Administração de Recursos de Terceiros, vigente a partir de 20 de julho de 2020;
“Consultor de Investimentos Imobiliários”: HOTEL VENTURES ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM TURISMO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.912, inscrita no
CNPJ/ME nº 03.558.771/0001-97, para prestar serviços de consultoria ao Fundo;
“Contrato de Consultoria de Investimentos Imobiliários”: o Contrato de Prestação de
Serviços de Consultoria de Investimentos Imobiliários do Fundo, firmado entre o Fundo
e o Consultor de Investimentos Imobiliários, com a interveniência e anuência do
Administrador;
“Cotas”: frações ideais do patrimônio do Fundo, emitidas sob a forma nominativa e
escritural;
“Cotistas”: os investidores que venham a adquirir Cotas de emissão do Fundo;
“Custodiante”: a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A, já qualificada;
“CVM”: a Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
“Data da 1a Integralização de Cotas”: a data da integralização de Cotas da Primeira
Emissão, nos termos deste Regulamento;
“Dia Útil”: qualquer dia, exceto: (i) sábados, domingos ou feriados nacionais, no Estado
ou na Cidade de São Paulo – SP; e (ii) aqueles sem expediente na B3 S.A. – Brasil, Bolsa
Balcão;
“Escriturador”: a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A, já qualificada;
“Fundo”: o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – EVEN HOTEL
FASANO ITAIM;
“Imóvel-Alvo”: A totalidade das unidades autônomas que compõem os subcondomínios
02 e 04, do empreendimento imobiliário denominado Condomínio Pedroso Alvarenga,
situado em São Paulo/SP, entre a Rua Pedroso Alvarenga, nºs
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704, 706 e 7016; Rua Tapinas, nºs 67, 73, 81, 89/95, 99 e 105; Rua Galeno de Revoredo,
nºs 14, 20, 32, 10-38, 46, 56, 62, 76, 22, 90, 96, 100 e 30; e Rua Anacetuba, nºs 71, 87, 89 e
95, no bairro do Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, conforme memorial de
incorporação registrado sob nº Av. 03 da matrícula 197.208 do 4º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP destinados à exploração de atividades com destinação hoteleira
de alto padrão. Nos termos da Av. 04 da matrícula 197.208 do 4º Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo, o Empreendimento foi submetido ao regime de patrimônio de
afetação;
“Instituições Financeiras Autorizadas”: as 8 (oito) instituições financeiras com maior
valor de ativos, conforme divulgado pelo BACEN;
“Instrução CVM 400”: a Instrução nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e suas alterações
posteriores;
“Instrução CVM 472”: a Instrução nº 472, de 31 de outubro de 2008, e eventuais
alterações posteriores;
“IPCA”: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apurado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
“Lei nº 6.404”: a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, que dispõe
sobre as Sociedades por Ações;
“Lei nº 8.668”: a Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, que dispõe sobre a constituição e
o regime tributário dos Fundos de Investimento Imobiliário e dá outras providências;
“Lei nº 9.779”: a Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que altera o regime tributário
para Fundos de Investimento Imobiliário estabelecido pela Lei nº 8.668;
“Outros Ativos”: os seguintes ativos:
a)
letras de crédito imobiliário de emissão de uma das Instituições
Financeiras Autorizadas;
b)
letras hipotecárias de emissão de uma das Instituições Financeiras
Autorizadas;
c)
letras imobiliárias garantidas que possuam, no momento de sua aquisição,
classificação de risco (rating), em escala nacional, igual ou superior a “AAA” ou
equivalente, atribuída pela Standard&Poors, Fitch ou equivalente pela Moody’s;
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d)
certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), que possuam, no momento
de sua aquisição/ subscrição: (a) classificação de risco (rating), em escala nacional,
igual ou superior a “AA”; e
e)
ações ou cotas de outras sociedades além daquelas enquadradas na
definição de Ativos Alvo e cujo propósito se enquadre entre as atividades
permitidas ao Fundo;
“Partes Relacionadas”: serão consideradas partes relacionadas: (i) a sociedade
controladora ou sob controle do administrador, do gestor, de seus administradores e
acionistas, conforme o caso; (ii) a sociedade cujos administradores, no todo ou em parte,
sejam os mesmos do administrador ou do gestor, com exceção dos cargos exercidos em
órgãos colegiados previstos no estatuto ou regimento interno do administrador ou do
gestor, desde que seus titulares não exerçam funções executivas, ouvida previamente a
CVM; e (iii) parentes até segundo grau das pessoas naturais referidas nos incisos acima;
“Patrimônio Líquido do Fundo”: a soma do disponível, mais o valor da carteira, mais
os valores a receber, menos as exigibilidades;
“Política de Investimentos”: a política de investimentos do Fundo prevista no Capítulo
VIII deste Regulamento;
“Público Alvo”: o Fundo se destinará a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas,
sejam eles investidores qualificados, profissionais ou não qualificados, nos termos da
legislação aplicável, fundos de investimento, regimes próprios de previdência social,
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, companhias seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e sociedades de capitalização, bem como investidores não residentes que
invistam no Brasil segundo as normas aplicáveis e, em qualquer dos casos, que aceitem
os riscos inerentes ao investimento no Fundo, vedada a colocação para clubes de
investimento, observadas as restrições emanadas pela CVM em razão de espécie de oferta
que venha a ser adotada;
“Regras e Procedimentos do Código ANBIMA de Administração de Recursos de
Terceiros”: as Regras e Procedimentos do Código ANBIMA de Administração de
Recursos de Terceiros, de 12 de agosto de 2019;
“Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação do FII Nº 10”: as Regras e
Procedimentos ANBIMA para Classificação do FII Nº 10, de 23 de maio de 2019; e
“Taxa de Administração”: a taxa de administração, nos termos do Artigo 8o do
Regulamento.
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Parágrafo 2º: O Fundo destina-se exclusivamente ao Público Alvo.
CAPÍTULO II – DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 2º: As atividades de administração do Fundo, bem como as atividades de
controladoria de ativos, serão exercidas pelo Administrador.
Artigo 3º: Compete ao Administrador, tendo amplos e gerais poderes, a administração
do patrimônio do Fundo, podendo realizar todas as operações, praticar todos os atos que
se relacionem com seu objeto, e exercer todos os direitos inerentes à propriedade
fiduciária dos bens e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, inclusive o de ações,
recursos e exceções, nos termos e condições previstas na Lei 8.668, podendo abrir e
movimentar contas bancárias, adquirir e alienar livremente títulos pertencentes ao Fundo,
representar o Fundo em juízo e fora dele, bem como transigir, desde que observadas as
restrições impostas pela Lei nº 8.668, pela Instrução CVM 472, por este Regulamento ou
por deliberação da Assembleia Geral.
Artigo 4º: Incluem-se entre as obrigações do Administrador:
I. Adquirir ou alienar, de acordo com a Política de Investimentos e levando em conta
orientação do Consultor de Investimentos Imobiliários, Ativos Alvo e Outros Ativos
em nome do Fundo;
II. providenciar às expensas do Fundo, a averbação, junto ao Cartório de Registro de
Imóveis competente, das restrições dispostas no Artigo 7º da Lei nº 8.668, fazendo
constar nos títulos aquisitivos e nas matrículas dos bens imóveis integrantes do
patrimônio do Fundo, sendo certo que tais Imóveis Alvo:
a)
não integram o ativo do Administrador, constituindo patrimônio do Fundo;
b)
não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação do
Administrador;
c)
não compõem a lista de bens e direitos do Administrador, para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial;
d)
não podem ser dados em garantia de débito de operação do Administrador;
e)
não são passíveis de execução por quaisquer credores do Administrador, por
mais privilegiados que possam ser; e
f)
não podem ser objeto de constituição de ônus reais.

III. manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordem:
a)
os registros de Cotistas e de transferência de Cotas;
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b)
os livros de atas e de presença das Assembleias gerais;
c)
a documentação relativa aos imóveis e às operações do Fundo;
d)
os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do Fundo; e
e)
o arquivo dos pareceres e relatórios do Auditor Independente e, quando for o
caso, dos representantes de cotistas e dos profissionais ou empresas contratadas nos
termos do art. 29 e 31 da Instrução CVM 472 que, eventualmente, venham a ser
contratados;
IV. celebrar os negócios jurídicos e realizar todas as operações necessárias à execução
da Política de Investimentos do Fundo, exercendo, ou diligenciando para que sejam
exercidos, todos os direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo;
V. receber rendimentos ou quaisquer valores devidos ao Fundo;

VI. custear as despesas de propaganda do Fundo exceto pelas despesas de propaganda
em período de distribuição de Cotas que podem ser arcadas pelo Fundo;
VII.
manter custodiados em instituição prestadora de serviços de custódia,
devidamente autorizada pela CVM, os títulos e valores mobiliários adquiridos com
recursos do Fundo;
VIII.
no caso de ser informado sobre a instauração de procedimento
administrativo pela CVM, manter a documentação referida no inciso III até o término
do procedimento;
IX. dar cumprimento aos deveres de informação previstos no Capítulo VII da Instrução
CVM 472 e neste Regulamento;
X. manter atualizada junto à CVM a lista de prestadores de serviços contratados pelo
Fundo;
XI. observar as disposições constantes do Regulamento e do prospecto (se houver), bem
como as deliberações da Assembleia geral;
XII.
controlar e supervisionar as atividades inerentes à gestão dos ativos do
Fundo, fiscalizando os serviços prestados por terceiros contratados e o andamento dos
empreendimentos imobiliários sob responsabilidade de tais terceiros;
XIII.
contratar, em nome do Fundo, nos termos do artigo 31, da Instrução CVM
472, os seguintes serviços facultativos:
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a) distribuição de cotas do Fundo;
b) consultoria especializada, que objetive dar suporte e subsidiar o Administrador em
suas atividades de análise, seleção e avaliação dos Imóveis Alvo e demais ativos
integrantes ou que possam vir a integrar a carteira do Fundo;
c) empresa especializada nos termos do artigo 31, inciso III da Instrução CVM 472,
para administrar as locações, arrendamentos ou constituição de direito real de
superfície dos Imóveis Alvo, a exploração do direito de superfície, monitorar e
acompanhar projetos e a comercialização dos respectivos imóveis e consolidar dados
econômicos e financeiros selecionados das companhias investidas para fins de
monitoramento; e
d) formador de mercado para as cotas do Fundo, sendo pessoa jurídica devidamente
cadastrada junto às entidades administradoras dos mercados organizados, observada a
regulamentação em vigor.
Parágrafo 1°: Os serviços a que se referem as alíneas a), b) e c) do inciso XII
deste artigo podem ser prestados pelo próprio Administrador ou por terceiros, desde que,
em qualquer dos casos, devidamente habilitados.
Parágrafo 2°: É vedado ao Administrador, gestor e consultor especializado o
exercício da função de formador de mercado para as cotas do Fundo, nos termos do
parágrafo 1º do artigo 31-A da Instrução CVM 472.
Parágrafo 3°: A contratação de Partes Relacionadas ao Administrador, gestor e
consultor especializado do Fundo para o exercício da função de formador de mercado
deve ser submetida à aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas nos termos do
parágrafo 2º do artigo 31-A e do artigo 34 da Instrução CVM 472.
Parágrafo 4º: O Custodiante do Fundo só poderá acatar ordens assinadas pelo
diretor responsável pela administração do Fundo, por seus representantes legais ou por
mandatários, que deverão, ainda, ser devidamente credenciados junto a ele, sendo, em
qualquer hipótese, vedado ao Custodiante a execução de ordens que não estejam
diretamente vinculadas às operações do Fundo.
Artigo 5º: O Administrador tem amplos e gerais poderes para administrar o Fundo,
devendo exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em
relação ao Fundo e aos Cotistas.
Parágrafo 1º: São exemplos de violação do dever de lealdade do Administrador,
as seguintes hipóteses:
I.

usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para o Fundo, as
oportunidades de negócio do Fundo;
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II.
III.

IV.

omitir-se no exercício ou proteção de direitos do Fundo ou, visando à obtenção de
vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio
de interesse do Fundo;
adquirir bem ou direito que sabe necessário ao Fundo, ou que este tencione
adquirir; e
tratar de forma não equitativa os Cotistas.

Parágrafo 2º: O Administrador, o gestor e empresas a estes ligadas devem transferir
ao Fundo qualquer benefício ou vantagem que possam alcançar em decorrência de sua
condição.
Parágrafo 3º: O Administrador poderá, sem prévia anuência dos cotistas e após o
recebimento de recomendação do Consultor de Investimentos Imobiliários, praticar os
seguintes atos, ou quaisquer outros necessários à consecução dos objetivos do Fundo,
observada a Política de Investimentos definida no Capítulo VIII:
I. Vender, permutar ou alienar, no todo ou em parte, Ativos Alvo e Outros Ativos
integrantes do patrimônio do Fundo, observado o disposto neste Regulamento;
II. Adquirir ou subscrever, conforme o caso, Ativos Alvo e/ou Outros Ativos para o
Fundo; e
III. Alugar, arrendar, bem como permitir a exploração do Imóvel-Alvo a ser adquirido
pelo Fundo, inclusive por meio da concessão de direito real de superfície.
Artigo 6º:
É vedado ao Administrador no exercício das funções de gestor do
patrimônio do Fundo e utilizando os recursos do Fundo:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

receber depósito em sua conta corrente;
conceder empréstimos, adiantar rendas futuras ou abrir créditos aos Cotistas sob
qualquer modalidade;
contrair ou efetuar empréstimo;
prestar fiança, aval, bem como aceitar ou coobrigar-se sob qualquer forma nas
operações praticadas pelo Fundo;
aplicar no exterior os recursos captados no país;
aplicar recursos na aquisição de Cotas do próprio Fundo;
vender à prestação as Cotas do Fundo, admitida a divisão da emissão em séries e
a integralização via chamada de capital em função de compromissos de
investimento subscritos pelos Cotistas;
prometer rendimentos predeterminados aos Cotistas;
ressalvada a hipótese de aprovação em Assembleia Geral nos termos do artigo 34
da Instrução CVM 472 e deste Regulamento, realizar operações do Fundo quando
caracterizada situação de conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador,
Gestor ou consultor especializado, entre o Fundo e os
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X.
XI.

XII.

XIII.

cotistas mencionados no §3º do artigo 35 da Instrução CVM 472, entre o Fundo e
o representante de cotistas ou entre o Fundo e o empreendedor;
constituir ônus reais sobre imóveis integrantes do patrimônio do Fundo;
realizar operações com ativos financeiros ou modalidades operacionais não
previstas na Instrução CVM 472;
realizar operações com ações e outros valores mobiliários fora de mercados
organizados autorizados pela CVM, ressalvadas as hipóteses de distribuições
públicas, de exercício de direito de preferência e de conversão de debêntures em
ações, de exercício de bônus de subscrição e nos casos em que a CVM tenha
concedido prévia e expressa autorização; e
praticar qualquer ato de liberalidade.

Parágrafo 1º: A vedação prevista no inciso X não impede a aquisição, pelo
Administrador, em nome do Fundo, de imóveis sobre os quais tenham sido constituídos
ônus reais anteriormente ao seu ingresso no patrimônio do Fundo.

Parágrafo 2º: O Fundo poderá emprestar seus títulos e valores mobiliários, desde que
tais operações de empréstimo sejam cursadas exclusivamente através de serviço
autorizado pelo BACEN ou pela CVM ou usá-los para prestar garantias de operações
próprias.
Parágrafo 3º: Ao Administrador é vedado adquirir, para seu patrimônio, Cotas do
Fundo.

Parágrafo 4°: As disposições previstas no inciso IX do caput serão aplicáveis
somente aos Cotistas que detenham participação correspondente a, no mínimo, 10% (dez
por cento) do patrimônio do fundo.
Artigo 7º: As atividades de gestão da carteira do Fundo no que diz respeito aos Outros
Ativos serão exercidas exclusivamente pelo Administrador. O Administrador é
devidamente credenciado pela CVM para o exercício da atividade de gestão de carteiras
de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.784, de 30 de junho
de 2011.
CAPÍTULO III – DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 8º: Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de
administração do Fundo, gestão dos Outros Ativos e Ativos Alvo, tesouraria, custódia,
controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de
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sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas o Fundo pagará ao Administrador
uma Taxa de Administração, equivalente aos percentuais ao ano previstos na tabela
abaixo, calculada mensalmente sobre o (a) o valor contábil Patrimônio Líquido do Fundo,
ou (b) o valor de mercado, caso as Cotas do Fundo integrem o Índice de Fundos de
Investimentos Imobiliários (IFIX), conforme definido na regulamentação aplicável aos
fundos de investimento imobiliário, observado o valor mínimo mensal de R$
R$30.000,00 (trinta mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir do mês
subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA:
Patrimônio Líquido do Fundo/Valor de Mercado

Taxa de Administração

Até R$ 250.000.000,00

0,15% a.a.

De R$ 250.000.000,01 até R$ 500.000,00

0,10% a.a.

Acima de R$ 500.000.000,01

0,07% a.a.

Parágrafo 1º: A remuneração prevista no caput deste Artigo deve ser provisionada
diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
e paga mensalmente, por períodos vencidos, até o 2º (segundo) Dia Útil do mês
subsequente, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no 2º (segundo) Dia Útil do
mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas.
Parágrafo 2º: Enquanto o Fundo não seja listado na B3 e suas cotas estejam
registradas na central depositária, pelos serviços de escrituração de cotas do Fundo, a Taxa
de Administração será acrescida do valor equivalente 0,05% a.a (cinco centésimos ao ano)
sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), valor este que será atualizado anualmente, a partir do mês subsequente
à Data da 1ª Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA.
Artigo 9º: Não será devida nenhuma taxa de performance pelo Fundo.
Artigo 10: O Administrador pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração
sejam pagas diretamente aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório
dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração devida.
Artigo 11: O Fundo não possui taxa de ingresso e/ou de saída.
CAPÍTULO IV – DA SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR
Artigo 12:
O Administrador deverá ser substituído em caso de renúncia à
administração do Fundo ou destituição pela Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo 1º: A CVM, no uso de suas atribuições legais, poderá descredenciar o
Administrador, em conformidade com as normas que regulam o exercício da atividade
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profissional de administração de carteira.
Parágrafo 2º: Nas hipóteses de renúncia, destituição ou descredenciamento, ficará
o Administrador obrigado a convocar, imediatamente, a Assembleia Geral de Cotistas,
nos termos do disposto no Artigo 31 abaixo para eleger seu substituto ou deliberar pela
liquidação do Fundo, sendo também facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5%
(cinco por cento) das Cotas emitidas, em qualquer caso, ou à CVM, nos casos de
descredenciamento, a convocação da Assembleia Geral de Cotistas para tal fim.
Parágrafo 3º: No caso de renúncia ou destituição, o Administrador deverá
permanecer no exercício de suas funções até sua efetiva substituição por deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas e até ser averbada, no cartório de registro de imóveis, nas
matrículas referentes aos bens imóveis e direitos integrantes do patrimônio do Fundo, a
ata da Assembleia geral que eleger seu substituto e sucessor na propriedade fiduciária
desses bens e direitos, devidamente aprovada pela CVM e registrada em Cartório de
Títulos e Documentos. A sucessão da propriedade fiduciária de bem imóvel integrante de
patrimônio do Fundo não constitui transferência de propriedade.
Parágrafo 4º: A Assembleia Geral de Cotistas que substituir ou destituir o
Administrador deverá, no mesmo ato, eleger seu substituto ou, alternativamente, deliberar
quanto à liquidação do Fundo.
Parágrafo 5º: No caso de descredenciamento do Administrador pela CVM, esta
poderá indicar Administrador temporário até a eleição de novo Administrador para o
Fundo.
Parágrafo 6º: O Administrador, seus administradores, empregados e prepostos,
salvo nas hipóteses que comprovadamente configurem má-fé ou dolo na administração
do Fundo ou, ainda, culpa por imprudência, negligência ou imperícia, não serão
responsáveis por eventuais reclamações de terceiros decorrentes de atos relativos à gestão
do Fundo (entendendo-se que tal atuação se verifica sempre no interesse do Fundo),
devendo o Fundo ressarcir imediatamente o valor das despesas legais razoáveis incorridas
pelo Administrador, conforme aplicável, seus administradores, empregados ou prepostos,
relacionados com a defesa em tais processos.
Parágrafo 7º: No caso de liquidação extrajudicial do Administrador, cabe ao
liquidante designado pelo BACEN, sem prejuízo do disposto no Capítulo XIV deste
Regulamento, convocar a Assembleia Geral no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
data de publicação, no Diário Oficial da União, do ato que decretar a liquidação
extrajudicial, a fim de deliberar sobre a eleição de novo administrador e a liquidação ou
não do Fundo.
Parágrafo 8º: Se a Assembleia Geral de Cotistas não eleger novo administrador
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no prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da publicação no Diário Oficial do ato que
decretar a liquidação extrajudicial do Administrador, o BACEN nomeará uma instituição
para processar a liquidação do Fundo.
Parágrafo 9º: O Administrador deverá permanecer no exercício de suas funções,
nos termos do Parágrafo 3º acima, mesmo quando a Assembleia Geral de Cotistas
deliberar a liquidação do Fundo em consequência da renúncia, da destituição ou da
liquidação extrajudicial do Administrador, cabendo à Assembleia Geral de Cotistas,
nestes casos, eleger novo administrador para processar a liquidação do Fundo.
Parágrafo 10: Em caso de renúncia ou liquidação judicial ou extrajudicial do
Administrador, correrão por sua conta os emolumentos e demais despesas relativas à
transferência, ao seu sucessor, da propriedade fiduciária dos bens imóveis e direitos
integrantes do patrimônio do Fundo.
CAPÍTULO V – DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Artigo 13: Para dar suporte e subsidiar o Administrador em suas atividades de análise,
seleção, avaliação e monitoramento dos empreendimentos imobiliários relacionados aos
Ativos Alvo, o Fundo contratará o Consultor de Investimentos Imobiliários. O Consultor
de Investimentos Imobiliários desempenhará as suas atribuições conforme disposto neste
Regulamento, e no respectivo contrato de prestação de serviços.
Parágrafo 1º: São obrigações e atribuições do Consultor de Investimentos
Imobiliários:
I.
II.

monitorar e acompanhar a carteira de Ativos Alvo e Outros Ativos do Fundo;
monitorar o cumprimento integral pelo Fundo dos limites previstos neste
Regulamento e na legislação aplicável;
supervisionar a conformidade dos investimentos do Fundo com a Política de
Investimentos descrita neste Regulamento;

IV.

fornecer todas as informações ao Administrador para a elaboração dos relatórios de

III.

V.

sua competência; e

realizar, dentro de sua competência, as operações necessárias à execução da
Política de Investimentos do Fundo, exercendo ou diligenciando para que sejam
exercidos todos os direitos relacionados ao patrimônio e às atividades do Fundo.

Parágrafo 2º: A negociação dos Ativos Alvo pelo Fundo deverá ser realizada após a
avaliação, pelo Administrador, das recomendações do Consultor de Investimentos
Imobiliários.
Parágrafo 3º: Não será de responsabilidade do Consultor de Investimentos
Imobiliários o exercício da administração do Fundo, que compete ao Administrador, único
titular dos direitos e obrigações decorrentes de tal condição, conforme estabelecido no
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Capítulo II acima.
Parágrafo 4º: O Consultor de Investimentos Imobiliários será substituído nos casos
de renúncia ou destituição por deliberação da assembleia geral, observado que na hipótese
de destituição sem justa causa:
III.

IV.

se a destituição tiver sido deliberada por cotistas representando no mínimo: (i)
25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, caso esse tenha
mais de 100 (cem) cotistas; ou (ii) metade das Cotas emitidas pelo Fundo, caso
esse tenha até 100 (cem) cotistas, o Consultor de Investimentos Imobiliários não
receberá qualquer indenização por conta da sua destituição; e
se a destituição tiver sido deliberada por cotistas representando menos do que:
(i) 25% (vinte e cinco por cento) das Cotas emitidas pelo Fundo, caso esse tenha
mais de 100 (cem) cotistas; ou (ii) a metade das Cotas emitidas pelo Fundo, caso
este tenha até 100 (cem) Cotistas, o Consultor de Investimentos Imobiliários
receberá uma multa indenizatória por 24 (vinte e quatro) meses a contar do mês
subsequente ao mês em que ocorrer a destituição. A multa indenizatória
corresponderá ao valor médio mensal da remuneração variável que tiver sido
paga ao Consultor de Investimentos Imobiliários dos últimos 12 (doze) meses
("Indenização do Consultor de Investimentos Imobiliários"), calculada
mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês
subsequente ao mês de apuração, sendo que o primeiro pagamento será pago até
o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da destituição, sendo certo que
a Indenização do Consultor de Investimentos Imobiliários incorpora-se à nova
remuneração do consultor de investimentos que vier a substituir o atual
Consultor de Investimentos Imobiliários, e que tal indenização não constituirá
encargos adicionais ao Fundo.

Parágrafo 5º: Nas hipóteses de renúncia ou destituição do Consultor de
Investimentos Imobiliários, deverá o Administrador convocar nova assembleia para eleger
seu sucessor.
Parágrafo 6º: Enquanto um novo Consultor de Investimentos Imobiliários não for
indicado e aprovado pelos cotistas nenhuma alienação de Ativos Alvo poderá ser realizada
pelo Fundo, sem a prévia aprovação em assembleia geral, observado que os
compromissos vinculantes já firmados poderão ser cumpridos pelo Fundo.
Parágrafo 7º: A administração e gestão de Outros Ativos caberão exclusivamente
ao Administrador, sempre em obediência às regras e Políticas de Investimento dispostas
neste Regulamento.
CAPÍTULO VI – DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
Artigo 14: As atividades de escrituração de cotas do Fundo serão prestadas pelo
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Escriturador.
Parágrafo Único: As despesas de custódia serão de responsabilidade do Fundo.
Artigo 15: As atividades de distribuição das Cotas do Fundo poderão ser realizadas pelo
Administrador em regime de melhores esforços ou por terceiros, desde que devidamente
habilitados.
Artigo 16: Quaisquer terceiros contratados pelo Fundo, nos termos deste Capítulo,
responderão pelos prejuízos causados aos Cotistas quando procederem com culpa ou
dolo, com violação da lei, das normas editadas pela CVM e deste Regulamento.
Artigo 17: Além do disposto no Artigo 13, Parágrafo 1º, acima, caberá ao Consultor de
Investimentos Imobiliários:
I.

assessorar o Administrador em quaisquer questões relativas ao Imóvel-Alvo e aos
contratos relacionados aos Ativos Alvo, direitos reais sobre Ativos Alvo que
venham a integrar a carteira do Fundo e o investimento em Outros Ativos; e

II.

orientar o Administrador quanto à análise dos empreendimentos imobiliários
relacionados aos Ativos Alvo, quando da negociação para aquisições e alienações
de Ativos Alvo que componham ou poderão vir a compor o patrimônio do Fundo.

Artigo 18: A remuneração do Consultor de Investimentos Imobiliários será definida no
Contrato de Consultoria de Investimentos Imobiliários firmado entre as partes.
CAPÍTULO VII – DOS OBJETIVOS DO FUNDO
Artigo 19: É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade
de suas Cotas, conforme a Política de Investimentos definida no Capítulo VIII abaixo, por
meio de investimentos de, no mínimo, 2/3 do Patrimônio Líquido do Fundo nos Ativos
Alvo.
Parágrafo 1º: Para os fins do Código ANBIMA de Administração de Recursos de
Terceiros, das Regras e Procedimentos do Código ANBIMA de Administração de
Recursos de Terceiros e das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação do FII
Nº 10, o FUNDO é classificado como FII de Desenvolvimento para Renda, Gestão
Passiva, segmento “Hotel”.
Parágrafo 2º: O Fundo poderá realizar investimentos, até o limite de 1/3 (um terço)
do Patrimônio Líquido do Fundo em Outros Ativos.
CAPÍTULO VIII – DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Artigo 20: O Fundo deverá investir os recursos obtidos com a emissão das Cotas visando
à obtenção de ganho de capital, por meio de investimento de (i), no mínimo, 2/3 (dois
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terços) do Patrimônio Líquido do Fundo na aquisição dos Ativos Alvo para
desenvolvimento e posterior geração de renda dos Ativos Alvo, e especialmente do
Imóvel-Alvo, com sua locação e/ou arrendamento, nos termos do Artigo 19 acima, e
(ii) até o limite de 1/3 (um terço) do seu Patrimônio Líquido do Fundo na aquisição de
Outros Ativos.
Parágrafo 1º: O Administrador, mediante recomendação do Consultor de
Investimentos Imobiliários, poderá, de forma onerosa, ceder e transferir a terceiros os
créditos correspondentes à locação, arrendamento, constituição de direito real de
superfície ou alienação dos Ativos Alvo integrantes do patrimônio do Fundo e/ou
participar de operações de securitização de créditos imobiliários.
Artigo 21: Além das hipóteses de conflito de interesses previstas no artigo 34 da Instrução
CVM 472 e salvo mediante aprovação prévia da maioria dos Cotistas reunidos em
Assembleia Geral, é vedada a aplicação de recursos do Fundo em investimentos nos quais
participem:
I.
II.
III.

o Administrador e suas Partes Relacionadas, individualmente ou em conjunto,
com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do capital social dos Ativos
Alvo;
o Administrador, seus sócios e respectivos cônjuges, individualmente ou em
conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez por cento) do valor de aquisição
do Imóvel-Alvo; ou
quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que estejam envolvidas,
direta ou indiretamente, na estruturação financeira da operação de emissão de
valores mobiliários a serem subscritos pelo Fundo, inclusive na condição de
agente de colocação, coordenação ou garantidor da emissão.

CAPÍTULO IX – DO PATRIMÔNIO DO FUNDO
Artigo 22: Poderão constar do patrimônio do Fundo os Ativos Alvo, Outros Ativos e/ou
as Aplicações Financeiras, observadas as regras para fins de enquadramento na
classificação de fundos das Regras e Procedimentos ANBIMA para Classificação do FII
Nº 10.
Parágrafo 1º: É vedado ao Administrador realizar operações com derivativos.
Parágrafo 2º: O investimento do Fundo que se der através de projetos de construção,
caberá ao Administrador, independentemente da contratação de terceiros especializados,
exercer controle efetivo sobre o desenvolvimento do projeto.
Parágrafo 3º: O Administrador pode adiantar quantias para projetos de construção,
desde que tais recursos se destinem exclusivamente à aquisição do terreno, execução da
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obra, desenvolvimento da atividade hoteleira, ou lançamento comercial do
empreendimento e sejam compatíveis com o seu cronograma físico- financeiro.
Parágrafo 4º: Os bens e direitos integrantes da carteira do Fundo, bem como seus
frutos e rendimentos, deverão observar as seguintes restrições:
não poderão integrar o ativo do Administrador, nem responderão por
qualquer obrigação de sua responsabilidade;
II.
não comporão a lista de bens e direitos do Administrador para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial, nem serão passíveis de execução por seus
credores, por mais privilegiados que sejam; e
III.
não poderão ser dados em garantia de débito de operação do Administrador.
I.

Parágrafo 5º: Os Ativos Alvo a serem adquiridos pelo Fundo devem ser objeto de
prévia avaliação pelo Administrador, ou por empresa especializada, observados os
requisitos constantes do Anexo 12 da Instrução CVM 472.
Artigo 23: Depois de integralizadas as Cotas, a parcela do patrimônio do Fundo que
temporariamente não estiver aplicada em Ativos Alvo, deverá ser aplicada em Aplicações
Financeiras, de acordo a regulamentação aplicável.

Parágrafo 1º: Os resgates de recursos mantidos em Aplicações Financeiras, bem
como os recursos advindos da alienação dos Ativos Alvo ou Outros Ativos, poderão ser
utilizados para os eventos a seguir relacionados: a) pagamento de Taxa de Administração;
b) pagamento de custos administrativos e demais encargos do Fundo, inclusive de
despesas com aquisição dos Ativos Alvo ou Outros Ativos; c) investimentos em novos
Ativos Alvo ou Outros Ativos; e d) despesas extraordinárias.
Parágrafo 2º: Caso os resgates de recursos mantidos em Aplicações Financeiras e/ou
os recursos disponíveis na Reserva de Contingência (conforme abaixo definido) não
sejam suficientes para fazer frente aos pagamentos previstos no parágrafo 2º, acima, o
Administrador poderá, excepcionalmente: a) alienar ativos integrantes de seu patrimônio;
ou b) promover a emissão de novas cotas, na forma prevista no Artigo 40 deste
Regulamento, independentemente de recomendação do Consultor de Investimentos
Imobiliários, caso este não envie a recomendação respectiva em tempo hábil, para fazer
frente às despesas acima.
Parágrafo 3º: O Fundo pode manter parcela do seu patrimônio permanentemente
aplicada em Aplicações Financeiras para atender suas necessidades de liquidez.
CAPÍTULO X – DA POLÍTICA DE EXPLORAÇÃO DOS IMÓVEIS
Artigo 24: O Imóvel-Alvo que integrará o patrimônio do Fundo poderá ser locado e/ou
arrendado, bem como ser objeto de constituição de direito real de superfície, sendo que,
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de acordo com os tais instrumentos a serem firmados pelo Fundo, caberá ao
locatário/arrendatário arcar com todos os tributos, tarifas e encargos que incidam ou
venham a incidir sobre os imóveis locados, tais como despesas ordinárias de condomínio,
se for o caso, de consumo de água, esgoto, luz, gás, entre outras, bem como o prêmio de
seguro contra incêndio, raio e explosão a ser contratado, importâncias que deverão ser
pagas nas épocas próprias e às repartições competentes, obrigando-se, ainda, o
locatário/arrendatário a atender todas as exigências dos poderes públicos relativamente
aos imóveis objeto do Fundo, bem como com relação às benfeitorias ou acessões que
neles forem realizadas, respondendo, em qualquer caso, pelas sanções impostas.
Artigo 25: O Imóvel–Alvo e/ou os direitos reais sobre tal imóvel deve ser localizado no
território nacional.
Artigo 26: O Fundo poderá contar com garantia de rentabilidade, prestada pelo vendedor
dos Ativos Alvo e/ou entidades a ele ligadas, o que não representa qualquer promessa do
Fundo, do Administrador ou do Consultor de Investimentos Imobiliários acerca da
rentabilidade das aplicações dos recursos do Fundo.
CAPÍTULO XI – DOS FATORES DE RISCO
Artigo 27: Não obstante a diligência do Administrador em colocar em prática a Política
de Investimentos delineada, os investimentos do Fundo estão, por sua natureza, sujeitos
a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de
liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que o Administrador
mantenha rotina e procedimentos de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa
eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o Cotista.
Parágrafo 1º : Os recursos que constam na carteira do Fundo e os Cotistas estão
sujeitos a diversos fatores de riscos.

Parágrafo 2º : A íntegra dos fatores de risco atualizados a que o Fundo e os
Cotistas estão sujeitos será divulgada no Informe Anual elaborado em conformidade com
o Anexo 39-V da Instrução CVM nº 472, devendo os Cotistas e os potenciais investidores
ler atentamente o referido documento.
Artigo 28: As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do
Administrador, do Consultor de Investimentos Imobiliários, do distribuidor ou do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC.
CAPÍTULO XII – DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
Artigo 29: A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até 120 (cento
e vinte) dias após o término do exercício para deliberar sobre a aprovação das contas do

258

DocuSign Envelope ID: 3CF60EA8-0AEC-486C-ADDF-D8E5B32FA337

Administrador, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista neste
Capítulo.
Parágrafo 1º: Compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas do Fundo
deliberar sobre:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

IX.
X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.

as demonstrações financeiras apresentadas pelo Administrador;
a alteração do Regulamento, observado o disposto no Parágrafo 2º abaixo;
destituição ou substituição do Administrador, e escolha de seu respectivo
substituto;
fusão, incorporação, cisão e transformação do Fundo;
dissolução e liquidação do Fundo;
definição ou alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação;
apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de
cotas do Fundo;
eleição e destituição de representante dos cotistas de que trata o Art. 25 da
Instrução CVM 472, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor
máximo das despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade;
alteração do prazo de duração do Fundo;
aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses nos termos dos
Arts. 31-A, § 2º, 34 e 35, IX, da Instrução CVM 472;
alteração da Taxa de Administração;
emissão de novas cotas;
destituição ou substituição do Consultor de Investimentos Imobiliários e escolha
de seu substituto; e
Operações com Partes Relacionadas.

Parágrafo 2º: O Regulamento do Fundo poderá ser alterado, independentemente
de Assembleia Geral, sempre que tal alteração: (i) decorrer exclusivamente da
necessidade de atendimento a exigências expressas da CVM de entidade administradora
de mercados organizados onde as cotas do fundo sejam admitidas à negociação, ou de
entidade autorreguladora, nos termos da legislação aplicável e de convênio com a CVM;
(ii) for necessária em virtude da atualização dos dados cadastrais do Administrador ou dos
prestadores de serviços do Fundo, tais como alteração na razão social, endereço, página
na rede mundial de computadores e telefone; e (iii) envolver redução da Taxa de
Administração ou da taxa de custódia, devendo tal alteração ser comunicado aos cotistas
no prazo de até 30 (trinta) dias contado da data em que tiverem sido implementada.
Parágrafo 3°: Por ocasião da Assembleia Geral, os titulares de, no mínimo, 3%
(três por cento) das cotas emitidas ou o representante dos cotistas podem solicitar, por
meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador do Fundo, a inclusão de
matérias na ordem do dia da Assembleia Geral, que passará a ser ordinária e
extraordinária.
Parágrafo 4°: O pedido de que trata o Parágrafo 3° acima deve vir acompanhado
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de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, inclusive aqueles
mencionados no § 2º do artigo 19-A da Instrução CVM 472, e deve ser encaminhado em
até 10 (dez) dias contados da data de convocação da Assembleia Geral.
Parágrafo 5º: O percentual de que trata o Parágrafo 3º acima deverá ser calculado
com base nas participações constantes do registro de Cotistas na data de convocação da
Assembleia Geral.
Artigo 30: A Assembleia Geral de Cotistas poderá ainda, a qualquer momento, nomear
até dois representantes para exercerem as funções de fiscalização e de controle gerencial
das aplicações do Fundo, em defesa dos direitos e dos interesses dos Cotistas, cujo prazo
de mandato será de 1 (um) ano.
Parágrafo 1º: A eleição dos representantes de Cotistas pode ser aprovada pela
maioria dos Cotistas presentes e que representem, no mínimo:
I.

3% (três por cento) do total de Cotas emitidas, quando o Fundo tiver mais de 100
(cem) Cotistas; ou

II.

5% (cinco por cento) do total de Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100
(cem) Cotistas.

Parágrafo 2º: Salvo disposição contrária neste Regulamento, os representantes
de Cotistas deverão ser eleitos com prazo de mandato unificado, a se encerrar na próxima
Assembleia Geral de Cotistas que deliberar sobre a aprovação das demonstrações
financeiras do Fundo, permitida a reeleição.
Parágrafo 3º: A função de representante dos Cotistas é indelegável.
Parágrafo 4º: Somente pode exercer as funções de representante dos Cotistas
prevista no caput deste Artigo pessoa natural ou jurídica, que atenda aos seguintes
requisitos, conforme estabelecido no artigo 26 da Instrução CVM 472:
I.

ser Cotista do Fundo;

II.

não exercer cargo ou função no Administrador, ou no controlador do
Administrador, em sociedades por eles diretamente controladas e em coligadas ou
outras sociedades sob controle comum, ou prestar-lhes assessoria de qualquer
natureza;

III.

não exercer cargo ou função na sociedade empreendedora do empreendimento
imobiliário que constitua objeto do fundo, ou prestar-lhe assessoria de qualquer
natureza;
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IV.

não ser administrador ou gestor de outros fundos de investimento imobiliário;

VI.

não estar impedido por lei especial ou ter sido condenado por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; nem ter sido condenado a pena de
suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM.

V.

não estar em conflito de interesses com o Fundo; e

Artigo 31: A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far- se-á
mediante correspondência escrita ou eletrônica (e-mail) encaminhada a cada cotista, e
disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores,
observadas as seguintes disposições:
I.

II.
III.

da convocação constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada
a Assembleia Geral de Cotistas;
a convocação da Assembleia Geral de Cotistas deverá enumerar, expressamente,
na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob
a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da
Assembleia Geral de Cotistas; e
o aviso de convocação deve indicar o local onde o cotista pode examinar os
documentos pertinentes à proposta a ser submetida à apreciação da
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Assembleia Geral de Cotistas e a possibilidade de ser realizado o voto por meio de
correspondência escrita ou eletrônica, nos termos do Artigo 33.
Parágrafo 1º: A primeira convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser
feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais
Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias
Gerais Extraordinárias, sendo tais prazos contados do envio da Convocação aos Cotistas.
Parágrafo 2º: Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral de Cotistas
realizar-se-á no local onde o Administrador tiver a sede; quando houver necessidade de
efetuar-se em outro lugar correspondência encaminhada por correio eletrônico,
endereçada aos Cotistas indicarão, com clareza, o lugar da reunião.
Parágrafo 3º: Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será
considerada regular a Assembleia Geral de Cotistas a que comparecerem todos os
Cotistas.
Parágrafo 4º: O Administrador deve disponibilizar, na mesma data da
convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do
direito de voto:
I.
II.

III.

em sua página na rede mundial de computadores;
no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores; e
na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas do
Fundo sejam admitidas à negociação.

Parágrafo 5°: Nas Assembleias Gerais Ordinárias, as informações de que trata o
Parágrafo 4° acima, incluem, no mínimo, aquelas referidas no artigo 39, inciso V, alíneas
“a” a “d”, da Instrução CVM 472, sendo que as informações referidas no inciso VI do artigo
39 da Instrução CVM 472 deverão ser divulgados até 15 (quinze) dias após a convocação
dessa assembleia.

Artigo 32: A Assembleia Geral de Cotistas também pode se reunir por convocação do
Administrador, de Cotistas possuidores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco
por cento) do total das Cotas emitidas ou pelo representante dos Cotistas, observados os
procedimentos do Artigo 31 acima.
Artigo 33: A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos
01 (um) Cotista. A presença da totalidade dos cotistas supre a falta de convocação. As
deliberações poderão ser realizadas por meio de correspondência
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escrita ou eletrônica (e-mail), a ser enviada pelo Administrador a cada Cotista do Fundo,
correspondendo cada Cota ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas ou
mediante processo de consulta formal, nos termos do Artigo 34 abaixo. O voto ou resposta
ao processo de consulta formal realizado por correspondência eletrônica deverá observar
o disposto no parágrafo 2º do Artigo 69 abaixo.
Parágrafo 1º: Não obstante, os votos de Cotistas que optarem pela realização de
comunicação escrita ou eletrônica (via e-mail) encaminhada ao Administrador, serão
computados desde que recebidos pelo Administrador com pelo menos 1 (um) dia de
antecedência em relação à data prevista para a realização da Assembleia a que se refere o
voto proferido na forma prevista neste Parágrafo, bem como será admitido o exercício de
voto à distância por meio de plataformas eletrônicas, como o caso da Central de
Inteligência Corporativa (“CICORP”), dentre outras, conforme procedimentos descritos
nos ofícios circulares divulgados pela B3.
Parágrafo 2º: As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos Cotistas
presentes, ressalvado o disposto no Parágrafo 3º abaixo, cabendo a cada cota 1 (um) voto.
Parágrafo 3º: As deliberações relativas às matérias previstas nos incisos (ii), (iii),
(iv), (v), (vii), (x) e (xi) do Parágrafo 1º do Artigo 29, acima, dependerão de aprovação
por maioria de votos dos cotistas presentes em Assembleia Geral de Cotistas e que
representem:
I.

II.

25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, das Cotas emitidas, quando o fundo
tiver mais de 100 (cem) Cotistas; ou
metade, no mínimo, das Cotas emitidas, quando o Fundo tiver até 100 (cem)
Cotistas.

Parágrafo 4º: O Administrador e as Partes Relacionadas, na qualidade de Cotistas,
não terão direito a voto na Assembleia Geral de Cotistas.
Parágrafo 5º: Os percentuais de que trata o Parágrafo 3° acima deverão ser
determinados com base no número de Cotistas do Fundo indicados no registro de Cotistas
na data de convocação da assembleia, cabendo ao Administrador informar no edital de
convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias
sujeitas à deliberação por quórum qualificado.
Parágrafo 6º: Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do Fundo, seus
representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano,
desde que o Cotista esteja devidamente inscrito no livro de “Registro dos Cotistas” na
data da convocação da Assembleia Geral e que suas Cotas estejam devidamente
integralizadas e depositadas na conta de depósito.
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Parágrafo 7º: O pedido de procuração, encaminhado pelo Administrador mediante
correspondência física ou eletrônica ou anúncio publicado, deverá satisfazer aos seguintes
requisitos:

I.
II.

III.

conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto pedido;
facultar que o Cotista exerça o voto contrário à proposta, por meio da mesma
procuração; e
ser dirigido a todos os Cotistas.

Parágrafo 8º: É facultado a qualquer Cotista que detenha 0,5% (meio por cento) ou
mais do total de cotas emitidas solicitar ao Administrador o envio de pedido de procuração
aos demais Cotistas do Fundo, desde que sejam obedecidos os requisitos do inciso I do
Parágrafo anterior.

Parágrafo 9º: O Administrador ao receber a solicitação de que trata o Parágrafo 8º
deverá mandar, em nome do cotista solicitante, o pedido de procuração, conforme
conteúdo e nos termos determinados pelo Cotista solicitante, em até 5 (cinco) dias úteis
da solicitação.
Parágrafo 10: Nas hipóteses previstas no Parágrafo 8º acima, o Administrador do
Fundo pode exigir:
I.
II.

reconhecimento da firma do signatário do pedido; e
cópia dos documentos que comprovem que o signatário tem poderes para
representar os Cotistas solicitantes, quando o pedido for assinado por
representantes.
Parágrafo 11: É vedado ao Administrador do Fundo:

I.

II.
III.

exigir quaisquer outras justificativas para o pedido de que trata o Parágrafo 8º
acima;
cobrar pelo fornecimento da relação de Cotistas; e
condicionar o deferimento do pedido ao cumprimento de quaisquer formalidades
ou à apresentação de quaisquer documentos não previstos no Parágrafo 10º acima.
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Parágrafo 12: Os custos incorridos com o envio do pedido de procuração pelo
Administrador do Fundo, em nome de Cotistas serão arcados pelo Fundo.

Parágrafo 13: Não podem votar nas Assembleias gerais do Fundo:
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

I.

II.
III.

o Administrador ou o Consultor de Investimentos Imobiliários;
os sócios, diretores e funcionários do Administrador ou do Consultor de
Investimentos Imobiliários;
empresas ligadas ao Administrador, ao Consultor de Investimentos Imobiliários,
seus sócios, diretores e funcionários;
os demais prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários;
o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua
propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e
o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo.
Parágrafo 14: Não se aplica a vedação prevista neste Artigo quando:
os únicos Cotistas do Fundo forem as pessoas mencionadas nos incisos I a VI do
Parágrafo anterior;
houver aquiescência expressa da maioria dos demais Cotistas, manifestada na
própria Assembleia, ou em instrumento de procuração que se refira
especificamente à Assembleia em que se dará a permissão de voto; ou
todos os subscritores de cotas forem condôminos de bem com que concorreram
para a integralização de cotas, podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da
responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do artigo 8º da Lei nº 6.404, conforme
o parágrafo 2º do artigo 12 da Instrução CVM 472.

Parágrafo 15: A verificação do inciso VI do Parágrafo 13 acima cabe exclusivamente
ao cotista.
Parágrafo 16: O Cotista deve exercer o direito a voto no interesse do Fundo.
Artigo 34: As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser
tomadas mediante processo de consulta formalizada por correio eletrônico (e- mail) com
confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para
resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde que observadas as formalidades
previstas nos artigos 19, 19-A e 41, I e II da Instrução CVM 472. O prazo de resposta da
consulta formal poderá ser prorrogado por mais até 30 (trinta) dias após a conclusão da
apuração, a critério do Administrador, caso a matéria ainda não tenha sido aprovada.
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Parágrafo 1º: Da consulta deverão constar todos os elementos informativos
necessários ao exercício do direito de voto.
Parágrafo 2º: Também será admitido o exercício de voto à distância por meio de
plataformas eletrônicas, como o caso da Central de Inteligência Corporativa (“CICORP”),
conforme procedimentos descritos nos Ofícios Circulares divulgados pela B3.
Artigo 35: Qualquer deliberação tomada na referida Assembleia somente produzirá
efeitos a partir da data de protocolo na CVM da cópia da Ata da Assembleia Geral,
contendo o inteiro teor das deliberações, bem como do Regulamento devidamente
alterado e consolidado, quando o caso.

CAPÍTULO XIII – DAS COTAS: COLOCAÇÃO,
INTEGRALIZAÇÃO, EMISSÃO E NEGOCIAÇÃO

SUBSCRIÇÃO,

Artigo 36: O Administrador aprovou a primeira emissão de cotas do Fundo para a
distribuição mediante oferta pública, nos termos da Instrução da CVM 400 (“1ª
Emissão”), no total de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) Cotas, cujo valor unitário
será de R$ 100,00 (cem reais) por Cota, no montante de R$ 350.000.000,00 (trezentos e
cinquenta milhões de reais) (“Valor da Oferta”), em série única.
Parágrafo 1º: O investimento mínimo inicial no Fundo requerido para cada Cotista
será de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondentes a 10 (dez) cotas (“Investimento
Mínimo”), não sendo admitidas cotas fracionárias.
Parágrafo 2º: Caso não sejam subscritas cotas em montante equivalente ao Valor
da Oferta até o término do prazo de subscrição das cotas, o Administrador deverá proceder
ao cancelamento da 1ª Emissão e a liquidação do Fundo, na forma prevista na legislação
vigente e neste Regulamento.
Artigo 37: As subscrições devem ser formalizadas pelos interessados diretamente nas
instituições participantes da 1ª Emissão, por meio da celebração do documento de
aceitação da Oferta pelo investidor, caso deferido o pedido de dispensa de apresentação
de boletim de subscrição a ser pleiteado em conformidade com a Deliberação CVM nº
860, de 22 de julho de 2020, mediante o qual cada investidor formalizará a subscrição de
suas respectivas cotas e sua adesão ao Regulamento.
Artigo 38: As Cotas serão mantidas em conta de depósito em nome de seus Cotistas junto
ao Escriturador e o extrato da conta de depósito, representado por
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número inteiro ou fracionário de Cotas, comprovará a propriedade e a quantidade de
Cotas detidas pelos Cotistas, conforme registros do Fundo.
Artigo 39: O valor patrimonial das Cotas, após a data de início do Fundo, será o resultante
da divisão do valor do Patrimônio Líquido contábil atualizado pelo número de Cotas.
Artigo 40: O presente Fundo não possui capital autorizado, sendo necessário a aprovação
de novas emissões de cotas através de assembleia geral de cotistas nos termos do
CÁPITULO XII deste Regulamento.
Parágrafo 1º: Exceto se de outra forma prevista na assembleia geral de cotistas que
deliberar a nova emissão, o valor das Cotas objeto de novas distribuições de emissão do
Fundo deverá ser fixado preferencialmente, tendo em vista um dos seguintes critérios (i)
o valor patrimonial das Cotas, representado pelo quociente entre o valor do Patrimônio
Líquido contábil atualizado do Fundo e o número de cotas emitidas; (ii) o valor de
mercado apurado mediante laudo de avaliação dos ativos integrantes da carteira do Fundo,
a ser realizado por empresa especializada; (iii) ou, ainda, o valor de mercado das cotas já
emitidas.
Parágrafo 2º: Exceto se de outra forma prevista na assembleia geral de cotistas que
deliberar a nova emissão, os Cotistas, que sejam titulares de Cotas na data-base indicada
no ato que aprovar a nova emissão, terão direito de preferência para subscrever as novas
Cotas, na proporção de suas respectivas participações no patrimônio do Fundo,
observados os prazos e procedimentos operacionais da B3.
Parágrafo 3º: O direito de preferência referido no Parágrafo acima deverá ser
exercido pelos Cotistas que estejam em dia com suas obrigações perante o Fundo, por
prazo não inferior a 10 (dez) Dias Úteis, observados os prazos e procedimentos
operacionais da B3.
Parágrafo 4º: Nas novas emissões, os cotistas poderão ceder seus direitos de
preferência entre os cotistas ou a terceiros, observados os prazos e procedimentos
operacionais da B3 e conforme permitido pela legislação aplicável.
Parágrafo 5º: As informações relativas à cada nova emissão estarão disponíveis na
sede do Administrador. Adicionalmente, o Administrador enviará tais documentos aos
Cotistas no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis do ato que deliberar a nova emissão.
Artigo 41: As novas Cotas terão direitos iguais aos conferidos às demais Cotas.
Artigo 42: Observado o disposto no Artigo 37, no ato de subscrição das Cotas, o Cotista
deverá assinar o respectivo boletim de subscrição ou documento de
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aceitação da Oferta, conforme o caso, dos quais constarão, entre outras informações:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

nome e qualificação do subscritor;
número de Cotas subscritas;
preço de subscrição e valor total a ser integralizado;
condições para integralização de Cotas;
condições aplicáveis caso a oferta conte com a possibilidade de distribuição
parcial;
identificação da condição de investidor vinculado à oferta, quando o caso; e
termo de ciência e obtenção de cópia do prospecto preliminar ou definitivo.

Artigo 43: As Cotas deverão ser subscritas e integralizadas nos termos deste
Regulamento e dos respectivos boletins de subscrição ou documento de aceitação da
Oferta.
Artigo 44: As Cotas deverão ser subscritas até o final do período de distribuição definido
para cada oferta de Cotas do Fundo.
Artigo 45: Exceto se de outra forma deliberada na assembleia geral de cotistas que
aprovar uma nova oferta, a integralização das Cotas deverá ser feita à vista ou mediante
chamada de capital em moeda corrente nacional.
Parágrafo 1º: As Cotas integralizadas em moeda corrente nacional deverão estar
imediatamente disponíveis e transferíveis ao Administrador, e os recursos decorrentes da
integralização serão alocados pelo Administrador em uma conta segregada em nome do
Fundo, nos termos de cada boletim de subscrição ou documento de aceitação da Oferta.
Parágrafo 2º: A integralização em bens e direitos, caso aprovada, deverá ser feita
com base em laudo de avaliação, a ser elaborado por uma empresa com reconhecida
expertise, de acordo com o Anexo I da Instrução CVM 472, no mesmo prazo estabelecido
para a integralização em moeda corrente nacional, exceto quando se tratar da primeira
oferta pública de distribuição de Cotas do Fundo, nos termos do artigo 12 da Instrução
CVM 472.
Parágrafo 4º: A integralização em bens e direitos prevista no “caput”, deverá ocorrer
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do boletim de subscrição
ou documento de aceitação da Oferta, conforme o caso.
Parágrafo 5º: O laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de
cotas deverá (i) conter declaração da empresa de avaliação no sentido de que ela não possui
conflito de interesses que lhe diminua a independência
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necessária ao desempenho de suas funções, e (ii) ser devidamente fundamentado com a indicação
dos critérios de avaliação e elementos de comparação adotados, e aprovado pela Assembleia Geral
de Cotistas.
Artigo 46: Caso as Cotas emitidas não sejam totalmente subscritas até o final do período de
distribuição de determinada oferta de cotas do Fundo, o Administrador poderá cancelar o saldo de
Cotas não subscrito, desde que atingido o limite mínimo de subscrição previsto para a respectiva
oferta, nos termos da regulamentação em vigor
Artigo 47: Não haverá resgate de Cotas.
Artigo 48: As Cotas emitidas pelo Fundo serão listadas para negociação em mercado de bolsa ou
balcão organizado, ambos administrados e operacionalizados pela B3.
Artigo 49: O titular de Cotas do Fundo:
I. não poderá exercer qualquer direito real sobre os empreendimentos imobiliários integrantes
do patrimônio do Fundo; e
II. não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual, relativa aos imóveis
e empreendimentos integrantes do Fundo ou do Administrador, salvo quanto à obrigação de
pagamento das cotas que subscrever.
Artigo 50: Nos termos da Lei nº 9.779, o percentual máximo do total das Cotas emitidas pelo
Fundo que o incorporador, construtor ou sócio de empreendimentos imobiliários investidos pelo
Fundo poderá subscrever ou adquirir no mercado, individualmente ou em conjunto com pessoa a
eles ligadas, é de até 25% (vinte e cinco por cento).
Parágrafo Único: O desenquadramento do Fundo em relação aos parâmetros definidos
no caput resultará na sujeição das operações do Fundo ao regime tributário aplicável às pessoas
jurídicas.
Artigo 51: O Administrador deverá comunicar e orientar os Cotistas acerca de alterações no
tratamento tributário do Fundo, mas não poderá, de ofício, adotar quaisquer medidas a fim de
evitar alterações no tratamento tributário conferido ao Fundo e/ou aos seus cotistas.

CAPÍTULO XIV – DOS EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO
Artigo 52: Na hipótese de liquidação do Fundo, inclusive em função da venda ou perda do ImóvelAlvo, conforme Art. 54 abaixo, os titulares de Cotas terão o direito de partilhar o patrimônio na
proporção dos valores previstos para resgate das mesmas e no limite desses mesmos valores, na
data de liquidação, sendo vedado qualquer tipo de preferência, prioridade ou subordinação entre os
titulares de Cotas.
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Parágrafo Único: Na hipótese de liquidação do Fundo, o Auditor Independente deverá
emitir relatório sobre a demonstração da movimentação do Patrimônio Líquido do Fundo,
compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações financeiras auditadas e a data
da efetiva liquidação do Fundo. Das notas explicativas às demonstrações financeiras do Fundo
deverá constar a análise quanto a terem os valores dos resgates sido ou não efetuados em condições
equitativas e de acordo com a regulamentação pertinente, bem como quanto à existência ou não
de débitos, créditos, ativos ou passivos não contabilizados.
Artigo 53: O Fundo entrará em liquidação por deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, nos
termos deste Regulamento.
Artigo 54: O Fundo poderá ser liquidado, mediante deliberação de seus Cotistas reunidos em
Assembleia Geral de Cotistas, na ocorrência dos seguintes eventos:
I.

II.
III.

caso seja deliberado em Assembleia Geral de Cotistas, respeitado o disposto neste
Regulamento;
desinvestimento de todos os Ativos Alvo; e
venda ou perda, de qualquer forma, do Imóvel-Alvo.

Artigo 55: Na hipótese de liquidação do Fundo seus ativos serão realizados através da venda dos
Ativos Alvo e/ou Outros Ativos a terceiros interessados, hipótese a ser deliberada pela Assembleia
Geral de Cotistas especialmente instalada para tal fim.
Parágrafo 1º: O produto da liquidação deverá ser distribuído aos Cotistas no prazo de até
90 (noventa) dias após a conclusão das vendas.
Parágrafo 2º: Após a partilha dos ativos, o Administrador deverá promover o cancelamento
do registro do Fundo, mediante o encaminhamento à CVM, da seguinte documentação:
I.
II.

no prazo de 15 (quinze) dias a) O termo de encerramento firmado pelo Administrador em
caso de pagamento integral aos Cotistas, ou a ata da Assembleia Geral de Cotistas que
tenha deliberado a liquidação do Fundo, quando for o caso; e b) o comprovante da entrada
do pedido de baixa de registro no CNPJ; e
no prazo de 90 (noventa) dias a demonstração de movimentação de patrimônio do Fundo,
compreendendo o período entre a data das últimas demonstrações financeiras auditadas e
a data da efetiva liquidação do Fundo, acompanhada do parecer do Auditor Independente.

Artigo 56: Encerrados os procedimentos referidos no caput do Artigo 55 acima, a Assembleia
Geral de Cotistas deverá deliberar sobre os procedimentos de pagamento para fins de amortização
total das Cotas do Fundo.
Artigo 57: A amortização total das Cotas poderá se dar por meio da entrega de ativos do Fundo
aos Cotistas caso assim deliberado em Assembleia Geral de Cotistas. Caso o ativo a ser entregue
seja um imóvel, a transferência ocorrerá sem a intermediação da B3.
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Parágrafo 1º: Nos termos do caput deste Artigo, na hipótese do Administrador encontrar
dificuldades ou impossibilidade de fracionamento dos ativos que compõem a carteira do Fundo,
bens imóveis, direitos sobre imóveis e/ou ativos da carteira do Fundo serão dados em pagamento
aos Cotistas mediante a constituição de um condomínio, cuja fração ideal de cada condômino será
calculada de acordo com a proporção de Cotas detidas por cada titular sobre o valor total das Cotas
em circulação à época. Após a constituição do condomínio acima referido, o Administrador estará
desobrigado em relação às responsabilidades estabelecidas neste Regulamento, ficando
autorizados a liquidar o Fundo perante as autoridades competentes.
Parágrafo 2º: No caso de constituição do condomínio referido acima, o Administrador
deverá notificar os Cotistas para que os mesmos elejam o administrador para o referido
condomínio, na forma do Artigo 1.323 do Código Civil Brasileiro, informando a proporção a que
cada Cotista fará jus, sem que isso represente qualquer isenção de responsabilidade do
Administrador perante os Cotistas até a constituição do referido condomínio, que, uma vez
constituído, passará a ser de responsabilidade exclusiva do administrador eleito pelos Cotistas na
forma do disposto no presente Parágrafo, de maneira que tal condomínio não estará mais sujeito
às normas editadas pela CVM para o funcionamento de fundos de investimento, mas sim às regras
a ele pertinentes ao condomínio, previstas no Código Civil Brasileiro.
Parágrafo 3º: Caso os titulares das Cotas não procedam à eleição do administrador do
condomínio referido nos Parágrafos acima, esta função será exercida pelo titular de Cotas que
detenha o maior número de Cotas.
Parágrafo 4º: As regras acima estabelecidas somente poderão ser modificadas por
deliberação dos Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas respeitados os quóruns
estabelecidos no Parágrafo 3ª do Artigo 33 deste Regulamento.
CAPÍTULO XV – DOS ENCARGOS DO FUNDO
Artigo 58:
Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo
Administrador:
I.
II.

III.

IV.

V.

Taxa de Administração;
taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que
recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros
expedientes de interesse do Fundo e dos Cotistas, inclusive comunicações aos Cotistas
previstas na regulamentação pertinente ou neste Regulamento;
gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em
mercado organizado de valores mobiliários;
honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das
demonstrações financeiras do Fundo;
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VI.
VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

comissões e emolumentos pagos sobre as operações do Fundo, incluindo despesas
relativas à compra, venda, locação, arrendamento ou constituição de direito real de
superfície dos imóveis que componham seu patrimônio;
honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses
do Fundo, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja
eventualmente imposta;
honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos II, III e IV do artigo
31 da Instrução CVM 472;
gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do Fundo, bem como
a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra
diretamente de culpa ou dolo do Administrador no exercício de suas funções;
gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do
Fundo e realização de Assembleia Geral de Cotistas;
taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários do Fundo;
gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias;
gastos necessários à construção, manutenção, conservação e reparos de Imóveis Alvo
integrantes do patrimônio do Fundo;
taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso;
despesas com o registro de documentos em cartório; e
honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no art. 25 da Instrução CVM
472.

Parágrafo Único: Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo correrão
por conta do Administrador.
Artigo 59: Mensalmente, a partir da Data da 1a Integralização de Cotas e até a liquidação do
Fundo, o Administrador obriga-se a utilizar as disponibilidades do Fundo para atender às
exigibilidades do Fundo, obrigatoriamente, na seguinte ordem de prioridade:

I.
II.
III.
IV.

pagamento dos encargos do Fundo descritos no Artigo acima;
pagamento de rendimentos aos Cotistas;
pagamento pela aquisição de bens e direitos para carteira do Fundo; e
formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação do Fundo,
ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades.

Parágrafo Único: Sempre que for verificada a insuficiência de caixa no Fundo deverá ser
observado o disposto no Artigo 23, parágrafo 3º deste Regulamento.
CAPÍTULO XVI – DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Artigo 60: O exercício social do Fundo tem duração de 12 (doze) meses, com início em 1º de
janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano.
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Artigo 61: O Fundo terá escrituração contábil própria, destacada das escriturações relativas ao
Administrador e ao Escriturador.
Artigo 62: As demonstrações financeiras do Fundo estarão sujeitas às normas de escrituração,
elaboração, remessa e publicidade expedidas pela CVM e serão auditadas anualmente por auditor
independente registrado na CVM.
CAPÍTULO XVII – DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Artigo 63: Os rendimentos auferidos pelo Fundo dependerão do resultado obtido em razão de
suas atividades.
Parágrafo 1º: O Administrador distribuirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento)
dos resultados, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em
balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, a ser pago na forma
deste Regulamento.
Parágrafo 2º: Os resultados auferidos poderão ser distribuídos aos Cotistas, a critério do
Administrador, mensalmente sempre no 10º (décimo) Dia Útil do mês subsequente ao do
recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos rendimentos do semestre a serem
distribuídos, sendo que, eventual saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago
no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis após o encerramento dos balanços semestrais, podendo
referido saldo ter outra destinação dada pelo Administrador para reinvestimento em Imóveis-Alvo
e/ou Outros Ativos e/ou composição ou recomposição da Reserva de Contingência, desde que
respeitados os limites e requisitos legais e regulamentares aplicáveis e/ou as deliberações em
Assembleia Geral nesse sentido.
Parágrafo 3º: Farão jus aos rendimentos de que trata o Parágrafo 1º acima os titulares de
Cotas do Fundo no fechamento do 5º (quinto) Dia Útil (exclusive) do mês subsequente ao do
recebimento dos recursos pelo Fundo, de acordo com as contas de depósito mantidas pelo
Custodiante.
Artigo 64: O Administrador poderá ainda formar uma Reserva de Contingência para pagamento
de despesas extraordinárias, mediante a retenção de até 5% (cinco por cento) dos resultados do
Fundo, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, consubstanciado em balanço
semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano (“Reserva de Contingência”).
Parágrafo Único: Para fins do caput, entende-se por despesas extraordinárias aquelas que
não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção dos Imóveis-Alvo e/ou Outros Ativos, as quais
são exemplificadamente e sem qualquer limitação, descritas abaixo:
a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral dos Imóveis-Alvo;
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b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias
externas;
c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;
d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em
data anterior ao início da locação/arrendamento;
e) instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação,
de esporte e de lazer;
f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum; constituição de fundo de
reserva;

g) realização de reforma, manutenção, reposição e restauração dos Imóveis- Alvo e AtivosAlvo;
h) realização de obras para ampliação e modernização dos Imóveis-Alvo; e
i) realização de obras visando à alienação ou locação dos Imóveis-Alvo.
CAPÍTULO XVIII – DA PUBLICIDADE E DA REMESSA DE DOCUMENTOS
Artigo 65: No ato de seu ingresso no Fundo, o Cotista receberá do Administrador, obrigatória e
gratuitamente, um exemplar deste Regulamento do Fundo, devendo expressamente concordar com
o conteúdo deste Regulamento e consentir em se vincular aos seus termos e condições, mediante
assinatura do boletim de subscrição e do Termo de Adesão ao Regulamento do Fundo ou
documento de aceitação da Oferta, conforme o caso.
Parágrafo Único: Entre as informações referidas acima, não se incluirão informações
sigilosas referentes aos Ativos Alvo integrantes da carteira do Fundo, obtidas pelo Administrador
sob compromisso de confidencialidade ou em razão de suas funções regulares enquanto membro
ou participante dos órgãos de administração ou consultivos de sociedades que desenvolvam os
Ativos Alvo.
Artigo 66: O Administrador deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o Fundo:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês, o formulário eletrônico cujo
conteúdo reflete o Anexo 39-I da Instrução CVM 472;
trimestralmente, até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada trimestre, o
formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-II;
anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício:
a) as demonstrações financeiras;
b) o relatório do auditor independente;
c) o formulário eletrônico cujo conteúdo reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM
472;
anualmente, tão logo receba, o relatório dos representantes de cotistas;
até 08 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Ordinária; e
no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na assembleia geral
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ordinária.
Parágrafo 1º: O Administrador deverá, ainda, manter sempre disponível em sua página na
rede mundial de computadores o Regulamento do Fundo, em sua versão vigente e atualizada.
Parágrafo 2º: O Administrador deverá reentregar o formulário eletrônico cujo conteúdo
reflete o Anexo 39-V da Instrução CVM 472 atualizado na data do pedido de registro de
distribuição pública de novas Cotas.
Parágrafo 3º: As informações ou documentos referidos no caput podem ser remetidos aos
cotistas por meio eletrônico ou disponibilizados por meio de canais eletrônicos.
Artigo 67: O Administrador deve disponibilizar aos Cotistas os seguintes documentos, relativos
a informações eventuais sobre o Fundo:
I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

edital de convocação, proposta da administração e outros documentos relativos a
Assembleias Gerais Extraordinárias, no mesmo dia de sua convocação;
até 08 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembleia Geral Extraordinária;
fatos relevantes;
até 30 (trinta) dias a contar da conclusão do negócio, a avaliação relativa aos imóveis, bens
e direitos de uso adquiridos pelo Fundo, nos termos do artigo 45, § 4º, da Instrução CVM
472 e com exceção das informações mencionadas no item 7 do Anexo 12 à Instrução CVM
472 quando estiverem protegidas por sigilo ou se prejudicarem a estratégia do Fundo;
no mesmo dia de sua realização, o sumário das decisões tomadas na Assembleia Geral
Extraordinária; e
em até 2 (dois) dias, os relatórios e pareceres encaminhados pelo representante de Cotistas,
com exceção daquele mencionado no inciso V do artigo 39 da Instrução CVM 472.

Parágrafo 1º: Considera-se relevante, para os efeitos do inciso III acima, qualquer
deliberação da Assembleia Geral de Cotista ou do Administrador, ou qualquer outro ato ou fato
que possa influir de modo ponderável:
I.
II.
III.

na cotação das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados;
na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter as Cotas; e
na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular
das Cotas ou de valores mobiliários a elas referenciados.

Parágrafo 2º: Considera-se exemplo de atos ou fatos relevantes os indicados no §2º do artigo 41
da Instrução CVM 472.
Artigo 68: A publicação de informações referidas neste Capítulo deve ser feita na página do
Administrador na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso
gratuito e mantida disponível aos Cotistas em sua sede.
Parágrafo Único: O Administrador deverá, ainda, simultaneamente à publicação referida
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no caput, enviar as informações referidas neste Capítulo ao mercado organizado em que as Cotas
sejam admitidas à negociação, bem como à CVM, através do Sistema de Envio de Documentos
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.
Artigo 69: O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de
quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste
Capítulo VIII do Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio
eletrônico (e-mail).
Parágrafo 1°: Fica facultado aos Cotistas solicitar, de forma expressa, por meio de
declaração entregue ao Administrador, o envio das informações previstas no Caput deste Artigo
por meio físico, sendo que nestes casos os custos de envio serão suportados pelos Cotistas que
optarem por tal recebimento.
Parágrafo 2°: Manifestações de Cotistas, tais como voto, ciência, concordância ou quaisquer
outras formas dispostas neste Regulamento ou na regulamentação vigente, poderão ser
encaminhadas ao Administrador por meio de correio eletrônico, desde que o endereço eletrônico
de origem seja (i) previamente cadastrado pelos Cotistas na base de dados do Administrador, ou
(ii) assinado digitalmente por meio de assinatura eletrônica e/ou sistema de chave-pública, ou
validado por plataformas de certificados eletrônicos.
CAPÍTULO IXX – DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 70: Em caso de morte ou incapacidade de Cotista, o representante do espólio ou do incapaz
exercerá os direitos e cumprirá as obrigações, perante o Administrador, que cabiam ao de cujus
ou ao incapaz, observadas as prescrições legais.
Artigo 71: Nas assembleias de companhias e/ou fundos de investimento nos quais o Fundo
detenha participação, o Administrador irá exercer o direito de voto de acordo com a sua política
de exercício do direito de voto (proxy voting), que se encontra disponível no website
www.brltrust.com.br.
Parágrafo 1º: O Administrador adota política de exercício de direito de voto em
assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as
matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta
as decisões do Administrador em assembleias de detentores de ativos que confiram aos
seus titulares o direito de voto.
Parágrafo 2º: O Administrador exercerá o direito de voto em assembleias gerais, na
qualidade de representante do Fundo, norteado pela lealdade em relação aos interesses dos
Cotistas e do Fundo, empregando, na defesa dos direitos dos Cotistas, todo o cuidado e a diligência
exigidos pelas circunstâncias. Nesse sentido, ao votar em assembleias representando o Fundo, o
Administrador buscará votar favoravelmente às deliberações que, a seu ver, propiciem a
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valorização dos ativos que integrem a carteira do Fundo.
Parágrafo 3º: Não obstante o previsto no Parágrafo 1º, o Administrador acompanhará, na
medida em que o Fundo for convocado, todas as pautas das assembleias gerais e as levará ao
conhecimento do Consultor de Investimentos Imobiliários no Dia Útil imediatamente subsequente
ao recebimento da convocação, para que este se manifeste, em até 2 (dois) Dias Úteis, sobre a
relevância ou não do tema a ser discutido e votado. Caso considerem o tema relevante, o Consultor
de Investimentos Imobiliários recomendará a participação do Administrador na respectiva
assembleia, que deverá comparecer e exercer o direito de voto.
Parágrafo 4º: O Administrador poderá outorgar mandato ao Consultor de Investimentos
Imobiliários para o exercício dos poderes de voto referido no parágrafo anterior.
Artigo 72: Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para propositura de quaisquer
ações judiciais relativas ao Fundo ou a questões decorrentes da aplicação deste Regulamento..
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ANEXO IV
Declaração do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
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ANEXO V
Declaração da Administradora, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
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Imprimir

Informe Anual
Nome do Fundo:

FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO - EVEN HOTEL
FASANO ITAIM

CNPJ do Fundo:

34.736.390/0001-84

Data de Funcionamento:

25/09/2020

Público Alvo:

Investidores em Geral

Código ISIN:

0

Quantidade de cotas emitidas:

0,00

Sim

Cotistas possuem vínculo
familiar ou societário familiar?

Não

Prazo de Duração:

Indeterminado

Encerramento do exercício
social:

Dezembro

Fundo Exclusivo?
Classificação
autorregulação:

Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento de Atuação: Hotel
Tipo de Gestão: Passiva

Data do Prazo de
Duração:
Mercado de negociação
das cotas:

Bolsa

Entidade administradora de
mercado organizado:

BM&FBOVESPA

Nome do Administrador:

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A.

CNPJ do Administrador:

13.486.793/0001-42

Endereço:

RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDARITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP01451011

Telefones:

11 3133-0350

Site:

WWW.BRLTRUST.COM.BR

E-mail:

fii@brltrust.com.br

Competência:

10/2020

1. Prestadores de serviços
1.1 Gestor: BRL TRUST DTVM
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM
Auditor Independente:
1.3 PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES INDEPENDENTES
1.4 Formador de Mercado: N/A
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM

CNPJ

Endereço

13..48.6.7/93/000
13..48.6.7/93/000

Rua Iguatemi, nº 151, 19° andar, Itaim Bibi, São
Paulo - SP
Rua Iguatemi, nº 151, 19° andar, Itaim Bibi, São
Paulo - SP

61..56.2.1/12/0- Rua do Russel 804, Edificio Manchete, Térreo, 6º e
00
7º , Rio de Janeiro - RJ
N/.A./N/A
13..48.6.7/93/0- Rua Iguatemi, nº 151, 19° andar, Itaim Bibi, São
00
Paulo - SP

Telefone
(11) 3133-0350
(11) 3133-0350
(21) 3232-6112
N/A
(11) 3133-0350

Consultor Especializado: HOTEL VENTURES
03..55.8.7/71/0- Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1912, São Paulo 1.6 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM
(11) 3031-7188
00
SP
TURISMO LTDA
Empresa Especializada para administrar as
1.7
../locações:
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2. Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3. Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item
1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
N/A

4. Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
N/A
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
N/A
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
N/A
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=123371&cvm=true
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5. Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6.

Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII
Relação de ativos imobiliários

Valor Justo, nos termos da ICVM
516 (SIM ou NÃO)

Valor (R$)

Percentual de
Valorização/Desvalorização
apurado no período

Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
N/A
7. Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8. Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9. Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10. Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais
e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais
cotistas para envio de pedido público de procuração.
O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos,
cuja obrigação esteja disposta neste Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail).
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas
para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de
consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação
escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de
correio eletrônico (e-mail), e será disponibilizada nas páginas do Administrador e do Distribuidor na rede mundial de computadores, contendo,
obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada por correio
eletrônico (e-mail), com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30
(trinta) dias.

11. Remuneração do Administrador

11.1 Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração do Fundo, gestão dos Outros Ativos e Ativos Alvo, tesouraria,
custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas o Fundo
pagará ao Administrador uma Taxa de Administração o valor mínimo mensal de R$ R$30.000,00 (trinta mil reais), valor este que será
atualizado anualmente, a partir do mês subsequente à Data da 1ª Integralização de Cotas, pela variação positiva do IPCA.
Valor pago no ano de referência (R$):
% sobre o patrimônio contábil:
% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaN
NaN
NaN

12. Governança

12.1 Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2 Diretor Responsável pelo FII
Nome:

Idade:

Danilo Christófaro Barbieri

41

Profissão:

Administrador de empresas

CPF:

28729710847

E-mail:

dbarbieri@brltrust.com.br

Formação acadêmica:

Administração de empresas

Quantidade de cotas
detidas do FII:

0,00

Quantidade de cotas do FII
compradas no período:

0,00

Quantidade de cotas do
FII vendidas no período:

0,00

Data de início na função:

01/04/2018

Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da Empresa

Período

Cargo e funções inerentes ao
cargo

Atividade principal da
empresa na qual tais
experiências ocorreram

BRL TRUST DTVM S.A

Desde 01/04/2016

Sócio-Diretor

Administrador fiduciário

BANCO SANTANDER
BRASIL S.A

de 1999 até 03/2016

Superindentente

Country Head da Santander
Securities Services

Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
Evento

Descrição

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=123371&cvm=true
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Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas
13. Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de Pulverização

Nº de cotistas

Nº de cotas detidas

Até 5% das cotas
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

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

% de cotas detido em
relação ao total
emitido
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

% detido por PF

% detido por PJ

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%

14. Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15. Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da
página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado
no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na
rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da
página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de
informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16. Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada
emissão de cotas.

Anexos
5. Fatores de Risco

Nota
1.

A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5%
das despesas do FII

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=123371&cvm=true
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ANEXO VII
Estudo de Viabilidade
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RSTCN CD H@AHKHC@CD BNMnLHBN§ HM@MBDHQ@

@BG@C@ CN DLOQDDMCHLDMSN
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LDSNCNKNFH@@CNS@C@dA@RD@C@DLODRPTHR@RCDLDQB@CNDDLSdBMHB@RCD@U@KH@b^N
@CNS@C@RODKNLDQHB@M MRSHSTSDNED@KRS@SDOOQ@HRDQR DODKNOOQ@HR@K MRSHSTSD

 LDSNCNKNFH@ TSHKHY@C@ O@Q@ CDRDMUNKUDQ DRRD DRSTCN d A@RD@C@ DL ODRPTHR@R CD
LDQB@CN D DL SdBMHB@R CD @U@KH@b^N @CNS@C@R ODKN LDQHB@M MRSHSTSD NE D@K RS@SD
OOQ@HRDQR D ODKN OOQ@HR@K MRSHSTSD~ BNMSHC@ DL CHUDQR@R OTAKHB@boDR CD SDOGDM
TRGLNQD~ DMSQD @R PT@HR GD @KT@SHNM NE NSDKR @MC NSDKR GHB@FN LDQHB@M

MRSHSTSD NE D@K NSDKR~ NSDKR @MC DRS@TQ@MSR @KT@SHNMR @MC @QJDS STCHDR
GHB@FN LDQHB@M MRSHSTSD NE D@K RS@SD OOQ@HRDQR~ ¬´³® GD NLOTSDQHYDC MBNLD
OOQN@BG SN NSDKNSDK @QJDS STCHDR @MC @KT@SHNMR GHB@FN LDQHB@M MRSHSTSD NE
D@K RS@SD OOQ@HRDQR~ ¬´´« NSDKR @MC NSDKR  THCD SN @QJDS M@KXRHR~ MUDRSLDMS
M@KXRHR~ @MC @KT@SHNMR GHB@FN OOQ@HR@K MRSHSTSD~ ¬´´ NSDKR @MC NSDKR –
@KT@SHNMR @MC @QJDS STCHDR GHB@FN OOQ@HR@K MRSHSTSD~ ««¬ RR@ d @ LDSNCNKNFH@

L@HR BNLTLDMSD TR@C@ O@Q@ @U@KH@boDR CD @SHUNR GNSDKDHQNR S@MSN MN Q@RHK PT@MSN
HMSDQM@BHNM@KLDMSD

BNMRHCDQ@b^N N ONRHBHNM@LDMSN LDQB@CNKmFHBN CD B@C@ DLOQDDMCHLDMSN D @R RT@R
QD@HR B@O@BHC@CDR CD B@OS@b^N CD CDL@MC@
▪

▪

 DRSTCN ENH EDHSN CD @BNQCN BNL @R RDFTHMSDR DS@O@R
▪

▪

▪

M\KHRD CN DMSNQMN CN OQNIDSN  KNB@K NMCD N DLOQDDMCHLDMSN RDQ\ HMRDQHCN ENH
@M@KHR@CN RNA @RODBSNR PTD HMSDQEDQDL MN OQNBDRRN CD HMCTb^N D B@OS@b^N CD
CDL@MC@ ONQ GNRODC@FDL~ S@HR BNLN @BDRRHAHKHC@CD~ UHRHAHKHC@CD D DMSNQMN
M\KHRD C@ CDL@MC@ CN LDQB@CN  CDL@MC@ CD GNRODC@FDL ENH CHUHCHC@ DL
CHEDQDMSDR RDFLDMSNR CD B@Q@BSDQhRSHB@R DRODBhEHB@R PTD ONSDMBH@KLDMSD DRS^N
HMRDQHCNR M@ \QD@ CD HMEKTeMBH@ CN DLOQDDMCHLDMSN R B@Q@BSDQhRSHB@R HMUDRSHF@C@R
HMBKTDL LNSHUN C@ UH@FDL~ ODQL@MeMBH@ LdCH@~ E@BHKHC@CDR D @LDMHC@CDR
QDPTDQHC@R~ R@YNM@KHC@CD~ EKTST@boDR CH\QH@R CD CDL@MC@ D RDMRHAHKHC@CD @ OQDbN NA
DRRDR @RODBSNR PT@KHS@SHUNR~ D BNL A@RD MN CDRDLODMGN C@ NEDQS@ BNLODSHSHU@~ d
DRSHL@C@ @ CDL@MC@ @SDMCHC@ M@ \QD@ CD HMEKTeMBH@
M\KHRD C@ NEDQS@ DWHRSDMSD D ETSTQ@ R UHRHS@R D @M\KHRD C@ BNLODSHb^N DWHRSDMSD
OQNUDDL TL@ HMCHB@b^N C@ @ST@K RHST@b^N CNR GNSdHR DL NODQ@b^N PTD HMSDQEDQDL CD
L@MDHQ@ CHQDS@ M@ B@O@BHC@CD CN DLOQDDMCHLDMSN DL DRSTCN CD B@OS@Q CDL@MC@
CNR CHUDQRNR RDFLDMSNR DWHRSDMSDR L KDU@MS@LDMSN CNR OQNIDSNR CD GNSdHR DL
CDRDMUNKUHLDMSN ITMSN @N FNUDQMN D @NR GNSDKDHQNR KNB@HR ENH QD@KHY@CN SDMCN§RD DL

RSHL@SHU@ CN CDRDLODMGN @ST@K CN RDSNQ MSQDUHRS@R ENQ@L BNMCTYHC@R BNL NR
OQHMBHO@HR FDQDMSDR CD GNSdHR CN LDQB@CN @M@KHR@CN O@Q@ DRSHL@Q @ NBTO@b^N D @
CH\QH@ LdCH@ CNR GNSdHR DL NODQ@b^N CHBHNM@KLDMSD~ ATRBNT§RD HCDMSHEHB@Q M@R
QDTMHoDR SDMCeMBH@R GHRSmQHB@R QDBDMSDR CD BNLN DUNKTHT @ ODQENQL@MBD CN LDQB@CN
MNR uKSHLNR ® @MNR
M\KHRD CN L@BQN @LAHDMSD D OQNIDb^N CD CDL@MC@ D  CN LDQB@CN  \QD@ CD
HMEKTeMBH@ CN DLOQDDMCHLDMSN ENH @M@KHR@C@ O@Q@ RD HCDMSHEHB@Q SDMCeMBH@R
CDLNFQ\EHB@R D DBNMnLHB@R PTD ONRR@L CD @KFTL@ L@MDHQ@ HLO@BS@Q M@ CDL@MC@
KNB@K ONQ GNRODC@FDL HUDQRNR C@CNR RDBTMC\QHNR ENQ@L @M@KHR@CNR O@Q@ DMSDMCDQ
@R ODQRODBSHU@R CD BQDRBHLDMSN DBNMnLHBN KNB@K D RDT HLO@BSN MN LDQB@CN GNSDKDHQN
C@ QDFH^N~ KDU@MCN§RD DL BNMRHCDQ@b^N S@LAdL N OHODKHMD CD MNUNR GNSdHR MN
LDQB@CN

▪ QNIDb^N CD CDRDLODMGN CN NSDK QNONRSN NL A@RD MN CDRDLODMGN GHRSmQHBN C@
NEDQS@ BNLODSHSHU@ D M@R ODQRODBSHU@R CD DUNKTb^N CD NEDQS@ D CDL@MC@~ d OQNIDS@C@
@ S@W@ CD NBTO@b^N D @ CH\QH@ LdCH@ CN NSDK QNONRSN RSDR hMCHBDR R^N
HLONQS@MSDR HMCHB@CNQDR CD CDRDLODMGN CD DLOQDDMCHLDMSNR GNSDKDHQNR~ DRRDMBH@HR
O@Q@ DLA@R@Q @R OQNIDboDR NODQ@BHNM@HR D @ @U@KH@b^N EHM@MBDHQ@ CN MDFmBHN
▪ QNIDboDR NODQ@BHNM@HR CN NSDK QNONRSN L@ CDS@KG@C@ OQNIDb^N C@R QDBDHS@R D C@R
CDRODR@R~ EDHS@ CD @BNQCN BNL N MHENQL XRSDL NE BBNTMSR ENQ NSDKR~ @OQDRDMS@
NR ADMDEhBHNR DBNMnLHBNR CN DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN D OQNUe @R A@RDR O@Q@ @
OQNIDb^N CN EKTWN CD B@HW@ CN MDFmBHN R QDBDHS@R R^N B@KBTK@C@R BNL A@RD M@R
OQNIDboDR CD NBTO@b^N D CD CH\QH@R LdCH@R D @R CDRODR@R R^N DRSHL@C@R BNL A@RD
M@ BNMBDHST@b^N CN OQNCTSN
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▪ M\KHRD EHM@MBDHQ@ CN NSDK QNONRSN  @U@KH@b^N
EHM@MBDHQ@ d EDHS@ RNAQD N BTRSN SNS@K CD HMUDRSHLDMSN
D N EKTWN CD B@HW@ CN MDFmBHN BNMRHCDQ@MCN @ UDMC@
CN @SHUN MN ¬«Í @MN CN EKTWN~ I\ PTD DRSD d N
LdSNCN
L@HR
BNLTLDMSD
TSHKHY@CN
ODKNR
DLOQDDMCDCNQDR PT@MCN MN OQNBDRRN CD CDBHR^N~
CDMSQD CHUDQR@R @KSDQM@SHU@R CD MDFmBHNR~ O@Q@
QD@KHY@b^N CD MNUNR HMUDRSHLDMSNR
NL DWBDb^N CNR U@KNQDR @OQDRDMS@CNR MN
DLNMRSQ@SHUN CD DRTKS@CNR CN NSDK QNONRSN~ MN
B@OhSTKN ´~ PTD DRS^N DL U@KNQDR MNLHM@HR~ SNC@R @R
CDL@HR OQNIDboDR CDRSD QDK@SmQHN R^N DWOQDRR@R DL
U@KNQDR QD@HR CD RDSDLAQN CD «« R CH\QH@R R^N
AQTS@R~ NT RDI@~ BNMRHCDQ@L S@W@R D HLONRSNR B@KBTK@CNR
RNAQD @ QDBDHS@ NODQ@BHNM@K AQTS@ CD GNRODC@FDL~
BNLN ~  ~   D @R BNLHRRoDR CD SDQBDHQNR
@Q@ DK@ANQ@b^N CN CNBTLDMSN ENQ@L BNMRTKS@CNR
CHUDQRNR DRSTCNR D HMRSHSTHboDR RDSNQH@HR~ BNLN N  ~
OD@C@S@~ QF@MHY@b^N TMCH@K C@ @uCD ~ ~
@MBN DMSQ@K CN Q@RHK~ TMCN NMDS\QHN MSDQM@BHNM@K~
S@u ~ TRGL@M } @JDEHDKC~ CDMSQD NTSQNR NC@R
@R ENMSDR DRS^N DRODBHEHB@C@R @N KNMFN CN QDK@SmQHN
RSD DRSTCN I\ KDU@ DL BNMRHCDQ@b^N N HLO@BSN C@
O@MCDLH@ CN MNUN BNQNM@UhQTR MN LDQB@CN GNSDKDHQN
DL DRSTCN @Q@ L@HR CDS@KGDR RNAQD BNLN ENH EDHS@ DRS@
LNCDK@FDL~ BNMRTKS@Q @ O\FHM@ ¬² CN OQDRDMSD
CNBTLDMSN

RSTCNKDU@DLBNMRHCDQ@b^NNHLO@BSN
C@NUHC§¬´MNLDQB@CNGNSDKDHQN
      
@Q@BSDQhRSHB@RCNLDQB@CN
BNMNLH@
DQB@CNHLNAHKH\QHN
TQHRLN
NSDK@QH@
M\KHRDC@KNB@KHY@b^N
BDRRHAHKHC@CD
MSNMN
HRHAHKHC@CD

DMRTQ@b^NC@NEDQS@
NLODSHCNQDRCHQDSNRDHMCHQDSNR
NU@NEDQS@
DRDLODMGNNODQ@BHNM@K

DMRTQ@b^NC@CDL@MC@
DFLDMS@b^NC@CDL@MC@
QNIDb^NCDBQDRBHLDMSN

 %2

NMBDHST@b^N
CNOQNCTSN

NRHBHNM@LDMSN
LDQB@CNKmFHBN

QNIDboDR
NODQ@BHNM@HR

M\KHRDCN
HMUDRSHLDMSN

KHLDMSNR}DAHC@R
uLDQNCD R
QHMBHO@HR\QD@RBNLTMR
@QB@RONSDMBH@HR
NRHBHNM@LDMSNS@QHE\QHN
DFLDMS@b^NCD
@ST@b^N

DBDHS@R
TRSNRNODQ@BHNM@HR

@KNQCDHMUDRSHLDMSN

HDKC

@KNQQDRHCT@K
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DWODQHeMBH@ @R@MN
▪ L@QB@ @R@MN

▪ RGNSdHR @R@MN
▪ QHMBHO@HRQDEDQeMBH@RDONMSNRCD@SDMb^N

303

NQSDL@QB@CDKTWNCDRL@KK
KTWTQX GNSdHRMNQ@RHK

 (  
L@QB@ @R@MN

@HR CD ¬«« @MNR CD SQ@CHb^N
 GHRSmQH@ CN @R@MN RD HMHBHNT DL ¬´«~ PT@MCN @ E@LhKH@~ CD NQHFDL HS@KH@M@~
HM@TFTQNT RDT OQHLDHQN QDRS@TQ@MSD~ Q@RRDQHD @TKHRS@M@~ KNB@KHY@CN MN BDMSQN
GHRSmQHBN C@ BHC@CD CD ^N @TKN TQ@MSD SNCN N RdBTKN  @ E@LhKH@ HMUDRSHT MN
RDFLDMSN~ @Sd BNMRNKHC@Q§RD BNLN TL@ C@R OQHMBHO@HR QDEDQeMBH@R F@RSQNMnLHB@R C@
BHC@CD DL ¬´³~ BNL @ HM@TFTQ@b^N CN @R@MN M@ T@ L@TQH DL ^N @TKN~ PTD
RDQH@ ONRSDQHNQLDMSD KDU@CN [ T@ @CCNBJ NAN L ««®~ @ E@LhKH@ HM@TFTQNT N
NSDK @R@MN ^N @TKN~ PTD S@LAdL O@RRNT @ @AQHF@Q N QDRS@TQ@MSD @R@MN
ST@KLDMSD~ BNL ² GNSdHR D ¯ QDRS@TQ@MSDR DL NODQ@b^N~ @ L@QB@ @R@MN d
QDEDQeMBH@ DL @SDMCHLDMSN CD PT@KHC@CD D RDQUHbN DWDLOK@Q DL SNCN N O@hR D MN
DWSDQHNQ

NQSDL@QB@CDKTWNCNO@hR

² GNSdHR @ST@KLDMSD DL NODQ@b^N
▪ @R@MN ^N @TKN ««®
▪ @R@MN HN CD @MDHQN ««²
▪ @R@MN TMS@ CDK RSD «¬«
▪ @R@MN N@ HRS@ «¬¬
▪ @R@MN MFQ@ CNR DHR «¬²
▪ @R@MN DKN NQHYNMSD «¬³
▪ @R@MN @KU@CNQ «¬³

± GNSdHRMNQ@RHK
D¬ MNQTFT@H

¯ QDRS@TQ@MSDR~BNL
¬¬ CHEDQDMSDRL@QB@R

EHKH@CN@N
GDD@CHMF NSDKR
NE GDNQKC

DKGNQGNSDKC@
LdQHB@CNTK
ODK@NMCd @RS
Q@UDKDQ

¯ MNUNR GNSdHRQDRHCDMBDR MN OHODKHMD @Sd «
▪ @R@MN DRHCDMBD °SG UDMTD NU@ NQJ – OQDUHRSN O@Q@ «¬
▪ NSDK @R@MN Q@MBNRN – OQDUHRSN O@Q@ N ¬Í SQHLDRSQD CD «¬
▪ NSDK @R@MN S@HL – OQDUHRSN O@Q@ NTSTAQN CD «
▪ NSDK @R@MN HC@CD @QCHL – OQDUHRSN O@Q@ ITKGN CD «®
NMSD @R@MN

¬«
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ODQ@b^NBDMSQ@KHY@C@MNRTCDRSDAQ@RHKDHQN~BNL
DWBDb^NCNRGNSdHRDLTMS@ CDK RSDD@KU@CNQ

 (  
L@QB@ @R@MN

 %!



'     %!

@KU@CNQ

DKN NQHYNMSD
N@HRS@

HNCD @MDHQN
MFQ@CNRDHR

^N@TKN
TMS@ CDK RSD

K@ANQ@b^N NSDK MUDRS

¬¬
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 (  
@R@MN^N@TKN

NBNDLENQMDBDQ@SDMCHLDMSNDRDQUHbNRCD@KShRRHL@PT@KHC@CDQD@R
@LOK@RDCDBNQ@b^NRmAQH@SQ@YDL@RDMR@b^NCDDWBKTRHUHC@CDDDKDF]MBH@

NB@KHY@CN DL ^N @TKN~ MN A@HQQN CNR @QCHMR
M@TFTQ@CN DL ««®
QNIDSN @QPTHSDSnMHBN R@X DHMEDKC D \QBHN NF@M
NMBDHSN LNUHLDMSN LNCDQMHRS@ M@ ^N @TKN CNR @MNR ®«
±« @O@QS@LDMSNR CHRSQHAThCNR DL BHMBN B@SDFNQH@R O@QS@LDMSN RTODQHNQ ®° L¶~
O@QS@LDMSN DKTWD ¯° L¶~ ThSD ²° L¶~ ThSD DKTWD ¬¬° L¶ D ThSD CD NHR
T@QSNR ¬« L¶
▪ @RSQNMNLH@ @R@MN~ NMMN TFFDQN D @QDSSN
▪ QD@R BNLTMR ~ OHRBHM@ @PTDBHC@~ CNHR NETQnR~ CT@R R@TM@R~ EHSMDRR BDMSDQ
▪ TRHMDRR BDMSDQ ¯ R@K@R CD QDTMH^N D @TCHSmQHN O@Q@ ®« ODRRN@R
▪
▪
▪
▪
▪

¬
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NLTL@KNB@KHY@b^NMNAQDM@BHC@CD~PT@QSNRBNMENQS\UDHRD@SDMCHLDMSN
DWBDKDMSD~N @R@MN^N@TKNRDCDRS@B@CDMSQDNRRDTRBNMBNQQDMSDR

@R@MN^N@TKN

    

 %!
TRSN§ADMDEhBHN

³®
@U@KH@boDR

³~

  

 

▪ WBDKDMSDKNB@KHY@b^NM@BHC@CD

▪ @EdC@L@MG^BNAQ@CN[O@QSD

´~²

▪ SDMCHLDMSNDWBDKDMSD

▪ H\QH@R@KS@R

TMBHNM\QHNR

´~²

▪ T@QSNR@LOKNRDBNMENQS\UDHR

NB@KHY@b^N

´~³

HLODY@

´~´

MEQ@DRSQTSTQ@

´~°

NMENQSN

NS@´®

H§EH

³~®

▪ 0SHLNRA@QDQDRS@TQ@MSD
▪ D@B@CDLH@LTHSNANMR

±²´
@U@KH@boDR

WBDKDMSD

°¯´

THSN
ANL

NS@¯~°

´¬

@YN\UDK
THL

NQQhUDK

¯
¬¬
¯
NTBNRBNLDMS\QHNRMDF@SHUNRQD@KHY@CNR
U@KH@b^NOQDCNLHM@MSDLDMSDONRHSHU@

NMSDNNJHMFDQHOCUHRNQ
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 (  
@R@MNHNCD @MDHQN

 @R@MNHNCD @MDHQNOQNOoDTL@HLDQR^NM@BTKSTQ@B@QHNB@RDQUHbN
CDOQ@H@~A@QMNQNNESNO BNLOHRBHM@DCDBNQ@b^NHMROHQ@C@M@NRR@NU@

NB@KHY@CN MN HN CD @MDHQN~ M@ Q@H@ CD O@MDL@
M@TFTQ@CN DL ««²
QNIDSN @QPTHSDSnMHBN GHKHOOD S@QJ
NMBDHSN N HN CD @MDHQN D @ NRR@ NU@
³´ @O@QS@LDMSNR CHRSQHAThCNR DL BHMBN B@SDFNQH@R O@QS@LDMSN TODQHNQ HRS@
MSDQM@ ®« L¶~ TODQHNQ QDMSD§@Q ¬Í @MC@Q ¯« L¶~ O@QS@LDMSN DKTWD QDMSD§
@Q ¯« L¶~ ThSD QDMSD§@Q ²« L¶ D ThSD DKTWD QDMSD§@Q ¬®« L¶
▪ @RSQNMNLH@ @R@MN K @QD~ @QDSSN§NMCQ@ D A@Q C@ OHRBHM@
▪ QD@R BNLTMR OHRBHM@ CD ANQC@ HMEHMHS@~ ~ RDQUHbN CD OQ@H@ D EHSMDRR BDMSDQ
▪ TRHMDRR BDMSDQ TL@ R@K@ CD QDTMH^N D TL @TCHSmQHN O@Q@ ®« ODRRN@R
▪
▪
▪
▪
▪

¬¯
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U@KH@boDRL@INQHS@QH@LDMSDONRHSHU@R
DRS@PTD[KNB@KHY@b^N~BNMRHCDQ@C@TL@C@RLDKGNQDRCNHNCD @MDHQN

@R@MNHNCD @MDHQN

    

 %!
TRSN§ADMDEhBHN

®²
@U@KH@boDR

²~²

MEQ@DRSQTSTQ@
NMENQSN

´~¯

H§EH

´~¯

TMBHNM\QHNR

´~®

NS@´¬

▪ DQUHbND@SDMCHLDMSNDWBDOBHNM@HR

´~

  

 

▪ QNAKDL@RBNLUDC@b^N@BuRSHB@

▪ LAHDMS@b^NC@OHRBHM@

▪ DRS@TQ@MSDCDmSHL@PT@KHC@CD

NB@KHY@b^N

´~°

HLODY@

´~°

▪ HRS@uMHB@
▪ 0SHL@KNB@KHY@b^N

¬±´¬
@U@KH@boDR
NS@¯~°

WBDKDMSD

¬¬¯´

THSN
ANL

®®

@YN\UDK
THL

NQQhUDK

¬°
°²
´
NTBNRBNLDMS\QHNRMDF@SHUNRQD@KHY@CNR
U@KH@b^NOQDCNLHM@MSDLDMSDONRHSHU@

NMSDNNJHMFDQHOCUHRNQ
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@R@MNTMS@ CDK RSD

NLUNB@b^NO@Q@NK@YDQDHMSDFQ@b^N[M@STQDY@~N @R@MNTMS@ CDK RSD
ONRRTHDRSQTSTQ@GNQHYNMS@KHY@C@DCHUDQRNRRDQUHbNRD@SHUHC@CDRCDK@YDQ

NB@KHY@CN DL TMS@ CDK RSD~ DL @ @QQ@
M@TFTQ@CN DL «¬«
QNIDSN @QPTHSDSnMHBN R@X DHMEDKC D @QNKHM@ QNSN
NMBDHSN HMSDFQ@b^N DMSQD B@LON D L@Q
® @O@QS@LDMSNR CHRSQHAThCNR DL BHMBN B@SDFNQH@R NB@MC@ TODQHNQ ®± L¶~
NB@MC@ DKTWD ° L¶~ TMF@KNV DKTWD ±« L¶~ NB@MC@ ThSD ³L¶ D TMF@KNV
ThSD ¬«« L¶
▪ @RSQNMNLH@ @R@MN TMS@ CDK RSD D @R HDCQ@R
▪ QD@R BNLTMR OHRBHM@ DRBTKOHC@ DMSQD @R ODCQ@R M@STQ@HR~ ~ OHRBHM@ HMSDQM@~
R@TM@R RDB@R D @ U@ONQ~ PT@CQ@ CD SeMHR~ B@LON CD FNKED BNL MNUD ATQ@BNR~ EHSMDRR
BDMSDQ~ SQHKG@R~ OQ@H@ OKTUH@K O@QSHBTK@Q~ BDMSQN DPTDRSQD
▪ TRHMDRR BDMSDQ D DRO@bNR OQHU@SHUNR O@Q@ @ QD@KHY@b^N CD DUDMSNR
▪
▪
▪
▪
▪

¬±
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GNSDKSDLBNLNCHEDQDMBH@KRT@DRSQTSTQ@
GNQHYNMS@KHY@C@DLLDHN[M@STQDY@DRT@O@HR@FDL

@R@MNTMS@ CDK RSD

    

 %!
@EdC@L@MG^

´¬
@U@KH@boDR

´~

TRSN§ADMDEhBHN
NLNCHC@CDR

´~±

NMENQSN

´~²

H§EH

¬«

NS@´

TMBHNM\QHNR

´

NB@KHY@b^N

³~´

HLODY@

¬«
@U@KH@boDR
NS@¯~°

▪ DQUHbND@SDMCHLDMSNDWBDOBHNM@HR

²~³

´~°

WBDKDMSD

¬±¬

THSN
ANL

 

▪ QDbNRCNRQDRS@TQ@MSDRR^NLTHSN
@KSNR

▪ HRS@O@MNQ]LHB@C@QDFH^N
▪ LAHDMS@b^NM@M@STQDY@OQNUe
QDK@W@LDMSN
▪ QD@CDK@YDQBNLOKDS@DPT@KHEHB@C@
▪ DBNQ@b^NDOQNIDSN@QPTHSDSnMHBN
CDLTHSNANLFNRSN

³

@YN\UDK

¬

THL
NQQhUDK

  

³
¬
NTBNRBNLDMS\QHNRMDF@SHUNRQD@KHY@CNR
U@KH@b^NOQDCNLHM@MSDLDMSDONRHSHU@

NMSDNNJHMFDQHOCUHRNQ
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@R@MNN@HRS@

KdLCN@SDMCHLDMSNCDPT@KHC@CD~PT@QSNRFQ@MCDRR^NTLCDRS@PTDR
DRSQTSTQ@RCDK@YDQR^NBNLOKDS@RD@SDMCDL[RMDBDRRHC@CDRCNRGmRODCDR

NB@KHY@CN DL NQSN DKHY~ M@ @YDMC@ AN@ HRS@
M@TFTQ@CN DL «¬¬
QNIDSN @QPTHSDSnMHBN R@X DHMEDKC
NMBDHSN HMSDFQ@b^N DMSQD NR SQ@bNR @QPTHSDSnMHBNR D NR DKDLDMSNR C@ M@STQDY@
®´ @O@QS@LDMSNR CHRSQHAThCNR DL SQeR B@SDFNQH@R O@QS@LDMSN DKTWD ±«L ¶~ ThSD
¬«L¶ D ThSD CD NHR T@QSNR ¬³« L¶
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@LAHDMS@b^N~ RDQUHbN D F@RSQNMNLH@ R^N ENQL@S@CNR O@Q@ @SDMCDQ @ TL OuAKHBN
DWHFDMSD  DRSQTSTQ@ CD DUDMSNR CN GNSDK BNMSDLOK@
▪ QH@MNM ThSD – @K@ BNL ¬±« L¶~ BNL ONRRHAHKHC@CD CD RDQ LNCTK@C@ DL CT@R R@K@R
RDMCN TL@ BNL ¬«« L¶ D NTSQ@ BNL ±« L¶ T@MCN @ADQS@~ d B@O@Y CD @SDMCDQ
@Sd ¬°« ODRRN@R DL @TCHSmQHN
▪ DQR@HKKDR ThSD – @K@ BNL °¯ L¶~ BNL B@O@BHC@CD O@Q@ @SDMCDQ ±« ODRRN@R DL
ENQL@SN @TCHSmQHN
▪ NXDQ – MSQD @ QH@MNM ThSD D @ DQR@HKKDR ThSD~ G\ TL ENXDQ BNL B@O@BHC@CD O@Q@
³« ODRRN@R DL ENQL@SN BNPTDSDK
▪ KdL C@ \QD@ CD DUDMSNR~ @ DPTHOD CN GNSDK S@LAdL TSHKHY@ @R DRSQTSTQ@R CNR
QDRS@TQ@MSDR
▪ @Ed@QKXKD– NL´L¶~@\QD@dB@O@YCD@BNLNC@Q@Sd±«ODRRN@R
DLENQL@SN@TCHSmQHN
▪ GD@QKXKDDRS@TQ@MS – DRO@bNBNL¬«¬L¶RmONCDRDQLNMS@CN
DLENQL@SNI@MS@QNTBNPTDSDK~O@Q@¬«NT¬²°ODRRN@R~
QDRODBSHU@LDMSD
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QHMBHO@HRQDEDQeMBH@R– GDHSY@QKSNM

HSY@QKSNMONRRTH@RRNBH@CN[@Q@HQHD~L@QB@CDBNRLdSHBNRCDKTWN~
BNL±R@K@RCDSQ@S@LDMSN~R@TM@DEHSMDRRBDMSDQ@ADQSN¯G

% °« DMSQ@K @QJ NTSG~ DV NQJ
 %! ¬´®«
8   °´  R
    ¬«°
DEDQeMBH@ DL VDKKMDRR
KdL C@ DRSQTSTQ@ CN ~ PTD ONRRTH ± R@K@R CD SQ@S@LDMSN~ UDRSH\QHNR L@RBTKHMN D
EDLHMHMN~ R@TM@ D KNTMFD O@Q@ QDK@W@LDMSN~ N GNSDK NEDQDBD EHSMDRR BDMSDQ @ADQSN ¯G~
BNL ODQRNM@K SQ@HMDQ O@Q@ @TK@R HMCHUHCT@HR~ BNLN XNF@~ OHK@SDR D BNQQHC@~ LDCH@MSD
O@F@LDMSN D @FDMC@LDMSN
DBDMSDLDMSD QDMNU@CN~ N  CN HSY @QKSNM d @RRHM@CN ONQ @ Q@HQHD~ L@QB@ RThb@
CD BNRLdSHBNR CD KTWN~ DWHRSDMSD CDRCD ¬´®¬~ PTD BNLAHM@ HMFQDCHDMSDR DWBKTRHUNR
B@UH@Q~ B@UH@Q AQ@MBN~ NTQN D OK@SHM@ @N RDT NLOKDWN DKTK@Q WBKTRHUN~ A@RD CNR
OQNCTSNR C@ DLOQDR@ N  R^N NEDQDBHCNR ² FQTONR CD SQ@S@LDMSN
▪ @MG@SS@M HMTSDR – Q@S@LDMSNR ENB@CNR MN GmRODCD BNQONQ@SHUN~ PTD M^N SDL
LTHSN SDLON O@Q@ TRTEQTHQ CN  CD Ð¯¬° @ Ð°²«
▪ NQ GD DMSKDLDM – @RR@FDMR D SQ@S@LDMSNR O@Q@ GNLDMR CD Ð°° @ Ð®¯«
▪ NQ NTQ @BD – Q@S@LDMSNR E@BH@HR CD Ð®° @ Ð¬°«
▪ NQ NTQ NCX – @RR@FDMR D SQ@S@LDMSNR BNQONQ@HR CD Ð¬²° @ Ð²¯°
▪ M NNL MCTKFDMBDR – @RR@FDMR D OQNBDCHLDMSNR MN PT@QSN CD Ð¬«« @ Ð°±«
▪ HMHRGHMF NTBGDR – QNBDCHLDMSNR Q\OHCNR~ BNLN L@MHBTQD D CDOHK@b^N CD Ð±° @
Ð¬°
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QHMBHO@HRQDEDQeMBH@R–   NTRD

QNNESNO CNNGN NTRD SDLUHRS@O@MNQ]LHB@CD@MG@SS@MDB@KDMC\QHNEHWNCD
DUDMSNRDEDQeMBH@M@BHC@CDO@Q@UHRHS@b^NDQD@KHY@b^NCDDUDMSNRO@QSHBTK@QDR

% ´§®° HMSG UDMTD~ DV NQJ
 %! ««®
8   ¯¯  R
    ®³
DEDQeMBH@ DL QNNESNO
QH@CN DL ¬´´°~ N NGN NTRD d TL BKTAD OQHU@CN UNKS@CN O@Q@ HMCHUhCTNR DMUNKUHCNR
BNL @QSDR~ LNC@ D HMCuRSQH@ BQH@SHU@  ENBN CN BKTAD d @ BQH@SHUHC@CD @BHL@ CN RS@STR
RNBH@K
R LDLAQNR CN BKTAD SeL @BDRRN [R \QD@R BNLTMR CN GNSDK~ HMBKTHMCN N QNNESNO~ N
PTD E@Y BNL PTD DRSD DRO@bN RDI@ TL CNR L@HR LNUHLDMS@CNR D CDRDI@CNR C@ BHC@CD
NL @OQNWHL@C@LDMSD ®¯« L¶ CD \QD@ uSHK~ N QNNESNO CN NGN NTRD d BNMRHCDQ@CN
TL CNR LDKGNQDR C@ BHC@CD D BNMS@ BNL OHRBHM@ DWSDQM@ @PTDBHC@ ®± L¶~
DROQDFTHb@CDHQ@R~ A@Q D QDRS@TQ@MSD~ BNL TL DRO@bN CDRBNMSQ@hCN O@Q@ QDEDHboDR D
DUDMSNR
ODR@Q C@ OHRBHM@ RDQ ODPTDM@~ N DRO@bN F@MGNT LDQB@CN L@MSDMCN TL B@KDMC\QHN
CD DUDMSNR @ST@KHY@CN~ D S@LAdL CDUHCN [ RT@ UHRS@ CD @MG@SS@M D CN HN TCRNM
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QHMBHO@HRQDEDQeMBH@R– @R@MN

SDMCHLDMSNDWBKTRHUNDODQRNM@KHY@CN
AIDSHUNCDRTODQ@Q@RDWODBS@SHU@R@SdCNRBKHDMSDRL@HRDWHFDMSDR

DEDQeMBH@ DL @SDMCHLDMSN D RDQUHbNR
RRHL BNLN MN B@RN CN QDRS@TQ@MSD~ @ L@QB@ @R@MN d TL@ C@R OQHMBHO@HR QDEDQeMBH@R DL
RDQUHbNR D @SDMCHLDMSN @N BKHDMSD CD KTWN MN LTMCN
NL BTKSTQ@ UNKS@C@ [ ODQRNM@KHY@b^N CN @SDMCHLDMSN D [ OQNWHLHC@CD BNL N BKHDMSD~ @ DPTHOD
@R@MN d SQDHM@C@ O@Q@ RNKTBHNM@Q BNL @FHKHC@CD @R QDPTHRHboDR CNR GmRODCDR~ ONQdL RDL ODQCDQ
@ HMCHUHCT@KHC@CD D @ CHRBQHb^N
KFTMR BNLDMS\QHNR QDSHQ@CNR CN QHOCUHRNQ CN NSDK @R@MN ^N @TKN DUHCDMBH@L @ DWBDKeMBH@
MN @SDMCHLDMSN

▪ “Hotel BNL mSHL@ KNB@KHY@b^N~ DL \QD@ MNAQD CD ^N @TKN SDMCHLDMSN D RDQUHbN @N MhUDK
QD@KLDMSD CD TL GNSDK BHMBN DRSQDK@R ' OQ@ PTDL OQNBTQ@ TL@ DRS@CH@ BNL OQHU@BHC@CD DL
TL GNSDK PTD QD@KLDMSD d CD KTWN” – NRODC@FDL DL CDYDLAQN CD «¬³
▪ “Nos GNRODC@LNR MN @R@MN ONQ TL@ MNHSD @MSDR CD TL@ UH@FDL  DWODQHeMBH@ BNLDb@ @N
R@HQ CN B@QQN BNL SNC@ @SDMb^N CNR ETMBHNM\QHNR PTD MNR DMB@LHMG@L @Sd N BGDBJHM 
PT@QSN SDL CDBNQ@b^N RmAQH@~ L@R BNL TL MhUDK CD BNMENQSN CHEhBHK CD DMBNMSQ@Q LDKGNQ NR
ODPTDMNR CDS@KGDR~ E@YDL CD STCN OQ@ MNR DMB@MS@Q DRCD @R EQTS@R EQDRB@R~ NR ANLANMR~
@LDMHC@CDR DWBKTRHU@R D C@ LDKGNQ PT@KHC@CD DL BNMS@Q @ F@RSQNMNLH@~ PTD LDQDBD TL
QDUHDV @ parte!!” – NRODC@FDL DL CDYDLAQN CD «¬³
▪ “Muito BNMENQSN~ KNB@KHY@b^N HMBQhUDK BNL TL  D TL@ @B@CDLH@ CD CDHW@Q PT@KPTDQ TL CD
PTDHWN B@hCN TMBHNM\QHNR RDLOQD CHRONRSNR @ E@YDQ C@ MNRR@ DRS@CH@ TL KTWN Rm  N
QDRS@TQ@MSD L@HR CDRDI@CN CD ^N @TKN @N @KB@MBD CD TL DKDU@CNQ LDH @ experiência” –
NRODC@FDL DL CDYDLAQN CD «¬³
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¯M\KHRDC@
BNMBNQQeMBH@
▪

MSQNCTb^NDLDSNCNKNFH@

▪ DRTLNC@R@M\KHRDR
▪ RBNMBNQQDMSDR
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¯   ( 
MSQNCTb^NDLDSNCNKNFH@

DRSD B@OhSTKN~ @OQDRDMS@LNR TL@ @U@KH@b^N CDS@KG@C@ C@ DRSQTSTQ@ D CNR RDQUHbNR CNR
GNSdHR BNLODSHCNQDR CN @R@MN S@HL  NAIDSHUN CDRR@ @M\KHRD d @U@KH@Q @R CDAHKHC@CDR D
ENQS@KDY@R CDRSDR DLOQDDMCHLDMSNR~ BNMBKTRoDR PTD HQ^N @ONH@Q @ BNMBDHST@b^N CN
@R@MN S@HL D RDT ONRHBHNM@LDMSN MN LDQB@CN NL DWBDb^N CN @R@MN ^N @TKN~

ONQ I\ SDQ RHCN @M@KHR@CN MN B@OhSTKN “Experiência Fasano”, ENQ@L @U@KH@CNR MDRS@ @M\KHRD
SNCNR NR BNLODSHCNQDR CN DLOQDDMCHLDMSN~ S@MSN OQHL\QHNR~ PT@MSN RDBTMC\QHNR~
@SQ@UdR CD UHRHS@R @NR BNMBNQQDMSDR D @M\KHRDR CDRJSNO R OQmWHL@R O\FHM@R C@Q^N TL
O@MNQ@L@ FDQ@K CD B@C@ DLOQDDMCHLDMSN D @R BNMBKTRoDR C@ @M\KHRD

    

   

ODR@QCDRDQTLBNLODSHCNQOQHL\QHN~N @R@MN^N@TKNM^NENH@U@KH@CNMDRS@RDb^NONQI\SDQRHCN
avaliado em “Experiência Fasano”.
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 @R@MN S@HLENHBNMBDAHCNO@Q@RDQTL@
QDEDQeMBH@M@ROQHMBHO@HRU@QH\UDHR@M@KHR@C@R

DRTLNC@R@M\KHRDR– NLODSHCNQDROQHL\QHNR

  
NSDKDL
DRSTCN
NLODSHCNQDR
OQHL\QHNR

T@QSNR
T@QSNR

}
}
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UDMSNR

@YDQ
@YDQ

NB@KHY@b^N
NB@KHY@b^N NQb@CDL@QB@
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CDPT@CN 

HKSNM
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DWOQDRRHUN MDWHRSDMSD
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DM@HRR@MBD
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MSDQNMSHMDMS@K
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¬

GDQ@SNM
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¬

HUNKH
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¬

¬
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¬

NTQD@RNMR

NMBKTR^N

K@ANQ@b^N NSDK MUDRS
 ANK@ BGDH@ QDOQDRDMS@ GNSdHR QDBdL HM@TFTQ@CNR NT DL E@RD CD BNMRSQTb^N~ @ O@QBH@KLDMSD OQDDMBGHC@ @PTDKDR BNL LDMNR CD « @MNR D~ @R U@YH@R~ NR PTD SeL L@HR CD « @MNR
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T@QSNR

DRTLNC@R@M\KHRDR– NLODSHCNQDRRDBTMC\QHNR
@R@MN S@HL

@R@MN @QCHMR
LHKH@MN
MHPTD
@MF@Q\

NLODSHCNQDR
RDBTMC\QHNR



UDMSNR
@YDQ
NB@KHY@b^N
NQb@CDL@QB@
NMBKTR^N
DSBNLODSHSHUNRDBTMC\QHNBNLONRSNL@INQHS@QH@LDMSDONQGNSdHR
 L@HR@MSHFNR~PTDMDBDRRHS@LCDQDMNU@b^NMNR@O@QS@LDMSNR
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T@QSNR
¬
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@YDQ
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¬
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Q@MC X@SS
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DM@HRR@MBD

¬













MSDQNMSHMDMS@K
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GDQ@SNM
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HUNKH
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NTQD@RNMR

CDPT@CN

@QBH@KLDMSD @CDPT@CN

NTBN DWOQDRRHUN MDWHRSDMSD

K@ANQ@b^N NSDK MUDRS
 ANK@ BGDH@ QDOQDRDMS@ GNSdHR QDBdL HM@TFTQ@CNR NT DL E@RD CD BNMRSQTb^N~ @ O@QBH@KLDMSD OQDDMBGHC@ @PTDKDR BNL LDMNR CD « @MNR D~ @R U@YH@R~ NR PTD SeL L@HR CD « @MNR
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RBNMBNQQDMSDR§ LHKH@MN
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RBNMBNQQDMSDR§ LHKH@MN


 

 R°±
ADQSTQ@ ««¬
MCDQDbNT@RB@Q QDHQD~®³¯§ @QCHL@TKHRS@
QNCTSNTWTQX
@QHE@ANNJHMF Ð¬³±®~²°

 R

▪ DKTWDVHM– ¯L¶
▪ DKTWDHMF– ¯L¶
▪ ThSD LHKH@MN– ³¯L¶

▪ ThSD WDBTSHU@ – ³¯L¶
▪ ThSD TAN – ¬®°L¶

}

▪ DRS@TQ@MSD LHKH@MNBTKHM\QH@
BNMSDLONQ]MD@ HS@KH@M@
▪ NAAX@QA@QDONQboDR

▪ G@LO@FMD@Q}@UH@Q@CDF@
▪ QTMBG @NR EHM@HR CDRDL@M@



▪ @K@OQDRDMS@b^N – R@K@ CD
QDTMH^N O@Q@@Sd ¬°ODRRN@R
▪ @K@LHKH@MN– ¬°L¶

▪ @K@DY@MHMN – ¬«¯L¶CHUHCHC@
DL CNHR @LAHDMSDR~TL@ R@K@ CD±±
L¶DNTSQ@ CD®³L¶



▪ @MS@ODKD
▪ NHRNETQnR
▪ GH@SRT~CQDM@FDLKHME\SHB@~

QDEKDWNFH@~DRENKH@b^NDSQ@S@LDMSNR
E@BH@HR
▪ QD@DWSDQM@

▪ B@CDLH@
▪ TRHMDRRBDMSDQ
▪
DKHONMSN

▪ DQUHbN CDLNQCNLN




¬CH\QH@O@CTKSNR¬³¬¬@¬´¬¬~RDLB@EdC@L@MG^DBNLB@MBDK@LDMSN
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NSDKBNLL@QB@ENQSDMNQ@RHKDKNB@KHY@CNDLTL@C@R\QD@RL@HRMNAQDR
CD^N@TKN~OQmWHLN@NRLDKGNQDRQDRS@TQ@MSDRDUHC@MNSTQM@C@BHC@CD

RBNMBNQQDMSDR§ LHKH@MN

NB@KHY@b^N
NB@KHY@CN DL TL CNR A@HQQNR L@HR BG@QLNRNR D KTWTNRNR CD ^N @TKN~ N GNSDK DRS\ MN BNQ@b^N
CNR @QCHMR NCD@CN CD KNI@R~ F@KDQH@R CD @QSD~ QDRS@TQ@MSDR BNMBDHST@CNR~ B@EdR D DRBQHSmQHNR CD
HLONQS@MSDR DLOQDR@R  GNSDK DRS\ OQmWHLN @N ONKN BNQONQ@SHUN C@ UDMHC@ @TKHRS@~ CHRS@MSD ³
JL CN DQNONQSN CD NMFNMG@R D ONRRTH E\BHK @BDRRN @ CHUDQRNR ONMSNR C@ BHC@CD @SQ@UdR C@R
@UDMHC@R DANTb@R~ NUD CD TKGN~ Q@RHK D @TKHRS@
U@KH@b^N C@ L@QB@

@QB@ AQ@RHKDHQ@ CD GNSdHR ANTSHPTDR~ BNL OQDRDMb@ DL ^N @TKN D MN HN CD @MDHQN D ENBN M@
DWBKTRHUHC@CD D MN RDQUHbN CD DWBDKeMBH@  L@QB@ d @RRNBH@C@ @N GD D@CHMF NSDKR NE GD NQKC~
DCD HQSTNRN D @UDKKDQ @CD~ ONQdL M^N ONRRTH ENQSD QDBNMGDBHLDMSN ODQ@MSD N OuAKHBN
HMSDQM@BHNM@K

DSBNLODSHSHUN

NKNRBNQONQ@SHUNR

TSQNR

RB@K@¬L
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KS@@U@KH@b^NMNNNJHMFDMNQHOCUHRNQDDWBDKeMBH@DLRDQUHbN
QD@CDK@YDQODPTDM@d@OQHMBHO@KCDAHKHC@CDCNGNSDK

RBNMBNQQDMSDR§ LHKH@MN

    

 %!
TRSN§ADMDEhBHN

³±
@U@KH@boDR

°²±
@U@KH@boDR
NS@°«

´~²

H§EH

³~´

TMBHNM\QHNR

▪ WBDKDMSDKNB@KHY@b^N

▪ @EdC@L@MG^BNAQ@CN[O@QSD

▪ WBDKDMSDQDRS@TQ@MSD

▪ H\QH@R@KS@R

▪ 0SHLNB@EdC@L@MG^

▪ MDWHRSeMBH@CDOHRBHM@

▪ DQUHbNHLODB\UDK

▪ KDU@CNQDRODPTDMNR

▪ WBDKDMSDR@O@QS@LDMSNRDRThSDR

▪ HRS@QTHLCNR@O@QS@LDMSNR

´~±

NB@KHY@b^N

´~²

HLODY@

´~²

WBDKDMSD

¯³¬

THSNANL

²°

@YN\UDK

 

³~¬

NMENQSN

NS@´®

  

¬®

THL

±

NQQhUDK

¬

NMSDNNJHMFDQHOCUHRNQ
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 R´°
ADQSTQ@ ««®
MCDQDbNUQHF@CDHQNThRMSnMHN~¯²««§ @QCHL@TKHRS@
QNCTSNTWTQX
@QHE@ANNJHMF Ð²«

 R

▪ S@MC@QC– °L¶
▪ DKTWD– ®«L¶
▪ QDLHTL– ®°L¶

}

▪ JXDDRS@TQ@MSD }@QBTKHM\QH@
HMSDQM@BHNM@K
▪ @QGD@KKCQHMJR DRM@BJR



▪ @K^N CD«««L¶BNLO@QDCDR
QDSQ\SDHR~@BNLNC@MCN @Sd ³««
BNMUHC@CNR DL B@R@LDMSNR






▪ @TKHRS@ – ²«L¶
▪ ThSDR – ³°@®®«L¶

▪ L@R@K@ O@Q@SQ@S@LDMSNR HMCHUHCT@HR
NT CTOKNR
▪ B@CDLH@
▪ HRBHM@HMSDQM@ @PTDBHC@
▪ HRBHM@DWSDQM@

¬CH\QH@O@CTKSNR¬³¬¬@¬´¬¬~RDLB@EdC@L@MG^DBNLB@MBDK@LDMSN

¯³

@R@MN S@HL – ^N@TKN

342

¯   ( 

\QD@CDDUDMSNRDNJXD @QR^NNROQHMBHO@HRCHEDQDMBH@HRCNGNSDKMSQD
@RCDAHKHC@CDRDRS^N@O@QS@LDMSNRODPTDMNRDA@HW@ENQb@HMSDQM@BHNM@K

RBNMBNQQDMSDR§ MHPTD

NB@KHY@b^N
HRS@MSD ² JL CN DQNONQSN CD NMFNMG@R~ N NSDK MHPTD DRS\ OQmWHLN @ CHUDQRNR ONMSNR CD
HMSDQDRRD C@ BHC@CD~ BNLN N ONKN BNQONQ@SHUN CN DHWN @QH@ HL@§DQQHMH~ N @QPTD CN AHQ@OTDQ@ D
N A@HQQN CNR @QCHMR MSQDS@MSN~ DL RDT DMSNQMN HLDCH@SN M^N G\ LTHS@R NOboDR CD A@QDR D
QDRS@TQ@MSDR  @BDRRN [R CHUDQR@R QDFHoDR M@ BHC@CD RD C\ OQHMBHO@KLDMSD ODKN BNQQDCNQ NQSD§TK
D ODK@ UDMHC@ Q@RHK
U@KH@b^N C@ L@QB@

 NSDK MHPTD d TL RhLANKN DL ^N @TKN~ CDUHCN @N RDT CDRHFM~ FQ@MCD \QD@ CD DUDMSNR D @N
RDT QDBNMGDBHCN QNNESNO ' TL CNR GNSdHR BNL L@QB@ L@HR QDBNMGDBHC@ DL ^N @TKN~ ONQdL
BNL A@HW@ DWOQDRR^N HMSDQM@BHNM@K  GNSDK d @RRNBH@CN @N QDEDQQDC NSDKR } DRNQSR~ @N HMD
NSDKR } DRNQSR~ @N @UDKKDQ @CD D @N HQSTNRN

DSBNLODSHSHUN

NKNRBNQONQ@SHUNR

TSQNR

RB@K@¬L

¯´

@R@MN S@HL – ^N@TKN

343

¯   ( 

U@KH@boDRFDQ@HRLTHSNONRHSHU@R~
ONQdL@A@HWNC@@U@KH@b^NCNLHKH@MN

RBNMBNQQDMSDR§ MHPTD

    

 %!

´«
@U@KH@boDR

TRSN§ADMDEhBHN

´~®

NMENQSN

´~¯

H§EH

´~®

TMBHNM\QHNR

´~°

NB@KHY@b^N

´~¯

HLODY@

¬¯±
@U@KH@boDR
NS@¯°

´~±

WBDKDMSD

¬¬«²

THSNANL
@YN\UDK

 

²~´

MEQ@DRSQTSTQ@

NS@´~

  

• QPTHSDSTQ@CHEDQDMBH@C@

• T@QSNRODPTDMNR

• 0SHLNQNNESNO A@QDQDRS@TQ@MSD

• @HWNBTRSN§ADMDEhBHN

• HRBHM@HMSDQM@DDWSDQM@

• NB@KHY@b^NBDMSQ@K
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• HRS@uMHB@C@BHC@CD
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QNB@Q
ENSN
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 R

▪ NKKDBSHNMNNLR– ´L¶
▪ NKKDBSHNMKTR– ®³L¶
▪ NKKDBSHNMThSD – ¯L¶

}

▪ HRSQn HUNKHATEEDSEQ@MBeR
▪ @Q^ @Q}NTMFDCQHMJR D
BTKHM\QH@ BNMSDLONQ]MD@








´R@K@R – ¬´««L¶~RDMCN
▪ ¯R@K@R CD³@¬¬«L¶
▪ ®R@K@R CD¬´@²²L¶

▪ HUNKH@RSDQThSD – ²«L¶
▪ @QJThSD – ««L¶
▪ ThSD QDRHCDMBH@K – ²°«L¶

▪ R@K@R CD¯®@°±®L¶

▪ M@MS@Q@

▪ B@CDLH@
▪ HRBHM@ DWSDQM@ BKHL@SHY@C@
▪ @TM@

▪ TRHMDRRBDMSDQ
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WBDKDMSDKNB@KHY@b^N~OQmWHLN@TL@C@RL@HRHLONQS@MSDR@UDMHC@R
CD^N@TKN@QB@LDMNRQDBNMGDBHC@HMSDQM@BHNM@KLDMSD

RBNMBNQQDMSDR– HUNKH

NB@KHY@b^N
NB@KHY@CN MNR @QCHMR~ N HUNKH DRS\ @ TL PT@QSDHQ^N C@ UDMHC@ @TKHRS@ L RDT DMSNQMN HLDCH@SN
G\ CHUDQR@R NOboDR CD DMSQDSDMHLDMSN BNLN LTRDTR~ F@KDQH@R CD @QSD~ O@QPTDR~ @KdL CNR OQHMBHO@HR
QDRS@TQ@MSDR D A@QDR C@ BHC@CD @ ONTBNR LHMTSNR @ Od HRS@MSD ³~² JL CN DQNONQSN CD
NMFNMG@R~ N GNSDK SDL E\BHK @BDRRN [R CDL@HR QDFHoDR C@ BHC@CD~ OQHMBHO@KLDMSD ODKN BNQQDCNQ
NQSD§TK
U@KH@b^N C@ L@QB@

@QB@ CD NQHFDL ONQSTFTDR@ @CPTHQHC@ ODK@ HMNQ NSDKR~ TL@ BNLO@MGH@ GNSDKDHQ@ RH\SHB@
@RS@MSD BNMGDBHC@ DL NQSTF@K~ @ L@QB@ SDL OQDRDMb@ DL NQSTF@K D MN Q@RHK~ NODQ@MCN
@ST@KLDMSD ¬¯ DLOQDDMCHLDMSNR

DSBNLODSHSHUN

NKNRBNQONQ@SHUNR

TSQNR

RB@K@¬L
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A@QDDM dTL@C@ROQHMBHO@HRQDEDQeMBH@RC@BHC@CDDTLCHEDQDMBH@K
CNGNSDKDMNQMuLDQNCD@O@QS@LDMSNRQDCTYDEHBHeMBH@NODQ@BHNM@K

RBNMBNQQDMSDR– HUNKH
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▪ NB@KHY@b^NDWBDKDMSD

▪ TRSNADMDEHBHN

▪ DDM dTLmSHLNA@Q~LTHSN
LNCDQMN

▪ RNK@LDMSN@BuRSHBN

▪ 0SHLNRA@QDRDQDRS@TQ@MSDR

▪ DDM M^NRTONQS@NMuLDQNCD
GmRODCDR– B@EdC@L@MG^d
LTHSNBGDHN

▪ HLODY@HLODB\UDKDmSHL@
CDBNQ@b^N

▪ MDWHRSeMBH@CDOHRBHM@@PTDBHC@D
BNADQS@

▪ S@EE @SDMBHNRNDQDBDOSHUN

NMSDNNJHMFDQHOCUHRNQ

²¯
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RBNMBNQQDMSDR– MSDQNMSHMDMS@K
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 R

▪ TWN – ²@®L¶
▪ ThSD TMHNQ– ¯°L¶
▪ ThSD WDBTSHU@ – °¯L¶

}

▪ @QRHK@ @KS@ F@RSQNMNLH@
▪
NCDS @QCQHMJR








´R@K@R – ´´¯L¶~RDMCN
▪ ±R@K@R CD®@±±L¶
▪ R@K@R CD¬«³@¬´²L¶

▪ ¬R@K@ CD¯«°L¶

▪ @K@CDSQ@S@LDMSN CDRO@CDMSQN
C@@B@CDLH@
▪ B@CDLH@
▪ HRBHM@ DWSDQM@
▪ HBHBKDS@R FQ\SHR MNKNB@K
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0SHL@KNB@KHY@b^N~E\BHK@BDRRNDDMSNQMNPT@KHEHB@CN
QmWHLN@A@MBNRDDRBQHSmQHNRHMSDQM@BHNM@HR

RBNMBNQQDMSDR– MSDQNMSHMDMS@K

NB@KHY@b^N
 MSDQBNMSHMDMS@K ^N @TKN DRS\ KNB@KHY@CN @ @ODM@R TL PT@QSDHQ^N CD CHUDQR@R KNI@R~ A@QDR D
QDRS@TQ@MSDR C@ UDMHC@ @TKHRS@~ @KdL CD DRS@Q OQmWHLN @ HMuLDQNR DRBQHSmQHNR HMSDQM@BHNM@HR 
GNSDK DMBNMSQ@§RD @ ³~¬ JL CN DQNONQSN CD NMFNMG@R D EHB@ OQmWHLN @ HLONQS@MSDR UH@R C@
BHC@CD~ BNLN @ UDMHC@ @TKHRS@ D N BNQQDCNQ NQSD§TK
U@KH@b^N C@ L@QB@
NL ENBN M@ QDFHNM@KHY@b^N CD B@C@ DLOQDDMCHLDMSN~ RDL ODQCDQ @ FDRS^N HMSDQM@BHNM@K~ @ L@QB@
MSDQNMSHMDMS@K d @ OQHMBHO@K L@QB@ RTODQHNQ CN FQTON
 NL ¬« GNSdHR DL NODQ@b^N D ²« DL
CDRDMUNKUHLDMSN~ @ L@QB@ d QDBNMGDBHC@ HMSDQM@BHNM@KLDMSD ODR@Q C@ @CLHMHRSQ@CNQ@ RDQ DRS@CN§
TMHCDMRD~ @ L@HNQ BNMBDMSQ@b^N CD GNSdHR RD C\ M@ RH@
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NKNRBNQONQ@SHUNR

TSQNR

RB@K@¬L
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MEQ@DRSQTSTQ@CDK@YDQONTBNPT@KHEHB@C@D@E@KS@CDQDMNU@b^N
R^NNROQHMBHO@HRONMSNRMDF@SHUNRCNGNSDK

RBNMBNQQDMSDR– MSDQNMSHMDMS@K
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▪ DBDRRHC@CDCDQDMNU@b^N

▪ NMBHDQFDDKTANTMFDCD
PT@KHC@CD

▪ @EdC@L@MG^
M^NHMBKTRNM@CH\QH@

▪ 0SHLNB@EdC@L@MG^

▪ HRBHM@M^Nd@PTDBHC@

▪ WBDKDMSDKNB@KHY@b^N
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▪ DKTWD– ®«L¶
▪ KTAOHRN – ®«L¶
▪ ThSD @CHRNMDHMNX – ¯±L¶

▪ ThSD S@MENQCD@UDQKX– °´L¶
▪ ThSD @XEKNVDQ– ³³L¶
▪ ThSD QDRHCDMBH@K – ®«´L¶

}

▪ @EdC@L@MG^
▪ XSDR@EdK@MBGDR Q\OHCNR
▪ HUHMFNTMFD@Q}TRGHCQHMJR D

RTRGH
▪
@U@M@KTAA@QCHRBN
▪ DQQ@bN @QCHMRBNMSDLONQ]MDN

▪ ¬°R@K@R – ²««L¶~RDMCN
▪ ¬¬R@K@R CD°«@¬¯°L¶
▪ ¯R@K@R CD««@²¬L¶

▪ TCHSmQHN – ¯´±L¶¯«ODRRN@R








GD@SDM@HRR@MBD
▪ ¯±«L¶
▪ ¬«R@K@R CDSQ@S@LDMSN

▪ @TM@RDB@ D@U@ONQ
▪
HCQNL@RR@FDL

▪ B@CDLH@
▪ PTHO@LDMSNR XADW DHED HSMDRR
▪ HRBHM@ DWSDQM@

▪ KTANTMFD
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@QB@QDBNMGDBHC@HMSDQM@BHNM@KLDMSDNB@KHY@CNDL
TLCNROQHMBHO@HRDHWNRBNQONQ@SHUNRDCDK@YDQC@BHC@CD

RBNMBNQQDMSDR– DM@HRR@MBD

NB@KHY@b^N
NB@KHY@b^N DRSQ@SdFHB@~ CDMSQN CN ONKN BNQONQ@SHUN C@ UDMHC@ @TKHRS@ D BNL TL DMSNQMN HLDCH@SN
LTHSN PT@KHEHB@CN~ BNL CHUDQR@R NOboDR CD A@QDR~ QDRS@TQ@MSDR D NOboDR CD DMSQDSDMHLDMSN \BHK
@BDRRN @N DQNONQSN CD NMFNMG@R CHRS@MSD ´~¯ JL CN GNSDK D @ CHUDQR@R QDFHoDR C@ BHC@CD
U@KH@b^N C@ L@QB@
@QB@ RTODQHNQ ODQSDMBDMSD [ @QQHNSS MSDQM@SHNM@K~ @ DM@HRR@MBD SDL TL ENBN DL CDRHFM D MN
DMSQDSDMHLDMSN CN GmRODCD ST@KLDMSD~ G\ ¬²± GNSdHR DL NODQ@b^N D L@HR ´ DL
CDRDMUNKUHLDMSN @QSD CD TL@ DLOQDR@ CNR RS@CNR MHCNR~ @ L@QB@ d A@RS@MSD QDBNMGDBHC@ DL
SNCN N LTMCN
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KNB@KHY@b^NDNRRDQUHbNRMNGNSDKR^NCDRS@PTDR
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° @R@MN S@HL
▪ DRTLNC@DRSQTSTQ@
▪

NRODC@FDL

▪ KHLDMSNRDDAHC@R
▪ UDMSNR
▪ DVDKKMDRR
▪ NNESNO
▪ M\KHRDC@KNB@KHY@b^N
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DRTLNC@DRSQTSTQ@

NSDKKTWTQX BNL¬«²@O@QS@LDMSNRD@ADQSTQ@OQDUHRS@O@Q@NTSTAQNCD«
NB@KHY@b^NHCD@KO@Q@@HLOK@MS@b^NCDGNSDKCDRS@B@SDFNQH@

NSDK CD KTWN BNL ¬«² @O@QS@LDMSNR

▪ NSDK CD O@CQ^N KTWTQX
▪ O@QS@LDMSNR – ¬«² TMHC@CDR G@AHS@BHNM@HR BNL \QD@ LdCH@ OQHU@SHU@ CD °± L¶
▪ KHLDMSNR D ADAHC@R – QDRS@TQ@MSD HMSDQMN @ADQSN DL SNC@R @R QDEDHboDR~ KNAAX A@Q~
A@Q C@ OHRBHM@~ QDRS@TQ@MSD DWSDQMN D QNNL RDQUHBD ¯G
▪ QD@R RNBH@HR – EHSMDRR BDMSDQ~ ~ R@TM@ D OHRBHM@ DWSDQM@
▪ QD@ CD DUDMSNR – TL R@K^N LNCTK\UDK CD ¯®« L¶ BNMRHCDQ@MCN ENXDQ~ @KdL CD
PT@SQN R@K@R CD QDTMH^N MN ATRHMDRR BDMSDQ
▪ M@TFTQ@b^N OQDUHRS@ – NTSTAQN CD «
DQQDMN KNB@KHY@CN MN S@HL HAH
▪  GNSDK RDQ\ BNMRSQThCN DL TL SDQQDMN KNB@KHY@CN M@ T@ DCQNRN KU@QDMF@~ MÍ
²«±~ MN S@HL HAH~ DL ^N @TKN
▪  SDQQDMN ONRRTH ¯³²´~ L¶ D~ @KdL CN GNSDK~ BNMS@Q\ BNL QDRHCDMBH@K CD @KSN MhUDK
D QDRS@TQ@MSDR CD @KSN O@CQ^N
▪  QDFH^N BNMBDMSQ@ N OQHMBHO@K ONKN BNQONQ@SHUN C@ BHC@CD D DRS\ OQmWHL@ @
HLONQS@MSDR DRO@bNR O@Q@ DMSQDSDMHLDMSN~ BNLN RGNOOHMFR~ O@QPTDR D SD@SQNR
KdL CHRRN~ MN DMSNQMN HLDCH@SN G\ CHUDQR@R NOboDR PT@KHEHB@C@R CD @KHLDMSNR D
ADAHC@R  SDQQDMN DRS\ @ ³~° JL CN DQNONQSN CD NMFNMG@R

    § 

@Q@ EHMR CD OQNIDb^N~ BNMRHCDQNT§RD @ @ADQSTQ@ DL I@MDHQN CD «®

NMSDUDM

TODQHNQ
DKTWD
ThSD TMHNQ
ThSD
ThSDDKTWD
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NRODC@FDL

Decoração clássica, porém “leve”, direcionada também para um
OuAKHBNINUDLO@QS@LDMSNRLDMNQDRO@QSHQ^NCD®±L¶
    +   

▪ ¬«² TMHC@CDR G@AHS@BHNM@HR
▪ ± B@SDFNQH@R CD @O@QS@LDMSNR TODQHNQ ®± L¶~ DKTWD °¬ L¶~
ThSD uMHNQ °² L¶~ ThSD ³± L¶~ ThSD DKTWD ¬¬¯ L¶ D ThSD
@R@MN ² L¶
▪ QD@ LdCH@ OQHU@SHU@ CD °± L¶
▪ QNIDSN CD @QPTHSDSTQ@ EK@KN @RODQHMH
▪ QNIDSN CD CDBNQ@b^N STCHN ² @QBHN NF@M
▪ QNIDSN CD O@HR@FHRLN NL@ QPTHSDSNR
▪ NMRSQTb^N D HMBNQONQ@b^N UDM NMRSQTSNQ@ D MBNQONQ@CNQ@

▪ NMDBSHUHC@CDSDBMNKNFH@ SNL@C@R D BNMDBSNQDR  OQmWHLNR
[ B@L@~ L@QS~ HMSDQMDS CD @KS@ UDKNBHC@CD~ @OKHB@SHUNR O@Q@
RNKHBHS@b^N D @FDMC@LDMSN CD RDQUHbNR~ @TSNL@b^N C@
HKTLHM@b^N D @Q§BNMCHBHNM@CN

NMSDUDM

³°
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DQRODBSHU@CHFHS@KCDTL
CNR@O@QS@LDMSNRCNGNSDK

NRODC@FDL
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KHLDMSNRDDAHC@R

HEDQDMBH@KBNLODSHSHUNDRSQTSTQ@CD}HMSDFQ@C@[BHC@CD~
BNLTSHKHY@b^NDWOQDRRHU@S@LAdLODKNOuAKHBNCDO@RR@MSDR

▪ NAAX A@Q BNL RDSD @RRDMSNR MN A@KB^N~ L@HR NHSN ONKSQNM@R
▪ NHR QDRS@TQ@MSDR @ADQSNR O@Q@ @ QT@~ RDMCN TL CDKDR BNL ¬¬° KTF@QDR~ L@HR TL@
R@K@ OQHU@SHU@ BNL ¬± KTF@QDR

▪ @Q M@ BNADQSTQ@ BNL ® KTF@QDR MN KNTMFD HMSDQMN~ ± KTF@QDR MN KNTMFD DWSDQMN D ³
KTF@QDR MN A@KB^N
▪ @HR@FHRLN ONCDQ\ @SDMT@Q NR DEDHSNR C@ UHRS@ CN GNSDK M^N RDQ S^N @SQ@SHU@ PT@MSN @
CD NTSQ@R KNB@KHC@CDR NT OQdCHNR L@HR @KSNR

NMSDUDM
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UDMSNR

RO@bNRDQ\B@O@YCD@SDMCDQDUDMSNRPTDATRB@L
DWBKTRHUHC@CDD@KSNMhUDKCD}D@SDMCHLDMSN

▪ MC@Q CD DUDMSNR ¯®« L¶ uSDHR BNMRHCDQ@MCN ENXDQ
▪ T@SQN R@K@R CD QDTMH^N KNB@KHY@C@R MN ATRHMDRR BDMSDQ PTD SNS@KHY@L L@HR ´± L¶
▪ @K@R BNL KTY M@STQ@K CDUDQ^N SQ@YDQ @ RDMR@b^N CD DWBKTRHUHC@CD [ DRSQTSTQ@

▪ SDMb^N @ @RODBSNR SdBMHBNR~ BNLN HRNK@LDMSN @BuRSHBN~ B@AD@LDMSNR HMSDQMNR~
BKHL@SHY@b^N~ DRSQTSTQ@ O@Q@ EHW@b^N CD DPTHO@LDMSNR MN SDSN~ DMSQ@C@R CD RDQUHbN D
RNBH@K DWBKTRHU@R RB@C@ CD @BDRRN CHQDSN ODKN KNAAX d ETMC@LDMS@K

NMSDUDM
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@R@MN S@HL – ^N@TKN
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DVDKKMDRR

HEDQDMBH@KBNLODSHSHUN\QD@R@LOK@RDBNLOKDS@R
U@KNQHY@Q^N@DRSQTSTQ@CDK@YDQCN @R@MN S@HL

▪  @RRNBH@CN [ L@QB@ @R@MN BNL ®«« L¶
▪ T@SQN R@K@R CD SQ@S@LDMSN~ RDMCN SQeR R@K@R O@Q@ B@R@HR D TL@ R@K@ HMCHUHCT@K
▪ L@ R@TM@ RDB@ D TL@ R@TM@ uLHC@

▪ B@CDLH@ @ADQS@ ¯ GNQ@R BNL ¬°« L¶ D ODQRNM@K SQ@HMDQ CHRONMhUDK O@Q@
@FDMC@LDMSN CD @TK@R HMCHUHCT@HR~ BNLN XNF@ D OHK@SDR
▪ @ADKDHQDHQN D L@MHBTQD
▪ DRSH\QHN L@RBTKHMN D EDLHMHMN

NMSDUDM
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NNESNO

▪ HRBHM@ BNL ±¯ L¶
▪ NK\QHN BNL  KTF@QDR BNL DROQDFTHb@CDHQ@R

HEDQDMBH@KBNLODSHSHUNQNNESNO BNLOHRBHM@DA@QRDQ\
@SQ@SHUN@NRGmRODCDRD[QD@KHY@b^NCDDUDMSNRRNBH@HR
▪ @Q BNL ® KTF@QDR MN KNTMFD HMSDQMN~ ± KTF@QDR MN KNTMFD DWSDQMN D ³ KTF@QDR MN
A@KB^N

NMSDUDM
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M\KHRDC@KNB@KHY@b^N

L@C@RQDFHoDRL@HRU@KNQHY@C@RO@Q@@HLOK@MS@b^NCD
TLGNSDKCDKTWN~OQmWHL@@DRBQHSmQHNR~A@QDRDQDRS@TQ@MSDR

MCDQDbN

T@ DCQNRN KU@QDMF@~ MÍ ²«±~ S@HL HAH § ^N @TKN~ 
BDRRHAHKHC@CD AN@
▪ QmWHLN @ HLONQS@MSDR UH@R C@ BHC@CD U NUD CD TKGN~ U QHF@CDHQN @QH@ HL@~
U TRBDKHMN TAHRSBGDJ D U @MSN L@QN
▪  @BDRRN @N DQNONQSN CD NMFNMG@R RD C\ @SQ@UdR C@ UDMHC@ @MSN L@QN D C@
UDMHC@ CNR @MCDHQ@MSDR  ODQBTQRN CD ³ JL d EDHSN DL @OQNWHL@C@LDMSD «
LHMTSNR~ DL B@QQN~ PT@MCN M^N G\ SQ]MRHSN
HRHAHKHC@CD @CDPT@C@
ODR@Q C@ DWHRSeMBH@ CD CHUDQRNR OQdCHNR @N QDCNQ~ N SDQQDMN d CD DRPTHM@ D EHB@ DL
TL@ UH@ BNMGDBHC@ D CD FQ@MCD LNUHLDMS@b^N
MSNQMN PT@KHEHB@CN
▪ NKN BNQONQ@SHUN BNMRNKHC@CN CD ^N @TKN \ @OQNWHL@C@LDMSD ~± LHKGoDR L¶ CD
DCHEhBHNR BNQONQ@SHUNR CD @KSN O@CQ^N MN DMSNQMN DWO@MCHCN KdL CN ONKN
BNQONQ@SHUN~ N GNSDK DRS@Q\ OQmWHLN @NR RGNOOHMFR FT@SDLH~  FT@SDLH~ HK@
KhLOH@ D HC@CD @QCHL~ @KdL CN @QPTD CN NUN D CN @QPTD CN AHQ@OTDQ@
▪ LONQS@MSDR FDQ@CNQDR CD CDL@MC@ CD DUDMSNR D~ RDBTMC@QH@LDMSD~ CD K@YDQ NBJDX
KTA~ D@SQN @MS@MCDQ  ~ HM\RHN CN AHQ@OTDQ@ D RS\CHN CN NQTLAH
▪ EDQS@ BNLOKDLDMS@Q PT@KHEHB@C@ @ QDFH^N OQHL\QH@ CN DLOQDDMCHLDMSN NEDQDBD
mSHL@R NOboDR CD @KHLDMSNR D ADAHC@R~ @KdL CD RDQUHbNR S@HR BNLN E@QL\BH@R D
A@MBNR RRHL~ NR GmRODCDR SDQ^N CHUDQR@R NOboDR DL V@KJHMF CHRS@MBD
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▪ N Q@RHK~ NR DRS@CNR BNLDb@Q@L @ FQ@CT@KLDMSD
@CNS@Q LDCHC@R CD HRNK@LDMSN RNBH@K DL ¯ CD
L@QbN OmR ONTBN L@HR CD  LDRDR CN HMhBHN C@
PT@QDMSDM@ MNR DRS@CNR CD  D  ~ HMHBHNT§RD TL@
QD@ADQSTQ@ FQ@CT@K CN BNLdQBHN D RDQUHbNR~ @HMC@
RDL N BNMSQNKD C@ CHRRDLHM@b^N C@ NUHC§¬´ NID~
SNCNR NR DRS@CNR I\ @EQNTW@Q@L~ @N LDMNR
O@QBH@KLDMSD~ @R LDCHC@R CD HRNK@LDMSN RNBH@K
▪  KDHSTQ@ C@ DUNKTb^N C@ CNDMb@ M^N ONCD RDQ UHRS@
BNLN TM]MHLD DL TL O@hR BNLN N Q@RHK~ BTINR
RS@CNR @OQDRDMS@L CHEDQDMSDR E@RDR D UDKNBHC@CDR
LTHSN CHRSHMS@R C@ O@MCDLH@ RS@CNR PTD
DMEQDMS@Q@L TL@ E@RD L@HR CTQ@ MN HMhBHN C@ BQHRD~
BNLN  D ~ UDDL N MuLDQN CD MNUNR B@RNR D
mAHSNR B@HQ FQ@CT@KLDMSD \ ~ ~  ~  D 
DRS^N DL TL@ BTQU@ @RBDMCDMSD CD MNUNR B@RNR D
mAHSNR
▪ KFTL@R U@BHM@R DRS^N DL E@RD @U@Mb@C@R CD SDRSD~
BNLN @ CN MRSHSTSN TS@MS@M PTD DRS\ RDMCN
OQNCTYHC@ MN Q@RHK DL O@QBDQH@ BNL N K@ANQ@SmQHN
BGHMeR HMNU@B D NR QDRTKS@CNR ENQDL ONRHSHUNR~ @
U@BHM@ ONCD DRS@Q CHRONMhUDK MN LDQB@CN I\ MN
HMhBHN CD «¬
▪ @Q@ @R OQNIDboDR CN DRSTCN~ O@QSD§RD C@ OQDLHRR@
CD HMSDMRHEHB@b^N CN QHSLN CD QDBTODQ@b^N C@
DBNMNLH@ DL «¬~ BNLN HMCHB@CN ODKNR OQHMBHO@HR
@M@KHRS@R DBNMnLHBNR M@BHNM@HR D HMSDQM@BHNM@HR
@Q@ S@MSN~ d ETMC@LDMS@K PTD @R BTQU@R CD
BNMS\FHN C@ NUHC§¬´ RDI@L BNMSHC@R D @ U@BHM@
DRSDI@ CHRONMhUDK @N LTMCN
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GHM@DRS\DLE@RDL@HR@U@Mb@C@CDQDBTODQ@b^N
DI\RHM@KHY@QDSNL@C@[ODQENQL@MBDOQd§BQHRD

NMITMSTQ@L@BQNDBNMnLHB@– NUHC§¬´D@GNSDK@QH@
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▪  HLO@BSN C@ NUHC§¬´ M@ GNSDK@QH@ ENH ENQSD R S@W@R
CD NBTO@b^N @N QDCNQ CN LTMCN B@hQ@L @ TL ChFHSN
BNMENQLD @ CNDMb@ ENH RD DRO@KG@MCN ODK@R CHEDQDMSDR
QDFHoDR CN FKNAN N DMS@MSN~ N hMCHBD I\ RD DMBNMSQ@
DL QDBTODQ@b^N M@ L@HNQ O@QSD CNR CDRSHMNR
▪ @ GHM@~ BNLN LNRSQ@ N FQ\EHBN @N K@CN~ @ NBTO@b^N
R@HT CD U@KNQDR OQmWHLNR @ ³¸ MN HMhBHN CD EDUDQDHQN D~
MN HMhBHN CD L@HN~ N hMCHBD I\ @SHMFH@ ®³¸ RRN
QDOQDRDMS@ TL @TLDMSN CD ®« OO DL ONTBN L@HR CD
CNHR LDRDR N EHM@K CD @FNRSN~ @ NBTO@b^N DRS@U@ DL
O@S@L@QDR OQmWHLNR @ ²«¸ CDUHCN [R EdQH@R DRBNK@QDR~
U@KNQ LTHSN RDLDKG@MSD @N PTD DQ@ UHRSN MN O@hR M@R
RDL@M@R PTD @MSDBDCDQ@L N HMhBHN C@ BQHRD
▪ MPT@MSN M@ GHM@ @ PTDC@ CD NBTO@b^N @BNMSDBDT DL
I@MDHQN~ ONHR ENH N OQHLDHQN O@hR @SHMFHCN ODK@ CNDMb@~
MNR RS@CNR MHCNR D M@ TQNO@ DK@ UDHN DMSQD N EHM@K CD
EDUDQDHQN D HMhBHN CD L@QbN NR RS@CNR MHCNR~ CDUHCN
@ KNBJCNVMR LDMNR QhFHCNR~ @ NBTO@b^N M^N BGDFNT @
U@KNQ HMEDQHNQ @ «¸ D @ST@KLDMSD I\ DRS\ OQmWHL@ @ °«¸
\ MN BNMSHMDMSD DTQNODT~ @ PTDC@ ENH L@HNQ N HMhBHN
CD @AQHK N hMCHBD BGDFNT @ °¸ D @ST@KLDMSD DRS\ DL
¯°¸
▪ @Q@ N Q@RHK~ @ DWODBS@SHU@ d PTD @ BTQU@ CD
QDBTODQ@b^N RD HMSDMRHEHPTD MNR OQmWHLNR LDRDR 
QDBTODQ@b^N BNLOKDS@ KDU@Q\ MN LhMHLN  @MNR~ @Sd PTD
G@I@ @ MNQL@KHY@b^N BNLOKDS@ CN EKTWN @dQDN M@BHNM@K D
HMSDQM@BHNM@K D S@LAdL CN RDSNQ CD DUDMSNR~ BNLN
HMCHB@CN MN DRSTCN DBTODQ@b^N C@ NSDK@QH@ QA@M@
MN Q@RHK~ CDRDMUNKUHCN ODK@ NSDK MUDRS DL O@QBDQH@
BNL @ LMHADDR~ @  D N  ~ PTD ONCD RDQ
@BDRR@CN MDRSD KHMJ
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´ÌL@HNQDBNMNLH@CNLTMCN~°ÍL@HNQSDQQHSmQHND±ÌL@HNQONOTK@b^N
 Q@RHK d TL O@hR PTD RD CDRS@B@ ONQ RDT S@L@MGN D QNATRSDY DBNMnLHB@ DMCN N PTHMSN L@HNQ
CN LTMCN DL \QD@ SDQQHSNQH@K~ N O@hR BNMS@ BNL TL KHSNQ@K CD @OQNWHL@C@LDMSD ²°«« JL¶ D E@Y
EQNMSDHQ@ BNL ¬« O@hRDR RTK§@LDQHB@MNR NL @ RDWS@ L@HNQ ONOTK@b^N CN LTMCN~ @ DBNMNLH@
AQ@RHKDHQ@ d @ L@HNQ C@ LdQHB@ @SHM@ D CN DLHREdQHN TK~ @ MNM@ L@HNQ CN LTMCN DL QDK@b^N @N
  MNLHM@K D @ RdSHL@ ONQ @QHC@CD CN NCDQ CD NLOQ@  NL L@HR CD ¬« LHKGoDR CD
G@AHS@MSDR~ N S@L@MGN CD RDT LDQB@CN CNLdRSHBN d QNATRSN

Q@RHKL@HNQDBNMNLH@CN DLHREdQHNTK

▪

°Í L@HNQSDQQHSmQHND ±Ì L@HNQONOTK@b^NCNLTMCN~BNLTLSNS@KCD
¬« LHKGoDR CDG@AHS@MSDR

▪

´Ì L@HNQDBNMNLH@CNLTMCN~BNL DPTHU@KDMSD@Ð²~®SQHKGoDR

▪

°°²« LTMHBhOHNRCHRSQHAThCNRDL± DRS@CNR~@KdLCNHRSQHSN DCDQ@K

▪

Q@MCDLDQB@CNCNLdRSHBN~ ONSDMBH@KBNMRTLHCNQCDADMR~RDQUHbNR~

STQHRLNDK@YDQ
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NMITMSTQ@L@BQNDBNMnLHB@– QHMBHO@HRHMCHB@CNQDR

DBDRR^NDL««DQDSNL@C@DL«¬LLdCHNDKNMFNOQ@YNR~HMEK@b^N
BNMSQNK@C@DITQNRA@HWNRSNQM@Q^NN@LAHDMSDCDMDFmBHNRL@HR@SQ@SHUN

DBDRR^N DL «« D QDSNL@C@ CD BQDRBHLDMSN DL «¬
R ODQRODBSHU@R O@Q@ N   M@BHNM@K DL «« @HMC@ R^N HMBDQS@R DMSQD NR OQHMBHO@HR @M@KHRS@R CD
DBNMNLH@ MN LDQB@CN~ OQNIDS@§RD TL@ QDSQ@b^N CD ¯~°¸ @ ²~²¸ DRSD @MN  QD@K L@FMHSTCD C@ PTDC@
CDODMCDQ\ C@ BNMSDMb^N C@ NUHC§¬´ D CD RDT HLO@BSN EHM@MBDHQN MNR BNMRTLHCNQDR D M@R DLOQDR@R
N DMS@MSN~ @BQDCHS@§RD PTD @ QDBTODQ@b^N RD C@Q\ I\ @ O@QSHQ CN OQmWHLN @MN~ BNL OQDUHR^N CD   CD
®~°¸ DL «¬
MEK@b^N   OTW@C@ O@Q@ A@HWN DL «« ODK@ PTDC@ MN BNMRTLN
L ««~ N EDBG@LDMSN CN BNLdQBHN CDUHCN [ NUHC§¬´~ RNL@CN [ RTRODMR^N CNR BNMSQ@SNR CD
SQ@A@KGN D QDCTb^N CD INQM@C@ D CD R@K\QHN OQNONQBHNM@K~ PTD I\ @EDSNT L@HR CD ¬ LHKGoDR CD
AQ@RHKDHQNR~ HLOKHB@L DL TL@ CDR@BDKDQ@b^N MN BNMRTLN D~ BNMRDPTDMSDLDMSD~ A@HW@ HMEK@b^N @Q@ NR
OQmWHLNR @MNR~ N hMCHBD RDFTD DL SQ@IDSmQH@ ADMHFM@

KS@ MN B]LAHN RD OQNKNMF@Q\ S@LAdL O@Q@ NR OQmWHLNR @MNR
 QHRBN EHRB@K @HMC@ DKDU@CN~ @ BNMSQ@b^N C@ @SHUHC@CD DBNMnLHB@ D N BDM\QHN CD ITQNR A@HWNR CDUDL
RDFTHQ KHLHS@MCN N EKTWN CD B@OHS@HR O@Q@ N Q@RHK @N KNMFN CDRSD @MN D HLODCHMCN TL@ @OQDBH@b^N
L@HR HMSDMR@ C@ LNDC@ @Q@ N @MN PTD UDL~ [ LDCHC@ DL PTD N BGNPTD DWSDQMN RD CHRRHOD D @
DBNMNLH@ AQ@RHKDHQ@ QDSNLD N BQDRBHLDMSN~ G\ DRO@bN O@Q@ HMhBHN CD @OQDBH@b^N C@ LNDC@  @KS@ CN
CmK@Q CDUD HMSDMRHEHB@Q @ OQNBTQ@ ONQ CDRSHMNR CD EdQH@R M@BHNM@HR
TQNR DKHB DRS\ MN LDMNQ O@S@L@Q GHRSmQHBN I\ QDFHRSQ@CN
L ° CD @FNRSN~ N NONL QDCTYHT @ DKHB ODK@ MNM@ QDTMH^N BNMRDBTSHU@~ D N hMCHBD @SHMFHT ~«¸~
LDMNQ O@S@L@Q GHRSmQHBN I\ QDFHRSQ@CN OmR @ uKSHL@ QDTMH^N CN NONL~ N BNMRDMRN DMSQD N LDQB@CN
DQ@ CD PTD @HMC@ G@UDQH@ L@HR TL BNQSD M@ S@W@ @Sd N EHM@K CN @MN @MSHCNR ITQNR DL O@S@L@QDR
A@HWNR~ @R NOboDR CD HMUDRSHLDMSNR MN RDSNQ OQNCTSHUN F@MG@Q^N L@HR ENQb@ D @SQ@SHUHC@CD MN O@hR
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NMSDNMEDCDQ@b^N@BHNM@KC@ MCuRSQH@@FNRSN««

NMSDNMEDCDQ@b^N@BHNM@KC@ MCuRSQH@@FNRSN««

 +MCHBD CD NMEH@Mb@ CN LOQDR\QHN MCTRSQH@K    d TL KDU@MS@LDMSN DRS@ShRSHBN
PTD ENQMDBD~ LDMR@KLDMSD~ HMCHB@boDR RNAQD N DRS@CN FDQ@K C@ DBNMNLH@ D RT@R
SDMCeMBH@R L «¬°~ N hMCHBD RNEQDT PTDC@R DL Q@Y^N CN @FQ@U@LDMSN C@ BQHRD ONKhSHB@
D DBNMnLHB@~ L@R @ O@QSHQ CD «¬± I\ @OQDRDMSNT QDSNL@C@ CD BQDRBHLDMSN TQ@MSD
SNCNR NR LDRDR DMSQD N HMhBHN CD «¬³ D L@QbN CD ««~ BNL DWBDb^N CD ITMGN CD «¬³
CDUHCN [ FQDUD CNR B@LHMGNMDHQNR~ N hMCHBD RD L@MSDUD @BHL@ C@ LdCH@ L @AQHK
CDRSD @MN~ BNL @ BGDF@C@ C@ NUHC§¬´ MN O@hR~ N hMCHBD @SHMFHT ®¯~°~ U@KNQDR PTD M^N
DQ@L UHRSNR CDRCD NTSTAQN CD «¬°~ DL LDHN [ BQHRD DBNMnLHB@ C@ dONB@ N DMS@MSN~
N  I\ SDL LNRSQ@CN TL UHdR ONRHSHUN RS\ DL QDBTODQ@b^N CDRCD L@HN D DL @FNRSN
EHBNT DL °²~ I\ @BHL@ C@ LdCH@ GHRSmQHB@

 +MCHBD @BHNM@K CD WODBS@SHU@ CN NMRTLHCNQ   d TL HMCHB@CNQ TSHKHY@CN O@Q@
HCDMSHEHB@Q @ SDMCeMBH@ CN BNMRTLN C@R E@LhKH@R RRHL BNLN N  ~ CDUHCN @N BDM\QHN
ONKhSHBN D DBNMnLHBN~ N  S@LAdL @OQDRDMSNT PTDC@R DL «¬°  O@QSHQ CD «¬± @
DWODBS@SHU@ CN BNMRTLHCNQ UNKSNT @ LDKGNQ@Q D CDRCD N uKSHLN SQHLDRSQD CD «¬³
DMBNMSQ@§RD DL O@S@L@QDR @BHL@ C@ LdCH@ GHRSmQHB@ N DMS@MSN~ CDUHCN [ NUHC§¬´~ @
NMEDCDQ@b^N @BHNM@K C@ MCuRSQH@ HMSDQQNLODT N B\KBTKN CN hMCHBD CDUHCN [
HLONRRHAHKHC@CD CD QD@KHY@b^N C@ ODRPTHR@ OQDRDMBH@K
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@W@QD@KCDITQNR

NMSD  ~@MBNDMSQ@KCNQ@RHKD S@uRDSDLAQN««
@Q@@ROQNIDboDR~BNMRHCDQNT§RDDLSNCNRNRLDRDR@OQNIDb^N@MT@KCHUTKF@C@ODKN S@u

▪

N BDM\QHN L@BQNDBNMnLHBN~ @HMC@ M^N G\ RHM@K CD OQDRR^N HMEK@BHNM\QH@
RHFMHEHB@SHU@ MNR OQmWHLNR @MNR HUDQRNR E@SNQDR BNMSQHATDL O@Q@ @
BNMSHMTHC@CD C@ CHM]LHB@ ADMHFM@ C@ HMEK@b^N~ BNLN N DKDU@CN MhUDK CD
NBHNRHC@CD C@ DBNMNLH@ D @ @KS@ C@ S@W@ CD CDRDLOQDFN  QHRBN CD @KS@ CDQHU@
CD DUDMST@HR OQDRRoDR B@LAH@HR~ MN B@RN CD EQTRSQ@b^N C@ @FDMC@ CD QDENQL@R~
D CNR QHRBNR EHRB@HR BQDRBDMSDR
R ODQRODBSHU@R MN ]LAHSN LTMCH@K~ PTD I\ DQ@L CD CDR@BDKDQ@b^N MN QHSLN CD
BQDRBHLDMSN DL BTQSN OQ@YN~ ENQ@L HMSDMRHEHB@C@R CDUHCN [ NUHC§¬´~ L@R @HMC@
DL TL BNMSDWSN E@UNQ\UDK O@Q@ NR DLDQFDMSDR~ [ LDCHC@ PTD NR ITQNR
ODQL@MDBDQDL A@HWNR MNR O@hRDR CDRDMUNKUHCNR

DMCeMBH@CDDRS@AHKHY@b^NC@HMEK@b^N@A@HWNC@LDS@
CNDITQNRQD@HRA@HWNRDLBTQSNDLdCHNOQ@YNR
▪

NRRhUDHR LTC@Mb@R MN BDM\QHN CD HMEK@b^N QDEKDSDL S@MSN E@SNQDR CNLdRSHBNR
PT@MSN HMSDQM@BHNM@HR L QDK@b^N @N @LAHDMSD CNLdRSHBN~ @ @OQNU@b^N C@
DENQL@ C@ QDUHCeMBH@ ENH ETMC@LDMS@K O@Q@ @ DRS@AHKHY@b^N C@ ChUHC@ OuAKHB@
MN LdCHN OQ@YN N DMS@MSN~ BNL @ BGDF@C@ CN BNQNM@UhQTR~ N FNUDQMN
EDCDQ@K K@MbNT TL O@BNSD CD F@RSNR DL LDCHC@R EHRB@HR OQmWHLN @ Ð °³¯
AHKGoDR NL HRRN~ @R CDL@HR QDENQL@R PTD DRS@U@L RDMCN CHRBTSHC@R~ BNLN @
SQHATS\QH@ D @ @CLHMHRSQ@SHU@~ RD SNQM@L B@C@ UDY L@HR MDBDRR\QH@R

@KS@NBHNRHC@CDC@DBNMNLH@DN@KSNMhUDKC@S@W@CDCDRDLOQDFNONCDL
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GNSdHR @U@KH@CNR D @R QDTMHoDR BNL RT@R DPTHODR FDRSNQ@R
▪ H\QH@ LdCH@ @MT@K AQTS@ BNL S@W@R D RDL B@Ed C@ L@MG^
▪ BTO@b^N LdCH@ @MT@K
▪ DU – DUDMTD DQ U@HK@AKD NNL § B@KBTK@CN LTKSHOKHB@MCN§RD @ NBTO@b^N D @
CH\QH@ LdCH@~ RDMCN TL@ HMCHB@b^N C@ B@O@BHC@CD CD FDQ@b^N CD QDBDHS@ CN
DLOQDDMCHLDMSN
▪ +MCHBD CD ODMDSQ@b^N § ODMDSQ@b^N QDEKDSD N PT@MSN @ U@QH\UDK @M@KHR@C@ O@Q@ TL
GNSDK DL O@QSHBTK@Q DMBNMSQ@§RD @BHL@ NT @A@HWN C@ LdCH@ CD LDQB@CN RRHL~ TL 
CD ¬«« QDOQDRDMS@ TL U@KNQ HFT@K @N U@KNQ LdCHN CD LDQB@CN~ @N O@RRN PTD U@KNQDR
RTODQHNQDR @ ¬~«« QDOQDRDMS@L U@KNQDR @BHL@ C@ LdCH@ CD LDQB@CN~ D U@KNQDR @A@HWN
CD ¬««~ @A@HWN C@ LdCH@ CD LDQB@CN

¬«

@R@MN S@HL – ^N@TKN
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²%!     

DSBNLODSHSHUNOQHL\QHNBNL@KSNRO@S@L@QDRCDCDRDLODMGN
L«¬´~GNSdHREDBG@Q@LN@MNBNL±´¸CDNBTO@b^NDÐ¬´««CDCH\QH@

DSBNLODSHSHUNOQHL\QHN



Estimativa de 2018

Número
de UHs

Eventos/Grupos

Outros

ǦȀ±

ʹͳͳ

Ͷʹ Ψ

ͳͻ Ψ

͵ͺ Ψ

ʹͳͳ

Totais/médias

788

41 %

24 %

35 %
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Hotel

 

ͷ

ͶͲ Ψ

ʹͺ Ψ

͵ʹ Ψ

            



Negócios

Segmentação estimada

Quantidade
ponderada
de quartos

ͳͻͷ

Estimativa de 2019

Quantidade
ponderada
de quartos

Diária média
bruta

RevPAR

ǡͲ Ψ

̈́ͳǤͶǡ͵ʹ

̈́ͳǤͳͷʹǡͷͳ

ʹͳͳ

58,9 %

$1.690,29

$995,85

558

Occ.

ͷͳǡ͵ Ψ

̈́ͳǤͳʹǡͳͻ

̈́ͺʹǡ͵Ͳ

͵Ͷ

Diária média
bruta

RevPAR

ͻǡ͵ Ψ

̈́ͳǤͺͻͻǡͻʹ

̈́ͳǤ͵ͳǡͻ

51,8 %

R$1.809,74

R$936,74

Occ.

Ͷͳǡͳ Ψ

̈́ͳǤͳǡ͵ͺ

̈́ͲͷǡͻͶ

Crescimento Penetração de
de RevPAR
ocupação

Penetração
de receita

ͳͶǡʹ

Ψ

ͳ͵͵ǡͻ Ψ

ͳͶͲǡ Ψ

(5,9)

%

100,0 %

100,0 %

ȋͳͶǡȌ Ψ

ͻǡͶ Ψ

ͷǡͶ Ψ

NMSD NSDK MUDRS

 RDS BNLODSHSHUN OQHL\QHN CN NSDK QNONRSN DMFKNA@ NR GNSdHR KTWTQX C@ BHC@CD CD
^N @TKN @ST@KLDMSD DL NODQ@b^N D PTD ONRRTDL AN@ KNB@KHY@b^N @R@MN~ LHKH@MN D
MHPTD

TMSNR~ NR GNSdHR CN RDS BNLODSHSHUN OQHL\QHN ONRRTDL ¬¬  R D RT@ NBTO@b^N LdCH@
ENH CD ±´¸ DL «¬´~ I\ @BHL@ CD «¬³~ ONQdL @A@HWN CN OHBN GHRSmQHBN @BHL@ CD ²°¸
L LdCHN OQ@YN~ O@RR@C@ @ BQHRD FDQ@C@ ODKN MNUN BNQNM@UhQTR D BNL N @TLDMSN CD
OQDRR^N CD CDL@MC@~ @ CH\QH@ D @ NBTO@b^N CDUDL BNMSHMT@Q BQDRBDMCN

¬¬

@R@MN S@HL – ^N@TKN
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DSBNLODSHSHUNRDBTMC\QHNBNLONRSNONQOQNOQHDC@CDRKTWTQX D
TOODQ§TORB@KDdCH@CD¯¬¸CDNBTO@b^NDÐ¬²¬²CDCH\QH@DL«¬´

²%!     
DSBNLODSHSHUNRDBTMC\QHN



Ȁ±

ͷ

ͶͲ Ψ

ʹͺ Ψ

Outros

Número
de UHs

Eventos/Grupos

Hotel

Negócios

Segmentação estimada

͵ʹ Ψ

           
Estimativa de 2018



Índice de
Competitividade

Quantidade
ponderada
de quartos

Ͳ Ψ

ͳͻͷ

Estimativa de 2019

Occ.

Diária
média bruta

RevPAR

ͷͳǡ͵ Ψ

̈́ͳǤͳʹǡͳͻ

̈́ͺʹǡ͵Ͳ

Quantidade
ponderada
de quartos

͵Ͷ

Occ.

Ͷͳǡͳ Ψ

Diária média
bruta

̈́ͳǤͳǡ͵ͺ

RevPAR

̈́ͲͷǡͻͶ

NMSD NSDK MUDRS

@ CDEHMHb^N CN RDS BNLODSHSHUN RDBTMC\QHN ENQ@L BNMRHCDQ@CNR NR RDFTHMSDR E@SNQDR
KNB@KHY@b^N~ O@CQ^N CD OQNCTSN D ODQEHK CD CDL@MC@

R C@CNR CD CDRDLODMGN NBTO@b^N D CH\QH@ CNR GNSdHR TOODQ§TORB@KD QDEDQDL§RD
@ODM@R [R RThSDR~ D M^N @N GNSDK BNLN TL SNCN

@RD@CN MDRRDR E@SNQDR~ @KdL CN @K\BHN @MF@Q\ HM@TFTQ@CN DL L@HN CD «¬² D CN
NTQ D@RNMR HM@TFTQ@CN DL NTSTAQN CD «¬³~ G\ S@LAdL TL FQTON QDEDQDMSD [R
RThSDR CNR GNSdHR TOODQ§TORB@KD KNB@KHY@CNR DL NTSQ@R QDFHoDR C@ BHC@CD QNNJKHM~
@QCHL @TKHRS@ D DQPTDHQ@ dR@Q~ CNR PT@HR RD DMSDMCD PTD ³«¸ CD RT@ CDL@MC@
ONCDQH@ LHFQ@Q O@Q@ N NSDK QNONRSN DRSD FQTON DRS^N BNLOQDDMCHC@R @R RThSDR CNR
GNSdHR X@SS~ HKSNM~ DM@HRR@MBD~ MSDQNMSHMDMS@K~ GDQ@SNM D HUNKH

¬

@R@MN S@HL – ^N@TKN

416

²%!     
DSBNLODSHSHUN

DSBNLODSHSHUNDMFKNA@GNSdHRKNB@KHY@CNR
DLCHUDQR@RQDFHoDRCD^N@TKN
    

 
NLODSHCNQDR
OQHL\QHNR

Grupo “Suítes hotéis
TOODQ§TORB@KD CD^N

Paulo”

NLODSHCNQDR
RDBTMC\QHNR

NU@NEDQS@

RB@K@

¬L

K@ANQ@b^N NSDK MUDRS

¬®

@R@MN S@HL – ^N@TKN
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²%!     
DFLDMS@b^NCDLDQB@CN

LDQB@CNKNB@KdLNUHCNL@INQHS@QH@LDMSDODK@CDL@MC@CDMDFmBHNR
DCDK@YDQDMNQO@QSHBHO@b^NMNRDFLDMSNCDDUDMSNRDFQTONR

@Q@ N OQNOmRHSN CD @M\KHRD CD CDL@MC@~ N LDQB@CN d CHUHCHCN DL RDFLDMSNR DRODBhEHBNR~
A@RD@CNR M@ M@STQDY@ C@ UH@FDL NL A@RD M@R UHRHS@R CD B@LON DEDST@C@R~ MNR DRSTCNR C@
QDFH^N D MN BNMGDBHLDMSN CN LDQB@CN GNSDKDHQN KNB@K~ DRSHL@§RD PTD @ CHRSQHATHb^N C@ CDL@MC@
ONQ GNRODC@FDL MN @MN CD «¬² RDI@ CD ¯¬¸ DL DFmBHNR~ ¯¸ DL UDMSNR D QTONR D ®°¸
DL TSQNR~ BNMENQLD HKTRSQ@CN MN FQ\EHBN @A@HWN



%!   
DFmBHNR

UDMSNR QTONR

TSQNR

DFmBHNR ¯¬¸
▪ QDRHCDMSDR~ R D @KSNR DWDBTSHUNR PTD UHRHS@L @ BHC@CD ONQ PTDRSoDR QDEDQDMSDR @ MDFmBHNR
▪ DL@MC@ BNMBDMSQ@C@ DL CH@R uSDHR D MNR LDRDR KDSHUNR D NQHFHM@C@ OQHMBHO@KLDMSD CNR
DCHEhBHNR BNQONQ@SHUNR CN DMSNQMN DWO@MCHCN
▪ @HNQ RDMRHAHKHC@CD @ OQDbN DL BNLO@Q@b^N BNL N OuAKHBN CD K@YDQ~ I\ PTD @R MDFNBH@boDR
DL UNKTLD SDMCDL @ OQDRRHNM@Q O@Q@ A@HWN @R CH\QH@R

®°¸

UDMSNR QTONR ¯¸

¯¬¸

▪ DTMHoDR~ RDLHM\QHNR~ BNMUDMboDR~ DUDMSNR RNBH@HR BNLN RGNVR HMSDQM@BHNM@HR D B@R@LDMSNR
D NTSQNR SHONR CD FQTONR
▪ DL@MC@ OQNUDMHDMSD CN BDMSQN CD BNMUDMboDR CNR OQmOQHNR GNSdHR NT DL \QD@R DWSDQM@R~
BNLN N ^N @TKN WON D N HM\RHN CN AHQ@OTDQ@
▪  OHBN CD FQTONR BNQONQ@SHUNR d CD RDFTMC@ [ RDWS@§EDHQ@ D~ CD DUDMSNR RNBH@HR~ CTQ@MSD N
EHM@K CD RDL@M@
TSQNR ®°¸
▪ DL@MC@ BNLONRS@ A@RHB@LDMSD ONQ UHRHS@ @ O@QDMSDR D @LHFNR~ BNLOQ@R D K@YDQ
▪ DL@MC@ R@YNM@K~ BNMBDMSQ@C@ MNR EHM@HR CD RDL@M@~ EdQH@R D EDQH@CNR
▪ uAKHBN LDMNR RDMRhUDK @ OQDbN

¯¸

NMSD NSDK MUDRS

¬¯

@R@MN S@HL – ^N@TKN
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³QNIDb^NCD
CDRDLODMGNCN
LDQB@CN
▪ @BHNM@KC@ROQDLHRR@R
▪ UNKTb^NCDNEDQS@
▪ UNKTb^NCDCDL@MC@
▪ +MCHBDCDODMDSQ@b^NDS@W@CDNBTO@b^N
▪ H\QH@LdCH@
▪ NRHBHNM@LDMSNS@QHE\QHN

419

³ %!     
@BHNM@KC@ROQDLHRR@R

 NSDK MUDRSONRRTHC@CNRLDMR@HRCDNBTO@b^NDCH\QH@LdCH@
CDL@HRCD¯LHKTMHC@CDRG@AHS@BHNM@HRCDCHEDQDMSDRRDFLDMSNR

DRS@ RDb^N~ RDQ^N @M@KHR@C@R @R RDFTHMSDR U@QH\UDHR~ QDEDQDMSDR @N RDS BNLODSHSHUN DL
DRSTCN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HRSmQHBNCNLDQB@CNGNSDKDHQNKNB@K
UNKTb^NC@NEDQS@
UNKTb^NC@CDL@MC@ONQGNRODC@FDL
UNKTb^NC@CH\QH@LdCH@
UNKTb^NC@S@W@CDNBTO@b^N
DMDSQ@b^NCNRGNSdHRDLDRSTCN

L Q@Y^N C@ HMDWHRSeMBH@ CD C@CNR OuAKHBNR BNL KNMF@R D EHCDCHFM@R RdQHDR RNAQD N
CDRDLODMGN GNSDKDHQN MN Q@RHK~ @ BNMRSQTb^N CD LNCDKNR D O@Q]LDSQNR PT@MSHS@SHUNR
BNMRHRSDMSDR PTD SDMG@L N HMSTHSN CD HMEDQHQ @ DUNKTb^N CN RDSNQ MN O@hR CDODMCD C@
ONRRD CD HMENQL@boDR ONQ NQF@MHY@boDR OQHU@C@R MSQD DRR@R~ NSDK MUDRS d @ uMHB@ PTD
ONRRTH C@CNR LDMR@HR CD NBTO@b^N D CH\QH@ LdCH@ DL TL GHRSmQHBN RTODQHNQ @ ¬« @MNR~
QDEDQDMSDR @ BDQB@ CD ¯¯®¯ TMHC@CDR G@AHS@BHNM@HR~ CD GNSdHR CD CHEDQDMSDR RDFLDMSNR~
M@R BHC@CDR CN HN CD @MDHQN~ ^N @TKN~ @KU@CNQ~ DKN NQHYNMSD~ TQHSHA@~ NQSN
KDFQD~ NH]MH@~ HSmQH@~ Q@RhKH@~ DBHED D NQS@KDY@ @HR C@CNR R^N @ST@KHY@CNR D
@M@KHR@CNR LDMR@KLDMSD ODK@ NSDK MUDRS~ F@Q@MSHMCN TL mSHLN MhUDK CD BNMEH@AHKHC@CD
C@R HMENQL@boDR BNKDS@C@R  NSDK MUDRS S@LAdL ONRRTH @BDRRN @ KNMF@R RdQHDR CD
C@CNR HMSDQM@BHNM@HR D RdQHDR CD C@CNR M@BHNM@HR L@HR BTQS@R QDEDQDMSDR @ CHUDQRNR
NTSQNR CDRSHMNR AQ@RHKDHQNR BNKDS@C@R @N KNMFN CD @MNR CD SQ@A@KGN CD BNMRTKSNQH@ D C@
BNMRSQTb^N CD QDK@BHNM@LDMSN BNL CHUDQRNR O@QBDHQNR CN RDSNQ

ODR@Q CN @LOKN A@MBN CD C@CNR C@ NSDK MUDRS~ G\ E@SNQDR PTD CHEHBTKS@L @
BNMRSQTb^N CD LNCDKNR O@Q@LdSQHBNR CD HMEDQeMBH@ CD CDL@MC@ GNSDKDHQ@ O@Q@
CDRSHM@boDR AQ@RHKDHQ@R  OQHLDHQN CDKDR d @ HMDWHRSeMBH@ CD HMCHB@CNQDR DBNMnLHBNR
@ST@KHY@CNR D CDR@FQDF@CNR BNLN N   DL MhUDK LTMHBHO@K D DRS@CT@K PTD ONCDL
DRS@Q KHF@CNR [ U@QH@b^N CD CDL@MC@ ONQ GNRODC@FDL DL TL@ KNB@KHC@CD KdL CHRRN~
@ HMDWHRSeMBH@ CD RdQHDR CD C@CNR QDEDQDMSDR [ CDL@MC@ GNSDKDHQ@ CD BHC@CDR LDMNQDR
NT CD LHBQNQQDFHoDR CD FQ@MCDR BHC@CDR FDQ@ @ MDBDRRHC@CD CD DWSQ@ONK@Q NR QDRTKS@CNR
NASHCNR DL LDQB@CNR NMCD G\ HMENQL@b^N NQ DRR@R D NTSQ@R Q@YoDR~ @ OQNIDb^N CD
CDL@MC@ ONQ GNRODC@FDL – @KdL CD RDQ @LO@Q@C@ ONQ @M\KHRDR PT@MSHS@SHU@R CD
LDQB@CNR NMCD G\ CHRONMHAHKHC@CD CD HMENQL@b^N – RDLOQD QDPTDQDQ\ @ITRSDR
PT@KHS@SHUNR~ BNMENQLD @ ODQBDOb^N D @ DWODQHeMBH@ CN @M@KHRS@

¬±

@R@MN S@HL – ^N@TKN
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³ %!     

Sd«¯~@OQDUHR^NCD@TLDMSN@BTLTK@CNCDNEDQS@
dCD²~±¸@RDCNLDQB@CN@HMC@dODPTDM@

UNKTb^NCDNEDQS@

' HLONQS@MSD BNMRHCDQ@Q PT@HRPTDQ MNUNR GNSdHR PTD ONRR@L HLO@BS@Q N CDRDLODMGN NODQ@BHNM@K CN GNSDK DL DRSTCN NL A@RD M@R ODRPTHR@R D UHRHS@R BNMCTYHC@R ODKNR
BNMRTKSNQDR~ @ MNU@ NEDQS@ @ RDQ BNMRHCDQ@C@ CTQ@MSD @R @M\KHRDR DRS\ @OQDRDMS@C@ M@ S@ADK@ @ RDFTHQ

 
Hotéis propostos
 
 
 
 
Totais/médias

Número
de UHs
ͳͲ
ͳͷͲ
ͳͻ
ͷͲ

486



Índice de
competitividade
ͳͲͲ Ψ
Ͳ
ͺͲ
ͳͲͲ

 

UHs
ponderadas
ͳͲ
ͳͲͷ
ͳͶ͵
ͷͲ

405

Data estimada de
abertura
ͳǡʹͲʹʹȗ
ͳǡʹͲʹͳ
ͳǡʹͲʹͶ
ͳǡʹͲʹ͵

NS@KCD RDL
BNMRSQTb^N
Desenvolvedor





¯³±

NS@KCD R
BNLODSHSHU@R

¯«°

@Q@EHMRCDOQNIDb^N~BNMRHCDQNT§RD@@ADQSTQ@CNGNSDKDL¬CDI@MDHQNCD«®
NMSD NSDK MUDRS

@ S@ADK@ @BHL@ DMBNMSQ@§RD @ OQDUHR^N CD MNUNR OQNIDSNR GNSDKDHQNR M@ QDFH^N
ST@KLDMSD~ CDMSQN CN RDS BNLODSHSHUN~ @KdL CN GNSDK DL DRSTCN~ DWHRSDL L@HR SQeR
DLOQDDMCHLDMSNR DL CDRDMUNKUHLDMSN N NRDVNNC ^N @TKN~ N  ^N @TKN D N
@R@MN HC@CD @QCHL  NRDVNNC I\ DRS\ OQ@SHB@LDMSD EHM@KHY@CN T@ HM@TFTQ@b^N~
HMHBH@KLDMSD OQDUHRS@ O@Q@ I@MDHQN CD «¬~ ENH @CH@C@ O@Q@ @AQHK DL Q@Y^N C@ O@MCDLH@
@MSN N  ^N @TKN PT@MSN N @R@MN HC@CD @QCHL DRS^N DL E@RD HMHBH@K CD
CDRDMUNKUHLDMSN D RT@R @ADQSTQ@R DRS^N OQDUHRS@R O@Q@~ QDRODBSHU@LDMSD~ L@QbN CD
«¯ D ITKGN CD «®
\ HMChBHNR CD MNUNR ONRRhUDHR OQNIDSNR CD GNSdHR CD @KSN O@CQ^N M@ BHC@CD~ BNLN N
GNSDK ~ CN KDW S@K@~ @KdL CD NTSQNR OQNIDSNR @ST@KLDMSD DL DRSTCN DU@MCN
DL BNMRHCDQ@b^N PTD S@HR GNSdHR @HMC@ M^N DRS^N BNMEHQL@CNR~ DKDR M^N ENQ@L
BNMRHCDQ@CNR MN DRSTCN

KdL CNR GNSdHR DL BNMRSQTb^N~ @ NSDK MUDRS SDL BHeMBH@ CD PTD RDQ\ EDHSN TL
QDONRHBHNM@LDMSN CD TL CNR GNSdHR CN RDS BNLODSHSHUN RDBTMC\QHN~ PTD O@RR@Q\ @ SDQ
TL@ A@MCDHQ@ CD O@CQ^N HMEDQHNQ @ PTD ONRRTH GNID NL HRRN~ BNMRHCDQNT§RD PTD
@ODM@R @R RThSDR CDRSD GNSDK BNMSHMT@Q^N BNLODSHMCN BNL N @R@MN S@HL~ N PTD
CHLHMTHQ\ @ NEDQS@ CN RDS BNLODSHSHUN DL ¬«  R D FDQ@Q\ TL@ OQDRR^N CD CDL@MC@
L@HNQ DL LdCHN OQ@YN
ODR@Q C@R DS@O@R CN DRSTCN SDQDL RHCN BNMCTYHC@R BNL SNCN N QHFNQ~ d HLONRRhUDK
CDSDQLHM@Q BNL SNS@K OQDBHR^N SNCNR NR GNSdHR PTD CDUDQ^N RDQ @ADQSNR MN ETSTQN~ NT
PT@HR RDQ^N RT@R DRSQ@SdFH@R LDQB@CNKmFHB@R NT N RDT HLO@BSN MN LDQB@CN
DODMCDMCN CN MuLDQN CD  R ETSTQ@R MN LDQB@CN~ N ONSDMBH@K NODQ@BHNM@K O@Q@ N
DLOQDDMCHLDMSN DL @M\KHRD ONCD RDQ @EDS@CN ONRHSHU@ NT MDF@SHU@LDMSD

¬²

@R@MN S@HL – ^N@TKN
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³ %!     
UNKTb^NCDCDL@MC@

RNL@C@RCDL@MC@RA@RD~HMCTYHC@DM^N@BNLNC@C@
QDOQDRDMS@@CDL@MC@ONSDMBH@KCNLDQB@CNDL@M\KHRD




 

!


DL@MC@ @ST@KLDMSD @BNLNC@C@
ODKNR GNSdHR CN RDS BNLODSHSHUN DL
@M\KHRD  CDL@MC@ A@RD @MT@K d HFT@K
@N SNS@K C@ NEDQS@ W ®±° CH@R W
NBTO@b^N LdCH@ @MT@K CN LDQB@CN

DOQDRDMS@ @ CDL@MC@ @CHBHNM@K PTD
RD DRODQ@ @SQ@HQ @OmR @ @ADQSTQ@ CD TL
MNUN FDQ@CNQ CD CDL@MC@~ BNLN
MNU@R FQ@MCDR DLOQDR@R~ BDMSQNR CD
BNMUDMboDR NT LDF@DUDMSNR

DEDQD§RD @NR HMCHUhCTNR PTD M^N
OTCDQ@L RD GNRODC@Q M@ QDFH^N~ ONHR
SNCNR NR PT@QSNR I\ DRS@U@L
NBTO@CNR NL @ @ADQSTQ@ CD MNUNR
GNSdHR~ d CD RD DRODQ@Q PTD O@QSD CDRR@
CDL@MC@ UDMG@ @ RDQ @BNLNC@C@ MN
LDQB@CN

 
¬³

@R@MN S@HL – ^N@TKN

422

³ %!     

NCDK@FDLCNRHLO@BSNRC@NUHC§¬´M@CDL@MC@

 NSDK MUDRSCDRDMUNKUDTTL@LNCDK@FDLDRODBhEHB@DDWBKTRHU@
O@Q@@M@KHR@QNHLO@BSNC@NUHC§¬´M@CDL@MC@GNSDKDHQ@

@Q@ DRSHL@Q NR HLO@BSNR C@ NUHC§¬´ M@ CDL@MC@ GNSDKDHQ@~ @ NSDK MUDRS TSHKHYNT TL
BNLOKDWN LNCDKN CD OQNIDboDR PTD DRSHL@ @ PTDC@ D @ UDKNBHC@CD CD QDBTODQ@b^N C@
CDL@MC@ BNMRHCDQ@MCN CHUDQRNR E@SNQDR~ BNLN @ RDFLDMS@b^N ONQ NQHFDL CN GmRODCD
QDFHNM@K~ M@BHNM@K D HMSDQM@BHNM@K D ONQ ODQEHK CD CDL@MC@ MDFmBHNR~ DUDMSNRFQTONR
D NTSQNR~ @ UDKNBHC@CD CD QDSNL@C@ C@ NEDQS@ CD UNNR D CD QD@KHY@b^N CD DUDMSNR~
CDMSQD NTSQNR

NMRHCDQNT§RD~ @HMC@~ PTD DL «« D «¬ G@UDQ\ TL@ MNU@ CDL@MC@ CD K@YDQ
OQDUH@LDMSD HMDWHRSDMSD BNLONRS@ ONQ GmRODCDR CD @KSN ONCDQ @PTHRHSHUN PTD M^N
ONCDQ^N E@YDQ UH@FDMR HMSDQM@BHNM@HR CDUHCN [R QDRSQHboDR CD UH@FDL D BNMRTLHQ^N
OQNCTSNR CD KTWN CDMSQN CN Q@RHK RSDR R^N E@SNQDR ETMC@LDMS@HR O@Q@ @ BNMBQDSHY@b^N
C@R OQNIDboDR @PTH @OQDRDMS@C@R

R BTQU@R CD MNQL@KHY@b^N C@ CDL@MC@ CDODMCDL CD SQeR OQHMBHO@HR E@SNQDR 
OQHLDHQN d N BNMSQNKD CDEHMHSHUN C@ NUHC§¬´ D @ CDRBNADQS@ D @OKHB@b^N CD TL@ U@BHM@
DL SNC@ @ ONOTK@b^N @Q@ @R OQNIDboDR~ O@QSHT§RD CN OQHMBhOHN CD PTD @Sd ITKGN CD
«¬ @ ONOTK@b^N SDQ\ RHCN @LOK@LDMSD U@BHM@C@  RDFTMCN E@SNQ d @ QDBTODQ@b^N
DBNMnLHB@ CN O@hR O@Q@ MhUDHR OQd§O@MCDLH@ D~ ONQ EHL~ N SDQBDHQN d N
QDDRS@ADKDBHLDMSN @NR O@CQoDR CD BNMRTLN CD STQHRLN @NR MhUDHR OQd§O@MCDLH@ MN
CDRSHMN DL @M\KHRD
 HMSDMRHEHB@b^N C@ QDBTODQ@b^N C@ CDL@MC@ CNLdRSHB@ CDUD BNMSHMT@Q @BNMSDBDMCN
B@RN N BDM\QHN CD SDMCeMBH@ CD PTDC@ CD MNUNR B@RNR RD L@MSDMG@ D @ BTQU@ CD
BNMS\FHN CN BNQNM@UhQTR @QQDEDb@ D SDMC@ @ YDQN MNR OQmWHLNR LDRDR N B@RN CNR
GmRODCDR HMSDQM@BHNM@HR~ HLONQS@MSD O@QBDK@ C@ CDL@MC@ CNR GNSdHR CD KTWN C@ BHC@CD
CD ^N @TKN~ RT@ QDSNL@C@ CDODMCD~ @KdL CN BNMSQNKD C@ CHRRDLHM@b^N C@ NUHC§¬´
MN O@hR~ C@ QD@ADQSTQ@ CD EQNMSDHQ@R~ ODQLHRRoDR O@Q@ UH@FDMR HMSDQM@BHNM@HR D C@
QDSNL@C@ CNR UNNR NMRHCDQNT§RD TL@ HMSDMRHEHB@b^N C@ QDBTODQ@b^N C@ CDL@MC@
HMSDQM@BHNM@K @ O@QSHQ CN Í RDLDRSQD CD «¬~ CDONHR PTD @ ONOTK@b^N I\ DRSHUDQ
HLTMHY@C@

¬´

@R@MN S@HL – ^N@TKN

423

³ %!     
DL@MC@A@RD

DUHCN@NRHLO@BSNRC@NUHC§¬´~@QDSNL@C@C@CDL@MC@@MhUDHRCD«¬´
NBNQQDQ\@ODM@RDL«®QDRBHLDMSN@BTLTK@CNCD¸@Sd«²
    

Segmento de mercado

2020

× 
Ȁ 


ǦͺǡͲ Ψ
Ǧͷǡͻ
Ǧ͵Ͷǡͻ

Crescimento da demanda base

-58,3 %

2021
ͳʹʹǡʹ Ψ
ͳͷͲǡ
Ͳǡ

98,0 %

2022

2023

ʹǡͷ Ψ
ͷʹǡͲ
ǦͳͶǡͳ

ͳʹǡ Ψ
ͳͳǡͻ
ͺǡͷ

12,1 %

11,0 %

2024
ͷǡͲ Ψ
ͷǡͲ
ͷǡͲ

5,0 %

  %2

    
  §¬´

NMSD NSDK MUDRS

DFmBHNR
 OQHMBHO@K E@SNQ BNMRHCDQ@CN M@ BNMRSQTb^N C@R S@W@R CD BQDRBHLDMSN C@ CDL@MC@ ONQ
GNRODC@FDL O@Q@ N GNSDK DL DRSTCN CD «« @ «® ENQ@L NR HLO@BSNR DBNMnLHBNR D
@R HLOKHB@boDR CD NQCDL R@MHS\QH@ B@TR@C@R ODK@ NUHC§¬´~ BNLN I\ CDRBQHSNR M@ O\FHM@
@MSDQHNQ  O@QSHQ CD «¯~ N OQHMBHO@K E@SNQ d @ CHM]LHB@ DBNMnLHB@ KNB@K D M@BHNM@K
@QSHT§RD C@ OQDLHRR@ CD PTD G@UDQ\ TL MNUN BHBKN CD BQDRBHLDMSN DBNMnLHBN M@BHNM@K
@ O@QSHQ CD «¯~ BNL @KFTL@ CDR@BDKDQ@b^N MNR CNHR uKSHLNR @MNR OQNIDS@CNR CDUHCN
[R HMBDQSDY@R RNAQD @ QD@KHC@CD CN Q@RHK DL KNMFN OQ@YN QDRBHLDMSN @BTLTK@CN CD
¸ @Sd «²
UDMSNR D QTONR
NLN @R QDRSQHboDR @ DUDMSNR D @FKNLDQ@boDR R^N L@HNQDR CN PTD [R CD UH@FDMR
BNQONQ@SHU@R HMCHUHCT@HR~ DRODQ@§RD PTD N RDFLDMSN CD DUDMSNR RNEQ@ CD L@MDHQ@ L@HR
HMSDMR@ DL «« D CDLNQD L@HR O@Q@ RD QDBTODQ@Q D «¯ DL CH@MSD~ N BQDRBHLDMSN

2025
ͷǡͲ Ψ
ͷǡͲ
ͷǡͲ

5,0 %

2026
ͶǡͲ Ψ
ͶǡͲ
ͶǡͲ

4,0 %

2027
ͶǡͲ Ψ
ͶǡͲ
ͶǡͲ

4,0 %



  
    
 '  

C@ CDL@MC@ ONQ GNRODC@FDL MDRSD RDFLDMSN RDFTD @ LDRL@ SDMCeMBH@ CN RDFLDMSN
CD MDFmBHNR~ ONQ RDQ CDODMCDMSD C@ DBNMNLH@ QDRBHLDMSN @BTLTK@CN CD ¸ @Sd
«²
TSQNR
 BQDRBHLDMSN C@ CDL@MC@ ONQ GNRODC@FDL MDRSD RDFLDMSN RNEQDQ\ LDMNR DL BTQSN
D LdCHN OQ@YN ONQ BNMS@ CN DRODQ@CN @TLDMSN C@ CDL@MC@ ONQ GNSdHR CD KTWN MN
Q@RHK BNLN TL@ ENQL@ CD RTARSHSTHb^N C@R UH@FDMR HMSDQM@BHNM@HR~ ONQ BNMS@ S@MSN CN
EDBG@LDMSN C@R EQNMSDHQ@R BNLN S@LAdL C@ @KS@ CN CmK@Q L «~ DRODQ@§RD TL@
PTDC@ M@ CDL@MC@ CDRSD RDFLDMSN ONHR~ O@RR@C@ @ BQHRD~ O@QSD C@ CDL@MC@ UNKS@Q\ @
QD@KHY@Q UH@FDMR HMSDQM@BHNM@HR~ CHLHMTHMCN @ OQNBTQ@ ODKNR OQNCTSNR CN RDS BNLODSHSHUN
DL @M\KHRD D «¯ DL CH@MSD~ @ DUNKTb^N RDFTD @ LDRL@ SDMCeMBH@ CNR CDL@HR
RDFLDMSNR QDRBHLDMSN @BTLTK@CN CD ¯¸ @Sd «²

¬®«

@R@MN S@HL – ^N@TKN

424

³ %!     

Sd@@ADQSTQ@CN @R@MN S@HL~DRSHL@§RDPTD
@CDL@MC@M^N@SDMCHC@SNS@KHY@Q\±CH@R

DL@MC@M^N@SDMCHC@

     !    
Segmento de mercado
× 
Ȁ 


Total

Demanda acomodada

Demanda não
acomodada (%)

Demanda não
acomodada (qtd)

Ͷ͵Ǥͷͳ
ʹͷǤͲͳͳ
͵Ǥͻͳ

͵Ͷǡͷ Ψ
ʹʹǡʹ
ͳͲǡ

ͳͷǤͲͷͲ
ͷǤͷͶͷ
͵ǤͻͶ

105.488

23,3 %

24.543

NMSD NSDK MUDRS

 CDL@MC@ M^N @SDMCHC@ RD QDEDQD @NR HMCHUhCTNR PTD M^N OTCDQ@L @BNLNC@Q§RD M@
QDFH^N~ ONHR SNCNR NR PT@QSNR I\ DRS@U@L NBTO@CNR DL @KFTMR ODQhNCNR RRDR
GmRODCDR CDUDL @KSDQ@Q RDTR OK@MNR CD UH@FDL~ @BDHS@Q @BNLNC@boDR LDMNR CDRDI@C@R
NT @BNLNC@Q§RD DL KNB@HR ENQ@ CN RDS BNLODSHSHUN DL @M\KHRD NLN DRR@ CDL@MC@
M^N FDQNT NBTO@b^N MNR GNSdHR CN LDQB@CN BNLODSHSHUN~ DK@ M^N DRS@U@ HMBKTR@ M@
DRSHL@SHU@ GHRSmQHB@ CD CDL@MC@ A@RD ONQ GNRODC@FDL NLN RD DRODQ@ PTD MNUNR
DLOQDDMCHLDMSNR GNSDKDHQNR RDQ^N HM@TFTQ@CNR MNR OQmWHLNR @MNR~ ONCD§RD @RRTLHQ
PTD DRRDR GmRODCDR O@RR@Q^N @ ONCDQ QDRDQU@Q RT@R GNRODC@FDMR CDMSQN CN LDQB@CN
C@ QDFH^N~ D SNQM@§RD~ ONQS@MSN~ MDBDRR\QHN PT@MSHEHB@Q DRR@ CDL@MC@
DRRD LNCN~ d OQDUHRSN TL ODQBDMST@K CD ®~®¸ C@ CDL@MC@ @MT@K PTD M^N d
@SDMCHC@ ODK@ NEDQS@ GNSDKDHQ@ @ST@K MDRRD LDQB@CN RR@ OQDUHR^N d EDHS@ BNL A@RD M@R
@M\KHRDR CNR OHBNR CD NBTO@b^N LDMR@HR D RDL@M@HR~ @KdL C@R SDMCeMBH@R CD NBTO@b^N
@Q@ N RDFLDMSN CD MDFmBHNR~ BNMRHCDQNT§RD PTD NR GNSdHR DMBGDQ^N TL@ UDY ONQ
RDL@M@ MNR LDRDR KDSHUNR~ N PTD DPTHU@KD @ ®³ CH@R MN @MN L QDK@b^N @N RDFLDMSN
CD UDMSNR QTONR~ N OQHMBHO@K E@SNQ KDU@CN DL BNMRHCDQ@b^N ENQ@L @R FQ@MCDR EDHQ@R D

BNMUDMboDR D NR DUDMSNR DWBKTRHUNR CD KTWN PTD @BNMSDBDL DL DRO@bNR CD DUDMSNR M@
BHC@CD CD ^N @TKN~ BNLN N ^N @TKN WON~ PTD CDUDL KNS@Q SNCNR NR GNSdHR CN RDS
BNLODSHSHUN DL ¬¯ CH@R CN @MN NQ EHL~ DL QDK@b^N @N RDFLDMSN TSQNR~ BNMRHCDQNT§
RD ¬« CH@R MNR PT@HR NR GNSdHR EHB@L BGDHNR ONQ BNMS@~ OQHMBHO@KLDMSD~ C@ mQLTK@ ¬ D CD
RGNVR HMSDQM@BHNM@HR PTD @BNMSDBDL M@ BHC@CD

± CH@R MN @MN DL PTD NR GNSdHR DRS^N BGDHNR D G\ DWBDRRN CD
CDL@MC@~ OQNUDMHDMSD CD ODQhNCNR OHBN D CDL@MC@ DL SNCNR NR
RDFLDMSNR

¬®¬

@R@MN S@HL – ^N@TKN

425

³ %!     
DL@MC@HMCTYHC@

RODQ@§RDPTD@CDL@MC@HMCTYHC@@SHMI@RT@SNS@KHC@CDDL«°~BNL
´°³«ODQMNHSDR@MN~@OmR@@ADQSTQ@CDSNCNRNRGNSdHRDLCDRDMUNKUHLDMSN


Segmento de mercado
× 
Ȁ 

Total

2020
Ǧ
Ǧ
Ǧ

-

   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ǧ
Ǧ
ͳǤͷ

Ǧ
Ǧ
ǦͳǤͺͺ

Ǧ
Ǧ
ͳͳǤͷͺ

Ǧ
Ǧ
ʹǤͺ

Ǧ
Ǧ
ʹͻǤͷͺͲ

Ǧ
Ǧ
ʹͻǤͷͺͲ

Ǧ
Ǧ
ʹͻǤͷͺͲ

1.756

-1.886

11.587

26.668

29.580

29.580

29.580

NMSD NSDK MUDRS

 CDL@MC@ HMCTYHC@ QDOQDRDMS@ @ CDL@MC@ @CHBHNM@K PTD RD DRODQ@ @SQ@HQ @OmR @
@ADQSTQ@ CD TL MNUN FDQ@CNQ CD CDL@MC@~ BNLN TL BDMSQN CD BNMUDMboDR~ TL
FQ@MCD DUDMSN~ NT @ @CHb^N CD TL MNUN GNSDK BNL RDQUHbNR CHEDQDMBH@CNR @Q@ N
LDQB@CN DL DRSTCN~ ENH HCDMSHEHB@CN TL E@SNQ PTD CDUDQ\ HMCTYHQ CDL@MC@ MNR
OQmWHLNR @MNR
▪

   '  MNU@R L@QB@R~ MNUNR OQNCTSNR D MNUNR B@M@HR CD
CHRSQHATHb^N HQ^N RTQFHQ MN LDQB@CN @N KNMFN CNR OQmWHLNR @MNR KFTMR DKDLDMSNR
CHEDQDMBH@CNQDR CDRR@ MNU@ NEDQS@ R^N @SQ@SHU@R \QD@R CD DUDMSNR RNBH@HR~
QDRS@TQ@MSDR BNL BGDER QDMNL@CNR HMSDQM@BHNM@KLDMSD~ OHRBHM@R D R LNCDQMNR D
NODQ@b^N CD @KFTL@R C@R L@QB@R CD KTWN L@HR CDRDI@C@R CN LTMCN RRDR E@SNQDR

FDQ@CNQDR CD CDL@MC@ ENQ@L BNMSDLOK@CNR M@R DRSHL@SHU@R CN OQNIDSN~ BNL TL@
HMCTb^N CD CDL@MC@ CD @Sd «¸ C@ MNU@ NEDQS@ DL CDL@MC@ ETSTQ@ MN LDQB@CN
@Sd «°  PT@MSHC@CD CD CDL@MC@ HMCTYHC@ QDOQDRDMS@ TL@ NQCDL CD FQ@MCDY@
CD DWDLOKNR @BNLO@MG@CNR ODK@ NSDK MUDRS DL NTSQNR LDQB@CNR D S@LAdL @
DWODBS@SHU@ CNR DRODBH@KHRS@R GNSDKDHQNR BNMRTKS@CNR

MCTb^NCDCDL@MC@CD@Sd«¸C@MNU@NEDQS@@Sd«°

¬®

@R@MN S@HL – ^N@TKN

426

³ %!     

QDRBHLDMSN@BTLTK@CNCDCDL@MC@ONSDMBH@K
CD²´¸DBQDRBHLDMSNLdCHN@MT@KCD²~°¸

DL@MC@ONSDMBH@K

N RD RNL@Q @R CDL@MC@R A@RD~ M^N @SDMCHC@ D HMCTYHC@~ SDL§RD @ CDL@MC@ ONSDMBH@K SNS@K CN LDQB@CN DL @M\KHRD DFTMCN NR KDU@MS@LDMSNR D @M\KHRDR C@
HKTRSQ@boDR @ RDFTHQ QDEKDSDL @R OQNIDboDR ETSTQ@R CD BQDRBHLDMSN CD CDL@MC@ GNSDKDHQ@ MN RDS BNLODSHSHUN DL @M\KHRD

%!
Segmento de mercado
× 
Ȁ 

Total

   

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ͳ͵Ǥͻʹ
ǤͲͳ
ʹͶǤͲ͵ͷ

͵ͳǤͶͷ
ͳͷǤʹͻ
Ͷ͵ǤͲʹ

͵ͺǤͶͻ
ʹʹǤͷͲ
͵͵Ǥͳʹ

ͷͲǤ͵
ʹǤͻͻʹ
ͷͳǤͷʹͷ

ͳǤͶͻͳ
͵ʹǤͶʹͷ
ͲǤͺͶ

ͷǤͻͶͲ
͵ͶǤͷͷ
Ǥʹ

ͺǤͷ
͵ͷǤͻ͵ͺ
ͺǤͳ͵Ͷ

ͳǤ͵ʹͲ
͵Ǥ͵ͷ
ͺͲǤͲ

43.978

90.013

NSDK MUDRS~ @R

94.561

130.280

164.700

176.762

182.649

188.772

NMSD NSDK MUDRS

%!

   
%!      
««¾   

¬«¯~²¸

 !   
     

®²~³¸

±~¯¸

°~¬¸
««

«¬

«

«®

«¯

²~®¸
«°

®~®¸

®~¯¸

«±

«²

ODR@Q CNR DWOQDRRHUNR BQDRBHLDMSNR DMSQD «¬ D «¯~ @Sd
«® M^N RD DRODQ@ TL @TLDMSN DWOQDRRHUN CD CDL@MC@~
DL MuLDQNR @ARNKTSNR~ CDUHCN @NR QDEKDWNR C@ O@MCDLH@
CN MNUN BNQNM@UhQTR  LDMNQ BQDRBHLDMSN DL « CDUD§
RD [ CHLHMTHb^N C@ CDL@MC@ CD K@YDQ~ BNLN I\ DWOKHB@CN M@
O\FHM@ ¬³

§°³~®¸

NMSD NSDK MUDRS

¬®®

@R@MN S@HL – ^N@TKN

427

³ %!     

QDRBHLDMSN@BTLTK@CNCDCDL@MC@CD²´¸
DBQDRBHLDMSN@BTLTK@CNCDNEDQS@CD°¬¸

UNKTb^NCDNEDQS@DCDL@MC@

 %!  
2019

Negócios

  
 
  Ǧ 

Ͷ͵Ǥͷͳ

Eventos/Grupos

  
 
  Ǧ 

ʹͷǤͲͳͳ

Outros

  

 
  Ǧ 

͵Ǥͻͳ

Totais

  

 
ȋǦȌ
Demanda acomodada total
Crescimento de demanda acomodada
Composição do mercado
× 
Ȁ 

Oferta dos hotéis existentes
Hotéis propostos

ͳͲͷǤͶͺͺ

Ͷͳǡ͵ Ψ
ʹ͵ǡ
͵ͷǡͲ
558

 

ͽ

 

Ͷ

 
 




Oferta total (UHs)
 

Ocupação do mercado

    

2020

ͳ͵Ǥͻʹ
ͶǤͺͳʹ
ͳͺǤ͵ͻ
ȋͷǡͲȌ Ψ
ǤͲͳ
ͳǤ͵͵Ͷ
Ǥ͵Ͷͻ
ȋͲǡȌ Ψ

ʹͶǤͲ͵ͷ
ʹǤͷͲ
Ͳ
ʹǤͲͷ
ȋʹǡͻȌ Ψ

͵ͷǡ Ψ
ͳ͵ǡͻ
ͷͲǡͷ
558

Ϳ

͵ͷ

558
—

51,8 %

ͳͷǤͲ
͵Ǥ͵Ͷ͵
ͳͺǤͶʹͲ
ͳͷͲǡ Ψ

ͶͳǤͲ͵Ͳ
ͶǤ͵ͺ
ͳǤͷ
ͶǤͳ͵
ǡ͵ Ψ

2022
͵ͻǤͶ
ͳ͵Ǥ͵
ͷ͵ǤͳͲʹ
ʹǡͷ Ψ

ʹʹǤͻͳ
ͷǤͲͺͳ
ʹǤͻͻͺ
ͷʹǡͲ Ψ

͵ͷǤʹͶ
͵Ǥͻ
ǦͳǤͺͺ
͵Ǥͳʹͻ
ȋʹͳǡ͵Ȍ Ψ

2023
ͶͶǤͶͷͳ
ͳͷǤ͵ͷͺ
ͷͻǤͺͲͻ
ͳʹǡ Ψ

ʹͷǤͷͷ
ͷǤͺͺ
͵ͳǤ͵Ͷ͵
ͳͳǡͻ Ψ

͵ͺǤʹͷ
ͶǤͲͻͳ
ͳͳǤͷͺ
ͷ͵Ǥͻ͵Ͷ
Ͷͷǡ͵ Ψ

2024
ͶǤͶ
ͳǤͳʹ
ʹǤͺͲͲ
ͷǡͲ Ψ

ʹǤͻ͵ͺ
ͷǤͻ͵
͵ʹǤͻͳͲ
ͷǡͲ Ψ

ͶͲǤͳͻ
ͶǤʹͻͷ
ʹǤͺ
ͳǤͳ͵ʹ
͵ͳǡͻ Ψ

2025
ͶͻǤͲͲͺ
ͳǤͻ͵ʹ
ͷǤͻͶͲ
ͷǡͲ Ψ

ʹͺǤʹͺͶ
Ǥʹͳ
͵ͶǤͷͷ
ͷǡͲ Ψ

ͶʹǤͳ
ͶǤͷͳͲ
ʹͻǤͷͺͲ
Ǥʹ
ǡʹ Ψ

2026
ͷͲǤͻͺ
ͳǤͲͻ
ͺǤͷ
ͶǡͲ Ψ

ʹͻǤͶͳ
Ǥͷʹʹ
͵ͷǤͻ͵ͺ
ͶǡͲ Ψ

Ͷ͵ǤͺͶ
ͶǤͻͲ
ʹͻǤͷͺͲ
ͺǤͳ͵Ͷ
ʹǡͶ Ψ

2027
ͷ͵ǤͲͲ
ͳͺǤ͵ͳͶ
ͳǤ͵ʹͲ
ͶǡͲ Ψ

͵ͲǤͷͻʹ
Ǥͺ͵
͵Ǥ͵ͷ
ͶǡͲ Ψ

ͶͷǤͳͻ
ͶǤͺͺ
ʹͻǤͷͺͲ
ͺͲǤͲ
ʹǡͷ Ψ

Ͷ͵Ǥͻͺ
ͺǤͲͷͷ
ͻǤ͵Ͳ
ͳͲͺǤ͵ʹ
ͳͳ͵ǤͺͲ
ͳͳͻǤͶͻ
ͳʹͶǤʹͶͺ
ͳʹͻǤʹͳͺ
ͺǤͳ
ͳͺǤͶʹʹ
ʹʹǤͶͺ
ʹͷǤͳ͵
ʹǤ͵ͻ͵
ʹǤͳ͵
ʹͺǤͺʹʹ
ʹͻǤͻͷ
Ͳ
ͳǤͷ
ǦͳǤͺͺ
ͳͳǤͷͺ
ʹǤͺ
ʹͻǤͷͺͲ
ʹͻǤͷͺͲ
ʹͻǤͷͺͲ
ͷʹǤͻ͵
ͳͲǤʹ͵͵
ͳͳͺǤʹʹͻ
ͳͶͷǤͲͺ
ͳǤͺͶʹ
ͳǤʹ
ͳͺʹǤͶͻ
ͳͺͺǤʹ
ͺǤͳ
ͳǤʹʹͲ
ʹ͵Ǥͺ
ͳͶǤͺͲ
ʹǤͳͶʹ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
43.978
90.013
94.561
130.280
164.700
176.762
182.649
188.772
(58,3) %
104,7 %
5,1 %
37,8 %
26,4 %
7,3 %
3,3 %
3,4 %

;

ʹͲ͵Ǥͻͺ

2021
͵ͲǤͻͶͺ
ͳͲǤͻʹ
ͶͳǤͶͲ
ͳʹʹǡʹ Ψ

ʹͲ͵Ǥͻͺ

͵ͷ

558
ͲǡͲ Ψ

21,6 %

͵ͺǡͺ Ψ
ͳǡʹ
ͶͶǡͲ
558

ͶͶǡͻ Ψ
ʹ͵ǡ
͵ͳǡͶ
558

ͻ

ͳͲͷ

ʹͳͲǤͷͻ͵

ͳͻͺǤ͵ʹ͵

͵ͷ

577
͵ǡ͵ Ψ

42,7 %

͵ͷ

543
Ǧͷǡͺ Ψ

47,7 %

Ͷͳǡʹ Ψ
ʹͳǡ
͵ǡʹ
559

͵ǡ Ψ
ͳͻǡ
Ͷʹǡ
559

͵ǡ͵ Ψ
ͳͻǡͷ
Ͷ͵ǡͳ
558

͵ǡͷ Ψ
ͳͻǡ
Ͷʹǡͺ
558

͵ǡͺ Ψ
ͳͻǡͺ
ͶʹǡͶ
558

ͳͲ

ͳͲ

ͳͲ

ͳͲ

ͳͲ

ʹͷ

ͷͲ

ͷͲ

ͷͲ

ͳͲͷ

ʹͶǤͷͺ

͵ͷ

676
ʹͶǡ͵ Ψ

52,8 %

ͳͲͷ

ͳʹͲ

ʹͻͻǤͶͶ

͵ͷ

820
ʹͳǡͶ Ψ

55,0 %

ͳͲͷ

ͳͶ͵

͵ͲǤͺͻ

͵ͷ

844
ʹǡͺ Ψ

57,4 %

ͳͲͷ

ͳͶ͵

͵ͲǤͺͻ

͵ͷ

844
ͲǡͲ Ψ

59,3 %

ͳͲͷ

ͳͶ͵
ͷͲ

͵ͲǤͺͻ

͵ͷ

844
ͲǡͲ Ψ

61,3 %

NMSD NSDK MUDRS

QDRBHLDMSN
@BTLTK@CNCD
CDL@MC@CD²´¸

QDRBHLDMSN
@BTLTK@CNCD
NEDQS@CD°¬¸
DPTHU@KDMSD@TL
BQDRBHLDMSNLdCHN
@MT@KCD°~®¸

ͽ
;

Ϳ

Ͷ

ȀʹͲʹ͵   ͳͲǡͳͲͲΨ Ǥ

ȀʹͲʹͳ  ͳͷͲǡͲΨ Ǥ
ȀʹͲʹͶ  ͳͻǡͺͲΨ Ǥ

ȀʹͲʹ͵   ͷͲǡͳͲͲΨ Ǥ

¬®¯

@R@MN S@HL – ^N@TKN

428

³ %!     

ODR@QCN@TLDMSNDWOQDRRHUNCDNEDQS@MNROQmWHLNR@MNR~
DRODQ@§RDTLBNMRHRSDMSD@TLDMSNCDNBTO@b^N@O@QSHQCD«¬

UNKTb^NCDNEDQS@DCDL@MC@

N FQ\EHBN @ RDFTHQ R^N
@OQDRDMS@C@R @R DRSHL@SHU@R CD
BQDRBHLDMSN CD NEDQS@ D CDL@MC@
SNS@K MN LDQB@CN DL DRSTCN~
DMSQD N @MN A@RD «¬´ D N @MN
DRS@AHKHY@CN «²
R
DRSHL@SHU@R
QDEKDSDL
@
CDL@MC@
M^N
@BNLNC@C@~
HMCTYHC@ D @R OQNIDboDR CD
CDL@MC@ A@RD NCNR NR GNSdHR
DL BNMRSQTb^N CDMSQN CN RDS
BNLODSHSHUN ENQ@L BNMRHCDQ@CNR
 LDQB@CN CDUD @OQDRDMS@Q
PTDC@ M@ S@W@ CD NBTO@b^N DL
««~ CDUHCN @NR E@SNQDR I\
BNLDMS@CNR @MSDQHNQLDMSD NR
CDL@HR @MNR~ @ODR@Q C@ DMSQ@C@
CD
MNUNR
BNMBNQQDMSDR~
N
BQDRBHLDMSN C@ CDL@MC@ RDQ\
L@HNQ PTD N CD NEDQS@ D~ ONQ HRRN~
M^N G@UDQ\ PTDC@ M@ S@W@ CD
NBTO@b^N
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@W@CDNBTO@b^N

NMSD NSDK MUDRS

LdCH@CDNBTO@b^NCNLDQB@CNOQmWHL@@±¬¸dHMEKTDMBH@C@ODKNRDSBNLODSHSHUNRDBTMC\QHNMPT@MSNNRGNSdHR
CDKTWNC@@boDRMHC@RD@RRThSDRCNRTOODQ§TORB@KD NODQ@Q^NODQSNCD¯±¸CDNBTO@b^N~NRGNSdHRCNDHWN
@QCHMRD @QH@HL@DRS@Q^NOQmWHLNR@²¸
¬®°
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+MCHBDCDODMDSQ@b^NDNBTO@b^N

NBTO@b^NCNGNSDKdB@KBTK@C@BNLA@RDDLRDT+MCHBDCDDMDSQ@b^N~
PTDHMCHB@PT@MSNNGNSDKDRS\@BHL@NT@A@HWNC@RT@E@SH@HCD@KCDLDQB@CN

 CH\QH@ LdCH@ D N MhUDK CD NBTO@b^N @SHMFHCNR ONQ TL GNSDK R^N HLONQS@MSDR
HMCHB@CNQDR O@Q@ NR DRSTCNR CD CDRDLODMGN EHM@MBDHQN CD TL DLOQDDMCHLDMSN~ @RRHL
BNLN CD RDT U@KNQ CD LDQB@CN RR@R CT@R U@QH\UDHR CDSDQLHM@L @ QDBDHS@ CD
GNRODC@FDL~ @KdL CD BNMRSHSThQDL NR O@Q]LDSQNR O@Q@ @R DRSHL@SHU@R C@R QDBDHS@R CNR
NTSQNR CDO@QS@LDMSNR BNLN KHLDMSNR } DAHC@R~ UDMSNR~ DMSQD NTSQNR~ TL@ UDY PTD
U@QH@L CD @BNQCN BNL @ PT@MSHC@CD CD GmRODCDR N LDRLN LNCN~ NR MhUDHR CD
CDRODR@R S@LAdL R^N U@QH\UDHR CD @BNQCN BNL @ NBTO@b^N CN GNSDK
D BDQS@ ENQL@~ @ NBTO@b^N CN GNSDK ONCD RDQ L@MHOTK@C@ ODK@ @CLHMHRSQ@b^N
@KSDQ@MCN§RD~ ONQ DWDLOKN~ @R CH\QH@R – LDMNQDR CH\QH@R ONCDL @SQ@HQ L@HNQ CDL@MC@
R OQNIDboDR @OQDRDMS@C@R @ RDFTHQ QDEKDSDL TL@ DRSQ@SdFH@ NODQ@BHNM@K PTD RD @BQDCHS@
RDQ HLOKDLDMS@C@ ONQ TL@ @CLHMHRSQ@b^N BNLODSDMSD~ CD ENQL@ @ ATRB@Q @ LDKGNQ
BNLAHM@b^N CD CH\QH@ D NBTO@b^N
M\KHRD CN hMCHBD CD ODMDSQ@b^N
 E@SH@ CD LDQB@CN CN DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN D RDTR MhUDHR CD NBTO@b^N R^N
A@RD@CNR DL RT@ ONRHb^N BNLODSHSHU@ DRSHL@C@ MDRRD LDQB@CN RRN d PT@MSHEHB@CN ONQ
RDT +MCHBD CD DMDSQ@b^N   D LNCN FDQ@K~ N  d N HMCHB@CNQ PTD CDLNMRSQ@ N
PT@MSN N GNSDK DRS\ @BHL@ NT @A@HWN C@ RT@ E@SH@ HCD@K CD LDQB@CN~ RDMCN PTD ¬««¸
BNQQDRONMCD [ LdCH@ CN LDQB@CN @KNQDR RTODQHNQDR @ ¬««¸ BNQQDRONMCDL @ TL 
@BHL@ C@ LdCH@ CN LDQB@CN D U@KNQDR HMEDQHNQDR @ ¬««¸ @ TL  @A@HWN C@ LdCH@ CD
LDQB@CN
 hMCHBD CD ODMDSQ@b^N CD TL GNSDK d B@KBTK@CN @N RD CHUHCHQ @ E@SH@ DEDSHU@LDMSD
NASHC@ MN LDQB@CN @QJDS RG@QD ODK@ E@SH@ HCD@K CDRRD GNSDK  @HQ RG@QD DRRD LNCN~
RD RT@ HMRDQb^N MN LDQB@CN LDKGNQ@~ @TLDMS@MCN RT@ O@QSHBHO@b^N CD LDQB@CN~
G@UDQ\ LDMNR CDL@MC@ CHRONMhUDK O@Q@ PTD NTSQNR GNSdHR ONRR@L @SDMCDQ~ E@YDMCN
BNL PTD N CDRDLODMGN LDQB@CNKmFHBN CD TL NT L@HR GNSdHR BNMBNQQDMSDR RDI@
QDCTYHCN NTSQ@R U@QH\UDHR L@MSHC@R BNMRS@MSDR – DSDQHR @QHATR RRD SHON CD @ITRSD CD

LDQB@CN NBNQQD RDLOQD PT@MCN G\ @KFTL@ LTC@Mb@ M@ NEDQS@~ NT TL@ U@QH@b^N MN
CDRDLODMGN QDK@SHUN CD TL NT L@HR GNSdHR MN LDQB@CN BNLODSHSHUN
QNIDb^N C@ S@W@ CD NBTO@b^N CN DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN
 CDL@MC@ @SDMCHC@ ODKN GNSDK d DRSHL@C@ @ O@QSHQ C@ OQNIDb^N CD CDL@MC@ CN
LDQB@CN D CN hMCHBD CD ODMDSQ@b^N CN DLOQDDMCHLDMSN~ CDEHMHCN DL ETMb^N C@
BNLO@Q@b^N C@R B@Q@BSDQhRSHB@R CN GNSDK @M@KHR@CN DL QDK@b^N [R CNR BNMBNQQDMSDR 
hMCHBD CD ODMDSQ@b^N CN GNSDK~ LTKSHOKHB@CN ODK@ NBTO@b^N LdCH@ CN LDQB@CN~ QDRTKS@
M@ NBTO@b^N LdCH@ CN DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN
NLN N DPTHKhAQHN DMSQD @ NEDQS@ D @ CDL@MC@ MN LDQB@CN BNLODSHSHUN d A@RS@MSD
CHM]LHBN~ G\ TL@ QDK@b^N BHQBTK@Q DMSQD NR hMCHBDR CD ODMDSQ@b^N CD B@C@ GNSDK MN
LDQB@CN  CDRDLODMGN CD TL MNUN GNSDK~ HMCHUHCT@KLDMSD~ SDL TL DEDHSN CHQDSN MN
CDRDLODMGN CNR NTSQNR GNSdHR @ST@MSDR MDRRD LDQB@CN~ D~ BNMRDPTDMSDLDMSD~ @EDS@
S@LAdL NR hMCHBDR CD ODMDSQ@b^N CDRRDR GNSdHR O@Q@ B@C@ RDFLDMSN CD LDQB@CN 
LDRLN d UDQC@CD PT@MCN N CDRDLODMGN CD TL GNSDK I\ DWHRSDMSD @OQDRDMS@ FQ@MCDR
U@QH@boDR~ RDI@ ONRHSHU@LDMSD QDRTKS@CN CD TL@ QDENQL@~ ONQ DWDLOKN~ RDI@
MDF@SHU@LDMSD PT@MCN TL GNSDK L@K @CLHMHRSQ@CN QDCTY @ RT@ O@QSHBHO@b^N MN
LDQB@CN

R OQNIDboDR CD ODMDSQ@b^N~ B@OS@b^N CD CDL@MC@ D CDRDLODMGN CD NBTO@b^N O@Q@ N
DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN ENQ@L @LOK@LDMSD BNMRHCDQ@C@R O@Q@ DRRDR @ITRSDR CD
O@QSHBHO@b^N CD LDQB@CN DMSQD NR BNLODSHCNQDR
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+MCHBDCDDMDSQ@b^NFDQ@KCN @R@MN S@HLLNRSQ@PTD
RT@S@W@CDNBTO@b^NDRS@Q\@BHL@C@LdCH@CNLDQB@CN

+MCHBDCDODMDSQ@b^NDNBTO@b^N

Segmento de mercado
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Negócios

   

 
Eventos/Grupos

   

 
Outros

   

 

2023

2024

2025

2026

2027

ͷͲǤ͵
ͳͻǡʹ Ψ
ͻǤͷͻ
ͳʹʹ Ψ

ͳǤͶͻͳ
ͳǡʹ Ψ
ͻǤͻ
ͳʹͶ Ψ

ͷǤͻͶͲ
ͳǡ͵ Ψ
ͳͲǤ͵ʹ
ͳʹͺ Ψ

ͺǤͷ
ͳǡͷ Ψ
ͳͳǤʹͻͺ
ͳ͵Ͳ Ψ

ͳǤ͵ʹͲ
ͳǡͷ Ψ
ͳͳǤͷͲ
ͳ͵Ͳ Ψ

ʹǤͻͻʹ
ͳͷǡʹ Ψ
ͶǤʹͷͳ
ͻ Ψ

͵ʹǤͶʹͷ
ͳͶǡͷ Ψ
ͶǤͲ͵
ͳͳͳ Ψ

͵ͶǤͷͷ
ͳͶǡͻ Ψ
ͷǤͳͶͲ
ͳͳ Ψ

͵ͷǤͻ͵ͺ
ͳͶǡ Ψ
ͷǤʹͳ
ͳͳͷ Ψ

͵Ǥ͵ͷ
ͳͶǡ Ψ
ͷǤͶʹ
ͳͳͷ Ψ

ͷͳǤͷʹͷ
ͳͳǡͶ Ψ
ͷǤͺͺ͵
ʹ Ψ

ͲǤͺͶ
ͳͲǡ Ψ
Ǥͷʹ
ͺʹ Ψ

Ǥʹ
ͳͳǡʹ Ψ
ͺǤͷͳͳ
ͺͺ Ψ

ͺǤͳ͵Ͷ
ͳͳǡͲ Ψ
ͺǤͷͻͳ
ͺ Ψ

ͺͲǤͲ
ͳͳǡͲ Ψ
ͺǤͺͲͶ
ͺ Ψ

Total de diárias atendidas

19.893

22.206

24.382

25.151

26.027

À

͵ͺǤͻͶͺ

͵ͻǤͲͷͷ

͵ͻǤͲͷͷ

͵ͻǤͲͷͷ

͵ͻǤͲͷͷ

Taxa de ocupação do Hotel Proposto
À 
Participação ideal

 
Participação de mercado

Taxa de ocupação do mercado

Índice de pentração do Hotel Proposto

NMSD NSDK MUDRS

51 %

ʹͶǤͷͺ

16 %

ͳ͵ͲǤʹͺͲ

15 %
53 %
97 %

57 %

ʹͻͻǤͶͶ

13 %

ͳͶǤͲͲ

13 %
55 %

103 %

62 %

͵ͲǤͺͻ

13 %

ͳǤʹ

14 %
57 %

109 %

64 %

͵ͲǤͺͻ

13 %

ͳͺʹǤͶͻ

14 %
59 %

109 %

 S@ADK@ @OQDRDMS@ NR hMCHBDR CD ODMDSQ@b^N CD NBTO@b^N O@Q@ N
NSDK QNONRSN N OQHLDHQN @MN CD NODQ@b^N~ DRODQ@§RD PTD N
NSDK QNONRSN SDMG@ TL  L@HR A@HWN CDUHCN @N RDT OQNBDRRN
CD HMRDQb^N MN LDQB@CN L B@C@ RDFLDMSN~ R^N DRS@R @R
OQDLHRR@R O@Q@ @ CDEHMHb^N CN hMCHBD CD ODMDSQ@b^N
▪   0  ODMDSQ@b^N @BHL@ CN LDQB@CN ONQ DRS@Q
KNB@KHY@CN OQmWHLN @NR OQHMBHO@HR FDQ@CNQDR CD CDL@MC@~ RDQ
TL OQNCTSN MNUN D BNL L@QB@ QDBNMGDBHC@
▪    ODMDSQ@b^N @BHL@ CN LDQB@CN ONQ SDQ
TL@ \QD@ CD DUDMSNR @BHL@ CNR BNLODSHCNQDR OQHL\QHNR M@
BHC@CD~ BNLOQDDMCDMCN DWBKTRHUHC@CD D PT@KHC@CD MNR
RDQUHbNR
▪   ODMDSQ@b^N @A@HWN CN LDQB@CN ONQ M^N DRS@Q M@
KNB@KHY@b^N L@HR CDRDI@C@ ODKN OuAKHBN CD K@YDQ

67 %

͵ͲǤͺͻ

13 %

ͳͺͺǤʹ

14 %
61 %

109 %
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H\QH@LdCH@

CH\QH@LdCH@dHMEKTDMBH@C@ONQPTDRSoDRBNLNO@CQ^N
CDOQNCTSN~HMEK@b^NDDPTHKhAQHNDMSQDNEDQS@DCDL@MC@
DL ETMb^N C@R PT@KHC@CDR MNQL@KLDMSD DMBNMSQ@C@R DL TL OQNCTSN QDBdL§
HM@TFTQ@CN T@MCN HRRN @BNMSDBD~ NTSQNR BNLODSHCNQDR ONCDL RDFTHQ N LDRLN
B@LHMGN D @TLDMS@Q @ S@QHE@~ DL ETMb^N CN MNUN MhUDK CD ODQBDOb^N CN LDQB@CN DL
QDK@b^N [R S@QHE@R N DMS@MSN~ PT@MCN @ NEDQS@ @CHBHNM@K SDL TL HLO@BSN
RHFMHEHB@SHUN M@ S@W@ LdCH@ CD NBTO@b^N CN LDQB@CN~ NARDQU@§RD N EDMnLDMN
BNMSQ\QHN~ BNL @R CH\QH@R LdCH@R B@HMCN DL ETMb^N CD TL ODQhNCN CD CDRDPTHKhAQHN D
FTDQQ@R CD OQDbNR

L@ C@R BNMRHCDQ@boDR L@HR HLONQS@MSDR O@Q@ DRSHL@Q N U@KNQ CD TL DLOQDDMCHLDMSN
GNSDKDHQN d @ RT@ OQDUHR^N CD CH\QH@ LdCH@ ONSDMBH@K~ N PTD d L@HR ENQL@KLDMSD CDEHMHC@
BNLN @ S@QHE@ LdCH@ ONQ PT@QSN NBTO@CN NT  UDQ@FD @HKX @SD  CH\QH@ LdCH@
ONCD RDQ B@KBTK@C@ CHUHCHMCN§RD N SNS@K CD QDBDHS@ CD GNRODC@FDL ODKN SNS@K CD PT@QSNR
UDMCHCNR MN LDRLN ODQhNCN  CH\QH@ LdCH@ OQNIDS@C@ D N ODQBDMST@K CD NBTO@b^N
DRSHL@CN R^N TR@CNR O@Q@ OQDUDQ @ QDBDHS@ CD GNRODC@FDL CN DLOQDDMCHLDMSN~ PTD~
ONQ RT@ UDY~ d @ A@RD O@Q@ @R QDBDHS@R D CDRODR@R CD LTHSNR NTSQNR CDO@QS@LDMSNR
@QH@boDR CD CH\QH@ LdCH@
' HLONQS@MSD QDRR@KS@Q PTD @ DUNKTb^N C@ CH\QH@ LdCH@ CD TL DLOQDDMCHLDMSN
GNSDKDHQN M^N MDBDRR@QH@LDMSD NBNQQD CD @BNQCN BNL @R S@W@R CD HMEK@b^N~ L@R
OQHMBHO@KLDMSD DL ETMb^N CN A@K@MbN DMSQD @ NEDQS@ D CDL@MC@ ONQ GNRODC@FDL 
G@AHKHC@CD CD TL DLOQDDMCHLDMSN GNSDKDHQN @TLDMS@Q @R RT@R S@QHE@R CDODMCD CD TL@
RdQHD CD E@SNQDR~ HMBKTHMCN NR RDFTHMSDR
▪

▪

▪

PTHKhAQHN DMSQD NEDQS@ D CDL@MC@ N QDK@BHNM@LDMSN CHM]LHBN DMSQD NEDQS@ D
CDL@MC@ d TL CNR E@SNQDR PTD CDSDQLHM@ N MhUDK CD CH\QH@ LdCH@ D NBTO@b^N PTD
TL GNSDK ONCD @SHMFHQ DQB@CNR ENQSDR~ MNR PT@HR @ CDL@MC@ ONQ GNRODC@FDL
DMBNMSQ@§RD DL DUNKTb^N L@HR @BDKDQ@C@ PTD @ DUNKTb^N C@ NEDQS@ R^N MNQL@KLDMSD
B@Q@BSDQHY@CNR ONQ S@W@R CD BQDRBHLDMSN C@R CH\QH@R @BHL@ C@ HMEK@b^N NQ NTSQN
K@CN~ LDQB@CNR BNL NEDQS@ DL DWBDRRN NT CDL@MC@ DL CDBKhMHN LNRSQ@L
MNQL@KLDMSD @ SDMCeMBH@ BNMSQ\QH@
QDRRoDR HMEK@BHNM\QH@R OQDRRoDR HMEK@BHNM\QH@R @EDS@L @R CH\QH@R LdCH@R M@ LDCHC@
DL PTD @TLDMS@L NR BTRSNR NODQ@BHNM@HR C@R OQNOQHDC@CDR D BNQQNDL @R L@QFDMR
CD KTBQN~ OQDRRHNM@MCN NR NODQ@CNQDR @ HMBQDLDMS@Q @R S@QHE@R RR@ L@MNAQ@ Rm d
DEDSHU@ DL LDQB@CNR DL PTD N QDK@BHNM@LDMSN DMSQD NEDQS@ D CDL@MC@ d
Q@YN@UDKLDMSD DPTHKHAQ@CN

▪

DKGNQH@R DRODBhEHB@R C@ OQNOQHDC@CD LTC@Mb@R PTD SNQM@L N GNSDK L@HR NT LDMNR
@SQ@DMSD [ CDL@MC@ ONCDL SDQ TL DEDHSN BNMRHCDQ\UDK RNAQD @ CH\QH@ LdCH@ L@
DWO@MR^N~ QDMNU@b^N~ QDONRHBHNM@LDMSN LDQB@CNKmFHBN NT @ HMSQNCTb^N CD
E@BHKHC@CDR D RDQUHbNR @CHBHNM@HR ONCDL ITRSHEHB@Q HMBQDLDMSNR CD S@QHE@ @BHL@ C@
LdCH@ C@ HMEK@b^N @ LDRL@ ENQL@~ @ E@KG@ C@ @CLHMHRSQ@b^N DL L@MSDQ @
OQNOQHDC@CD ONCD OQDRRHNM@Q @ CH\QH@ LdCH@ O@Q@ A@HWN

N RD CDSDQLHM@QDL @R S@W@R LdCH@R CD OQNIDboDR~ LTC@Mb@R PTD ONCDL NBNQQDQ @MSDR
C@ DRS@AHKHY@b^N C@ NBTO@b^N R^N~ MNQL@KLDMSD~ B@TR@C@R ONQ E@SNQDR DRODBhEHBNR CN
DLOQDDMCHLDMSN NT C@ OQNOQHDC@CD DONHR CD TL GNSDK @SHMFHQ TL@ NBTO@b^N
DRS@AHKHY@C@~ DL FDQ@K~ OQDUe§RD PTD @R CH\QH@R BNMSHMTDL @ BQDRBDQ @ S@W@R OQmWHL@R C@
HMEK@b^N~ CTQ@MSD N QDRS@MSD CN ODQhNCN CD OQNIDb^N
QDLHRR@R CD CH\QH@ LdCH@ C@R OQNIDboDR
R CH\QH@R R^N AQTS@R~ NT RDI@~ BNMRHCDQ@L S@W@R D HLONRSNR B@KBTK@CNR RNAQD @ QDBDHS@
NODQ@BHNM@K AQTS@ CD GNRODC@FDL~ BNLN ~  ~   D @R BNLHRRoDR CD SDQBDHQNR D
DRS^N DL U@KNQDR QD@HR CD ««

DKGNQH@ CN O@CQ^N BNLODSHSHUN PT@MCN TL MNUN DLOQDDMCHLDMSN d HMRDQHCN DL
TL LDQB@CN L@CTQN~ RT@R S@QHE@R ONCDL RDQ CDEHMHC@R @BHL@ C@ LdCH@ CN LDQB@CN
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MNDRS@AHKHY@CNNBTO@b^NCD±²¸DCH\QH@AQTS@
CDÐ¬´²¯DPTHU@KDMSD@Ð¬®«BNLB@Ed

@W@CDNBTO@b^NDCH\QH@LdCH@
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Mercado (Ano fiscal)

    ' 
        
      
      «®

NMSD NSDK MUDRS

Anos

ʹͲʹͲ
ʹͲʹͳ
ʹͲʹʹ
ʹͲʹ͵
ʹͲʹͶ
ʹͲʹͷ
ʹͲʹ
ʹͲʹ

Ocupação

Evolução da Diária média
diária média
bruta

ͷͳǡͺ Ψ
ʹͳǡ
Ͷʹǡ
Ͷǡ
ͷʹǡͺ
¾¬³¸
ͷͷǡͲ
ͷǡͶ
ͷͻǡ͵
ͳǡ͵

—
̈́ͳǤͺͲͻǡͶ
Ǧǡ͵ Ψ
ͳǤǡͺͳ
ǦͲǡ͵
ͳǤʹǡͳʹ
ͻǡ
ͳǤͺ͵Ͷǡ͵ͳ
ͲǡͲ
ͳǤͺ͵Ͷǡ͵ͳ
͵ǡͲ
ͳǤͺͺͻǡ͵Ͷ
͵ǡͲ
ͳǤͻͶǡͲʹ
͵ǡͲ
ʹǤͲͲͶǡͶͲ
͵ǡͲ
ʹǤͲͶǡͷͶ

Ð

Hotel Proposto (ano fiscal)

Ocupação

¾¬¯¸

DRDLODMGN CN LDQB@CN
 NBTO@b^N CN LDQB@CN CDUDQ\ EDBG@Q N @MN CD «« DL U@KNQDR OQmWHLNR @ ¸
CDUHCN @NR HLO@BSNR C@ O@MCDLH@ CN BNQNM@UhQTR D «¬ DL CH@MSD~ G@UDQ\ FQ@CT@K
QDBTODQ@b^N D @ NBTO@b^N BQDRBDQ\ DL SNCNR NR @MNR~ LDRLN BNL N @TLDMSN CD
NEDQS@ DRODQ@CN NL @ PTDC@ CD CDL@MC@ DL «« D @ M^N DWHRSeMBH@ CD CH@R OHBN CD
NBTO@b^N~ d HMDUHS\UDK PTD G@I@ PTDC@ M@ CH\QH@ LdCH@ @QSHT§RD C@ OQDLHRR@ PTD CD
« DL CH@MSD~ BNL DWBDb^N CD «® CDUHCN [ @ADQSTQ@ CNR CNHR GNSdHR @R@MN  S@HL
D HC@CD @QCHL~ NR GNSDKDHQNR E@Q^N TL@ AN@ FDRS^N CD RDTR GNSdHR D BNMRDFTHQ^N
@OKHB@Q QD@ITRSDR QD@HR CD S@QHE@~ RTODQ@MCN NR U@KNQDR OQ@SHB@CNR DL «¬´ I\ DL «
DL U@KNQDR QD@HR

—
—
—
—
ͷͳǡͲ Ψ
ͷǡͲ
ʹǡͲ
ͶǡͲ
ǡͲ

Evolução da
diária média
—
—
—
—
—
͵ǡͲ Ψ
͵ǡͲ
͵ǡͲ
͵ǡͲ

Diária média Penetração da Penetração de
bruta
diária média
RevPAR
̈́ͳǤ͵Ͳǡͳͺ
—
—
—
ͳǤͷǡͻͻ
ͳǤͺͲǡʹͻ
ͳǤͺͲǡͶͺ
ͳǤͻͳǡʹͻ
ͳǤͻ͵ǡͺ

ͻͷǡ Ψ
—
—
—
ͻͲǡͺ
ͻͷǡ
ͻͷǡ
ͻͷǡ
ͻͷǡ

—
—
—
—
ͺǡ Ψ
ͻͻǡͳ
ͳͲ͵ǡʹ
ͳͲ͵ǡͳ
ͳͲͶǡͷ
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DRDLODMGN CN @R@MN S@HL
 NBTO@b^N CN DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN DRS@Q\ KDUDLDMSD @A@HWN C@ CD RDT RDS
BNLODSHSHUN MN OQHLDHQN @MN CD NODQ@b^N DL Q@Y^N CN ODQhNCN MDBDRR\QHN O@Q@
ODMDSQ@b^N MN LDQB@CN N RDFTMCN @MN DL CH@MSD~ L@MSDQ§RD§\ @BHL@~ ONQ RDQ TL
GNSDK LNCDQMN D uMHBN M@ QDFH^N~ @KdL CD ONRRTHQ TL@ \QD@ CD DUDMSNR @SQ@SHU@ @N RDT
OuAKHBN T@ S@QHE@ DUNKTHQ\ CD @BNQCN BNL N LDQB@CN D DRS@Q\ @A@HWN C@ LdCH@ CN
LDQB@CN~ OQHMBHO@KLDMSD ONQ RDQ TL GNSDK CD L@HNQ ONQSD~ BNL L@HNQ O@QSHBHO@b^N CD
FQTONR D DUDMSNR D ONQ DRS@Q DL TL@ KNB@KHY@b^N LDMNR CDRDI@C@ ODKN OuAKHBN CD K@YDQ
DL BNLO@Q@b^N BNL NR GNSdHR CNR @QCHMR HMC@ @RRHL~ RDT DU MN @MN
DRS@AHKHY@CN RDQ\ @OQNWHL@C@LDMSD ®¸ RTODQHNQ [ LdCH@
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@BHNM@KC@ROQDLHRR@R

OQDUHR^NCDQDBDHS@RDCDRODR@RdEDHS@BNLA@RDDL
QDRTKS@CNRCDDLOQDDMCHLDMSNRRHLHK@QDR@NGNSDKDLDRSTCN

DRSD B@OhSTKN CN QDK@SmQHN~ d QD@KHY@C@ TL@ OQDUHR^N CD QDBDHS@R D CDRODR@R O@Q@ N
DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN NU@LDMSD @PTH~ HLONQS@ DME@SHY@Q PTD ENQ@L @CNS@CNR
BNLN OQDRRTONRSNR HMCHRRNBH\UDHR C@R OQNIDboDR

ONRHSHUNR OQDUHRSNR QDEKDSDL NR ADMDEhBHNR CNR CHQDHSNR DRODBhEHBNR RNAQD DRRD HLmUDK
FDQ@CNQ CD QDMC@
QDLHRR@R C@R OQNIDboDR

▪

 OQNFQ@L@ A\RHBN CN DLOQDDMCHLDMSN~ RDT CHLDMRHNM@LDMSN~ RT@ KNB@KHY@b^N

▪

QHSdQHNR D BNMBDHSNR PTD NQHDMS@Q@L @ BNMEHFTQ@b^N CN OQNFQ@L@

▪

NRHBHNM@LDMSN DRSQ@SdFHBN CD LDQB@CN QDBNLDMC@CN

@Q@ OQNIDS@Q @R QDBDHS@R D CDRODR@R ETSTQ@R CN DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN~ @
NSDK MUDRS RD TSHKHY@ CD CHUDQRNR QDBTQRNR PTD ENQMDBDL @R A@RDR CD BTRSNR L@HR
OQmWHL@R C@ QD@KHC@CD

▪

QNFQ@L@ LhMHLN CD E@BHKHC@CDR D RDQUHbNR

R RDFTHMSDR ENMSDR CD C@CNR ENQ@L TR@C@R O@Q@ B@KHAQ@Q @R OQNIDboDR

▪
▪
▪

@SNQDR CD CHEDQDMBH@b^N CN OQNCTSN

▪

L@ A@MCDHQ@ @CDPT@C@ @N RDFLDMSN DNT TL FDQDMBH@LDMSN NODQ@BHNM@K
BNLODSDMSD
~ EHM@KLDMSD~ @R S@W@R CD NBTO@b^N OQDUHRS@R MNR B@OhSTKNR @MSDQHNQDR

R U@KNQDR @OQDRDMS@CNR MDRSD B@OhSTKN R^N DWOQDRRNR DL QD@HR MNLHM@HR~ BNMENQLD
RNKHBHS@b^N C@ UDM R OQDLHRR@R CD HMEK@b^N A@RDH@L§RD MN NKDSHL NBTR CD ² CD
@FNRSN CD «« ¬~±®¸~ ®~«¸~ ®~°¸ D ®~°¸~ CD «« @ «®~ QDRODBSHU@LDMSD @Q@
@ST@KHY@Q NR U@KNQDR MN ODQhNCN CD «¯ @ «²~ @CNSNT§RD N  CD «® ®~°¸

▪

N @MN DRS@AHKHY@CN~ @OQDRDMS@§RD N U@KNQ QDEDQDMSD @NR QDRTKS@CNR NODQ@BHNM@HR
@MSDBHO@CNR CD SNC@ @ UHC@ DBNMnLHB@ QDRS@MSD CN GNSDK~ N PTD HMBKTH PT@HRPTDQ~ NT
LDRLN SNC@R~ @R DS@O@R CD BQDRBHLDMSN~ L@STQHC@CD D CDBKhMHN CN BHBKN CD UHC@
DBNMnLHBN CN DLOQDDMCHLDMSN RRHL~ @R DRSHL@SHU@R CD QDBDHS@R D CDRODR@R
CDRBNMRHCDQ@L PT@KPTDQ QDK@b^N @MNQL@K DMSQD @ NEDQS@ D @ CDL@MC@ GNSDKDHQ@~ @RRHL
BNLN BNMCHboDR M^N OQDUHRS@R PTD ONCDL OQNUNB@Q @KSDQ@boDR M^N QDBNQQDMSDR MN
EKTWN CD B@HW@  ODQhNCN CD ¬« @MNR QDEKDSD @ CTQ@b^N ShOHB@ CD QDSDMb^N CD FQ@MCDR
HMUDRSHLDMSNR HLNAHKH\QHNR~ BNLN GNSdHR KdL CHRRN~ N ENQL@SN CD ¬« @MNR ODQLHSD TL
LDKGNQ O@Q]LDSQN O@Q@ @ DRS@AHKHY@b^N CD U@KNQDR~ D L@HNQ ONRRHAHKHC@CD CD
BNLO@Q@b^N CNR QDSNQMNR DL QDK@b^N @ NTSQNR SHONR CD HLmUDHR R EKTWNR CD B@HW@

R HMSDQMNR~ BNL GNSdHR CD B@SDFNQH@ D S@L@MGN RDLDKG@MSDR  NSDK MUDRS ONRRTH
CDLNMRSQ@SHUNR CD QDRTKS@CNR LDMR@HR CD BDMSDM@R CD OQNOQHDC@CDR~ DL TL@ RdQHD
GHRSmQHB@ RTODQHNQ @ ¬« @MNR~ CDUHCN [ DRSQTSTQ@b^N D [ FDRS^N DRSQ@SdFHB@ CN TMCN
CD MUDRSHLDMSN LNAHKH\QHN NSDK @WHMUDRS D S@LAdL CDUHCN [R OQNOQHDC@CDR
FDQHC@R ODK@ \QD@ CD NSDK RRDS @M@FDLDMS
R DWODBS@SHU@R CD BTRSN NODQ@BHNM@K CN GNSDK DL DRSTCN ENQ@L BNMRSQThC@R
BNMENQLD NR O@CQoDR NODQ@BHNM@HR CNR GNSdHR @R@MN MN Q@RHK  QDCD GNSDKDHQ@
S@LAdL HMCHBNT @R DWODBS@SHU@R CD QDBDHS@ D BTRSN CDO@QS@LDMS@K CNR RDTR
QDRS@TQ@MSDR MN GNSDK~ I\ PTD ONRRTH CHUDQR@R TMHC@CDR DL NODQ@b^N M@ BHC@CD~ PTD
RDQUDL BNLN O@Q]LDSQN L@HR OQmWHLN CN DRODQ@CN O@Q@ N MNUN GNSDK
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M\KHRDCDBNLONMDMSDREHWNRDU@QH\UDHR

OQDUHR^NO@Q@N@MNDRS@AHKHY@CNRDQUDCDO@Q]LDSQNO@Q@NRB\KBTKNRCD
QDBDHS@SNS@K~QDBDHS@ONQPT@QSNCHRONMhUDKDQDBDHS@ONQPT@QSNNBTO@CN

 NSDK MUDRS RD TSHKHY@ CD TL LNCDKN CD BNLONMDMSDR EHWNR D U@QH\UDHR O@Q@ OQNIDS@Q
NR MhUDHR CD QDBDHS@R D CDRODR@R CD TL DLOQDDMCHLDMSN RRD LNCDKN d A@RD@CN M@
OQDLHRR@ CD PTD @R QDBDHS@R D CDRODR@R CN GNSDK ONRRTDL TL@ O@QBDK@ PTD d EHW@ D
NTSQ@ PTD U@QH@ CHQDS@LDMSD BNL @ NBTO@b^N CN GNSDK~ NT BNL N RDT MhUDK CD TRN
L@ OQNIDb^N ONCD~ DMS^N~ RDQ CDRDMUNKUHC@ @N RD SNL@Q TL MhUDK BNMGDBHCN CD
QDBDHS@ NT CDRODR@ D RD B@KBTK@QDL RDTR BNLONMDMSDR EHWNR D U@QH\UDHR R
BNLONMDMSDR EHWNR R^N~ DMS^N~ L@MSHCNR BNMRS@MSDR DL SDQLNR QD@HR~ DMPT@MSN N
BNLONMDMSD U@QH\UDK d @ITRS@CN ONQ TL@ LDCHC@ DRODBhEHB@ BNLN~ ONQ DWDLOKN~ @
QDBDHS@ NT NBTO@b^N CN GNSDK
 S@ADK@ @N K@CN HKTRSQ@ @R B@SDFNQH@R CD QDBDHS@R D CDRODR@R PTD ONCDL RDQ OQNIDS@C@R
TSHKHY@MCN§RD CDRRD LNCDKN CD BNLONMDMSDR EHWNR D U@QH\UDHR RRDR ODQBDMST@HR
LNRSQ@L @ O@QBDK@~ CD B@C@ B@SDFNQH@~ PTD MNQL@KLDMSD d EHW@ D @ O@QBDK@ PTD d
U@QH\UDK  BNKTM@ CN LDHN CDRBQDUD @ A@RD O@Q@ RD B@KBTK@Q N ODQBDMST@K CD
U@QH@AHKHC@CD~ DMPT@MSN @ uKSHL@ BNKTM@ CDSDQLHM@ N ODQBDMST@K EHWN PTD ENH TSHKHY@CN
MDRR@ @U@KH@b^N
NRRN LNCDKN CD OQNIDb^N CD BNLONMDMSDR EHWNR D U@QH\UDHR d A@RD@CN DL U@QH\UDHR
PTD R^N HMRDQHC@R O@Q@ B@C@ QDBDHS@ D CDRODR@~ SDMCN BNLN QDEDQeMBH@ N @MN CD
DRS@AHKHY@b^N  OQDUHR^N O@Q@ N @MN DRS@AHKHY@CN RDQUD CD O@Q]LDSQN O@Q@ NR B\KBTKNR
CD QDBDHS@ SNS@K~ QDBDHS@ ONQ PT@QSN CHRONMhUDK D QDBDHS@ ONQ PT@QSN NBTO@CN
R DMSQ@C@R CD NTSQ@R U@QH\UDHR R^N EDHS@R CD @BNQCN BNL NTSQNR QDRTKS@CNR CD GNSdHR
RHLHK@QDR D BNL NR @ITRSDR MDBDRR\QHNR EDHSNR ODKNR BNMRTKSNQDR  LNCDKN~ DMS^N~
B@KBTK@ TL@ OQDUHR^N CD QDBDHS@R D CDRODR@R O@Q@ SNCNR NR @MNR OQNIDS@CNR 
CHRBTRR^N CD QDBDHS@R D CDRODR@R MDRSD QDK@SmQHN d A@RD@C@ MN QDRTKS@CN @OQDRDMS@CN
ONQ DRRD LNCDKN CD BNLONMDMSDR EHWNR D U@QH\UDHR RR@ OQDUHR^N CD QDBDHS@R D
CDRODR@R d BNMBKThC@ ONQ TL@ @ANQC@FDL O@RRN§@§O@RRN~ CD @BNQCN BNL N MHENQL
XRSDL NE BBNTMSR ENQ SGD NCFHMF MCTRSQX @C@ B@SDFNQH@ CD QDBDHS@R D CDRODR@R d

DRSHL@C@ RDO@Q@C@LDMSD D BNLAHM@C@ I\ MN EHM@K BNL @R NTSQ@R QDBDHS@R D CDRODR@R
CN DLOQDDMCHLDMSN

 
Categoria

Percentual Fixo

    

Percentual Variável

Receitas



͵ͲǦͷͲ Ψ
ͳͲǦͲ

ͷͲǦͲ Ψ
͵ͲǦͻͲ

Despesas operacionais
 

 


ͷǦͺͷ
ͷǦͺͷ
ͷͷǦͷ
ͷǦͻͷ

ͳͷǦ͵ͷ
ͳͷǦ͵ͷ
ʹͷǦͶͷ
ͷǦʹͷ

Despesas departamentais
 



  

Despesas fixas
 
 
   
  

ͷͲǦͲ
͵ͲǦͲ
͵ͲǦͲ

Ͳ

ͳͲͲ
ͳͲͲ
Ͳ
Ͳ

Índice de variação
  
  

͵ͲǦͷͲ
ͶͲǦͲ
͵ͲǦͲ

  
 
 

ͳͲͲ

 

Ͳ
Ͳ
ͳͲͲ
ͳͲͲ





















Percentual
fixo adotado
͵Ͳ Ψ
ͳͲ
ͷͲ
͵Ͳ
ͷͲ
ͺͷ
ͷ
ͷ
ͷ

Ͳ

ͳͲͲ
ͳͲͲ
Ͳ
Ͳ

NMSD NSDK MUDRS

¬¯

@R@MN S@HL – ^N@TKN

436

´       

N@MNDRS@AHKHY@CN~NKTBQNNODQ@BHNM@KdCD
¯®~«¸DNQDRTKS@CNNODQ@BHNM@KCD®«~¯¸

DLNMRSQ@SHUNCDDRTKS@CNCN NSDKQNONRSN– @KNQDRMNLHM@HR

 ! 
hŶŝĚĂĚĞƐ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶĂŝƐ͗
KĐƵƉĂĕĆŽ͗
ŝĄƌŝĂDĠĚŝĂ͗
ZĞǀWZ͗
ŝĂƐĞŵKƉĞƌĂĕĆŽ͗
WĞƌŶŽŝƚĞƐ͗
Z/d^
,ŽƐƉĞĚĂŐĞŵ
ůŝŵĞŶƚŽƐĞĞďŝĚĂƐĚŽŚŽƚĞů
KƵƚƌŽƐĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ZĞĐĞŝƚĂƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞĞǆƚĞƌŶŽΎΎ
dŽƚĂů
^W^^WZdDEd/^ΎΎΎ
,ŽƐƉĞĚĂŐĞŵ
ůŝŵĞŶƚŽƐĞĞďŝĚĂƐ
KƵƚƌŽƐĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞƐĂƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞĞǆƚĞƌŶŽΎΎ
/ŵƉŽƐƚŽƐ
dĂǆĂƐĐĂƌƚĆŽ
dŽƚĂů
>hZKWZdDEd>dKd>
^W^^KWZ/KE/^
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĞ'ĞƌĂů
DĂƌŬĞƚŝŶŐ
DĂŶƵƚĞŶĕĆŽ
hƚŝůŝĚĂĚĞƐ
dŽƚĂů
>hZKKWZ/KE>ZhdK
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ&ĞĞ
>hZKEd^^^W^^&/y^
^W^^&/y^
^ĞŐƵƌŽWƌĞĚŝĂůĞ/Wdh
/ŶĐĞŶƚŝǀĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ&ĞĞ
&ƵŶĚŽĚĞZĞƐĞƌǀĂ
dŽƚĂů
Z^h>dKKWZ/KE>

ϮϬϮϯ
ϭϬϳ
ϱϭй
ZΨϭ͘ϴϲϰ
ZΨϵϱϭ
ϯϲϱ
ϭϵ͘ϵϭϴ

     

йƌƵƚĂ

WZ

WKZ

ϮϬϮϰ
ϭϬϳ
ϱϳй
ZΨϮ͘Ϭϴϳ
ZΨϭ͘ϭϵϬ
ϯϲϱ
ϮϮ͘Ϯϲϭ

ϮϬϮϱ
ϭϬϳ
ϲϮй
ZΨϮ͘ϮϮϬ
ZΨϭ͘ϯϳϲ
ϯϲϱ
Ϯϰ͘Ϯϭϰ

ϮϬϮϲ
ϭϬϳ
ϲϰй
ZΨϮ͘ϯϲϭ
ZΨϭ͘ϱϭϭ
ϯϲϱ
Ϯϰ͘ϵϵϱ

ZΨϯϳ͘ϭϯϳ ϱϰ͕ϲ й
ϭϴ͘Ϯϱϯ Ϯϲ͕ϵ
ϲ͘ϲϭϴ
ϵ͕ϳ
ϱ͘ϵϱϮ
ϴ͕ϴ
ϲϳ͘ϵϱϵ ϭϬϬ͕Ϭ

ZΨϯϰϳ͘Ϭϳϭ
ϭϳϬ͘ϱϵϮ
ϲϭ͘ϴϱϬ
ϱϱ͘ϲϮϮ
ϲϯϱ͘ϭϯϱ

ZΨϭ͘ϴϲϰ͕ϰϳ
ϵϭϲ͕ϰϮ
ϯϯϮ͕Ϯϲ
Ϯϵϴ͕ϴϬ
ϯ͘ϰϭϭ͕ϵϱ

ZΨϰϲ͘ϰϲϰ
ϮϬ͘Ϯϲϱ
ϳ͘ϱϯϰ
ϲ͘ϰϲϴ
ϴϬ͘ϳϯϮ

ZΨϱϯ͘ϳϰϳ
ϮϮ͘ϭϰϰ
ϴ͘ϯϴϯ
ϲ͘ϲϳϵ
ϵϬ͘ϵϱϯ

ZΨϱϵ͘ϬϬϯ
Ϯϯ͘ϯϲϴ
ϴ͘ϵϬϱ
ϲ͘ϴϵϲ
ϵϴ͘ϭϳϮ

Ð –    

ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ
ϭϬϳ
ϲϳй
ZΨϮ͘ϱϭϬ
ZΨϭ͘ϲϴϮ
ϯϲϱ
Ϯϲ͘ϭϲϳ

йƌƵƚĂ

WZ

WKZ

ZΨϲϱ͘ϲϵϬ ϲϭ͕Ϯ й
Ϯϰ͘ϵϬϴ Ϯϯ͕Ϯ
ϵ͘ϱϴϬ
ϴ͕ϵ
ϳ͘ϭϮϬ
ϲ͕ϲ
ϭϬϳ͘Ϯϵϴ ϭϬϬ͕Ϭ

ZΨϲϭϯ͘ϵϮϮ
ϮϯϮ͘ϳϴϴ
ϴϵ͘ϱϯϰ
ϲϲ͘ϱϰϭ
ϭ͘ϬϬϮ͘ϳϴϰ

ZΨϮ͘ϱϭϬ͕ϰϭ
ϵϱϭ͕ϵϬ
ϯϲϲ͕ϭϮ
ϮϳϮ͕Ϭϵ
ϰ͘ϭϬϬ͕ϱϯ

ϳ͘Ϭϯϴ
ϭϮ͘ϵϮϲ
ϯ͘Ϭϭϱ
ϰ͘ϰϮϬ
ϱ͘ϲϴϰ
ϭ͘ϳϱϭ
ϯϰ͘ϴϯϱ
ϯϯ͘ϭϮϱ

ϭϵ͕Ϭ
ϳϬ͕ϴ
ϰϱ͕ϲ
ϳϰ͕ϯ
ϴ͕ϰ
Ϯ͕ϲ
ϱϭ͕ϯ
ϰϴ͕ϳ

ϲϱ͘ϳϳϲ
ϭϮϬ͘ϴϬϴ
Ϯϴ͘ϭϴϬ
ϰϭ͘ϯϬϴ
ϱϯ͘ϭϮϮ
ϭϲ͘ϯϲϯ
ϯϮϱ͘ϱϱϴ
ϯϬϵ͘ϱϳϳ

ϯϱϯ͕ϯϱ
ϲϰϴ͕ϵϴ
ϭϱϭ͕ϯϵ
ϮϮϭ͕ϵϭ
Ϯϴϱ͕ϯϳ
ϴϳ͕ϵϬ
ϭ͘ϳϰϴ͕ϵϬ
ϭ͘ϲϲϯ͕Ϭϱ

ϳ͘ϲϯϲ
ϭϰ͘ϬϭϬ
ϯ͘Ϯϱϰ
ϰ͘ϳϬϯ
ϲ͘ϳϱϮ
Ϯ͘ϬϴϬ
ϯϴ͘ϰϯϱ
ϰϮ͘Ϯϵϳ

ϴ͘ϮϬϮ
ϭϱ͘Ϭϯϲ
ϯ͘ϰϴϭ
ϰ͘ϴϱϲ
ϳ͘ϲϬϳ
Ϯ͘ϯϰϯ
ϰϭ͘ϱϮϱ
ϰϵ͘ϰϮϴ

ϴ͘ϲϬϬ
ϭϱ͘ϳϲϬ
ϯ͘ϲϰϰ
ϱ͘Ϭϭϰ
ϴ͘Ϯϭϭ
Ϯ͘ϱϮϵ
ϰϯ͘ϳϱϴ
ϱϰ͘ϰϭϰ

ϵ͘Ϭϴϯ
ϭϲ͘ϲϯϳ
ϯ͘ϴϯϵ
ϱ͘ϭϳϳ
ϴ͘ϵϳϰ
Ϯ͘ϳϲϰ
ϰϲ͘ϰϳϱ
ϲϬ͘ϴϮϮ

ϭϯ͕ϴ
ϲϲ͕ϴ
ϰϬ͕ϭ
ϳϮ͕ϳ
ϴ͕ϰ
Ϯ͕ϲ
ϰϯ͕ϯ
ϱϲ͕ϳ

ϴϰ͘ϴϴϵ
ϭϱϱ͘ϰϵϬ
ϯϱ͘ϴϴϮ
ϰϴ͘ϯϴϮ
ϴϯ͘ϴϳϮ
Ϯϱ͘ϴϯϰ
ϰϯϰ͘ϯϰϵ
ϱϲϴ͘ϰϯϰ

ϯϰϳ͕ϭϮ
ϲϯϱ͕ϴϮ
ϭϰϲ͕ϳϯ
ϭϵϳ͕ϴϰ
ϯϰϮ͕ϵϳ
ϭϬϱ͕ϲϰ
ϭ͘ϳϳϲ͕ϭϮ
Ϯ͘ϯϮϰ͕ϰϭ

Ϯ͘ϵϭϭ
ϱ͘ϭϴϮ
ϭ͘ϯϰϲ
Ϯ͘ϴϰϮ
ϭϮ͘ϮϴϮ
ϮϬ͘ϴϰϯ
ϯ͘ϯϵϴ
ϭϳ͘ϰϰϱ

ϰ͕ϯ
ϳ͕ϲ
Ϯ͕Ϭ
ϰ͕Ϯ
ϭϴ͕ϭ
ϯϬ͕ϳ
ϱ͕Ϭ
Ϯϱ͕ϳ

Ϯϳ͘ϮϭϬ
ϰϴ͘ϰϯϯ
ϭϮ͘ϱϳϵ
Ϯϲ͘ϱϲϰ
ϭϭϰ͘ϳϴϲ
ϭϵϰ͘ϳϵϭ
ϯϭ͘ϳϱϳ
ϭϲϯ͘Ϭϯϰ

ϭϰϲ͕ϭϳ
ϮϲϬ͕ϭϵ
ϲϳ͕ϱϴ
ϭϰϮ͕ϳϬ
ϲϭϲ͕ϲϯ
ϭ͘Ϭϰϲ͕ϰϮ
ϭϳϬ͕ϲϬ
ϴϳϱ͕ϴϮ

ϯ͘Ϭϱϵ
ϱ͘Ϭϯϰ
ϭ͘ϳϭϴ
ϯ͘ϬϮϰ
ϭϮ͘ϴϯϱ
Ϯϵ͘ϰϲϮ
ϰ͘Ϭϯϳ
Ϯϱ͘ϰϮϱ

ϯ͘ϭϵϴ
ϱ͘Ϭϱϱ
Ϯ͘Ϭϭϯ
ϯ͘ϭϴϴ
ϭϯ͘ϰϱϰ
ϯϱ͘ϵϳϰ
ϰ͘ϱϰϴ
ϯϭ͘ϰϮϲ

ϯ͘ϯϮϰ
ϱ͘Ϯϳϴ
Ϯ͘ϭϬϮ
ϯ͘ϯϮϵ
ϭϰ͘Ϭϯϯ
ϰϬ͘ϯϴϭ
ϰ͘ϵϬϵ
ϯϱ͘ϰϳϮ

ϯ͘ϰϲϯ
ϱ͘ϱϯϮ
Ϯ͘ϮϬϯ
ϯ͘ϰϴϵ
ϭϰ͘ϲϴϲ
ϰϲ͘ϭϯϲ
ϱ͘ϯϲϱ
ϰϬ͘ϳϳϭ

ϯ͕Ϯ
ϱ͕Ϯ
Ϯ͕ϭ
ϯ͕ϯ
ϭϯ͕ϳ
ϰϯ͕Ϭ
ϱ͕Ϭ
ϯϴ͕Ϭ

ϯϮ͘ϯϲϯ
ϱϭ͘ϲϵϳ
ϮϬ͘ϱϴϴ
ϯϮ͘ϲϬϲ
ϭϯϳ͘Ϯϱϯ
ϰϯϭ͘ϭϴϭ
ϱϬ͘ϭϯϵ
ϯϴϭ͘ϬϰϮ

ϭϯϮ͕ϯϰ
Ϯϭϭ͕ϯϵ
ϴϰ͕ϭϵ
ϭϯϯ͕ϯϯ
ϱϲϭ͕Ϯϱ
ϭ͘ϳϲϯ͕ϭϲ
ϮϬϱ͕Ϭϯ
ϭ͘ϱϱϴ͕ϭϰ

ϰ͘ϵϬϴ
ϭϯ͘Ϭϰϯ
ϵ͘ϱϮϳ
Ϯϳ͘ϰϳϴ
ZΨϭϯϱ͘ϱϱϲ

Ϯϲ͕ϯϳ
ϳϬ͕Ϭϳ
ϱϭ͕ϭϴ
ϭϰϳ͕ϲϭ
ZΨϳϮϴ͕Ϯϭ

ϱϰϮ
Ϯ͘Ϭϯϰ
ϭ͘ϲϭϱ
ϰ͘ϭϵϭ
ZΨϮϭ͘Ϯϯϰ

ϱϲϬ
Ϯ͘ϱϭϰ
Ϯ͘ϳϮϵ
ϱ͘ϴϬϯ
ZΨϮϱ͘ϲϮϰ

ϱϳϴ
Ϯ͘ϴϯϴ
ϯ͘ϵϮϳ
ϳ͘ϯϰϯ
ZΨϮϴ͘ϭϮϵ

ϱϵϳ
ϯ͘ϮϲϮ
ϰ͘ϮϵϮ
ϴ͘ϭϱϬ
ZΨϯϮ͘ϲϮϭ

ϱ͘ϱϳϴ
ϯϬ͘ϰϴϯ
ϰϬ͘ϭϭϭ
ϳϲ͘ϭϳϯ
ZΨϯϬϰ͘ϴϲϵ

ϮϮ͕ϴϭ
ϭϮϰ͕ϲϱ
ϭϲϰ͕ϬϮ
ϯϭϭ͕ϰϴ
ZΨϭ͘Ϯϰϲ͕ϲϱ

ϱϮϱ
ϭ͘ϯϵϲ
ϭ͘Ϭϭϵ
Ϯ͘ϵϰϬ
ZΨϭϰ͘ϱϬϱ

Ϭ͕ϴ
Ϯ͕ϭ
ϭ͕ϱ
ϰ͕ϯ
Ϯϭ͕ϯ й

Ϭ͕ϲ
ϯ͕Ϭ
ϰ͕Ϭ
ϳ͕ϲ
ϯϬ͕ϰ й

BTO@b^N
±²¸
H\QH@
Ð°¬«AQTS@

DBDHS@SNS@K
Ð¬«²~®LHKGoDR

¯®~«¸
 
®«~¯¸
DRTKS@CN
Ð®~±LHKGoDR
HRSQHATHb^N
LDMR@K
Ð°¯«±

ODR@QCD@RS@W@RCDA@RHB EDD D
HMBDMSHUDEDD CN@RRDS L@M@FDQRDQDL
B@KBTK@C@RBNLA@RDM@QDBDHS@D
QDRTKS@CNCNGNSDK~BNLNR^NCDRODR@R
PTDRDQ^NO@F@RODK@DRSQTSTQ@CN ~
DK@RM^NENQ@LBNMS@AHKHY@C@RMN
QDLHRR@RCDHMEK@b^NA@RD@C@RMN
NKDSHL NBTRCD²CD@FNRSNCD««
¬~±®¸~®~«¸~®~°¸D®~°¸~CD««@
«®~QDRODBSHU@LDMSD@Q@@ST@KHY@Q
NRU@KNQDRMNODQhNCNCD«¯@«²~
@CNSNT§RDN CD«®®~°¸
@KNQDRCD@BNQCNBNLOQNIDboDRCN
@R@MNNC@R@RCDRODR@ROQNIDS@C@R
CNQDRS@TQ@MSDDWSDQMN~BNLDWBDb^N
CNETMCNCDQDRDQU@~DRS^N
BNMSDLOK@C@RM@KHMG@DRODR@R
QDRS@TQ@MSDDWSDQMN
RCDRODR@RCDO@QS@LDMS@HRR^N
DWOQDRR@RBNLNTLODQBDMST@KC@R
QDBDHS@RCDO@QS@LDMS@HR
NMSD NSDK MUDRS
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@RQDBDHS@RSNS@HRCN @R@MN S@HL~±¬¸BNQQDRONMCDL@GNRODC@FDL~
®«¸@KHLDMSNR}DAHC@RD´¸@NTSQ@RQDBDHS@R

 CDRBQHb^N @ RDFTHQ @OQDRDMS@ @R A@RDR O@Q@ @R OQDUHRoDR CD QDBDHS@ D CDRODR@ CN NSDK
QNONRSN  OQDUHR^N d CD PTD N DLOQDDMCHLDMSN MDBDRRHSD CD BHMBN @MNR O@Q@ @SHMFHQ
TL MhUDK DRS@AHKHY@CN CD NODQ@b^N @C@ HSDL C@ QDBDHS@ D C@ CDRODR@ ENH OQDUHRSN BNL
A@RD M@R @U@KH@boDR C@ NSDK MUDRS RNAQD N NQb@LDMSN CDRRD MNUN DLOQDDMCHLDMSN D
RNAQD NR OQDRRTONRSNR CD QDBDHS@R D CDRODR@R CD GNSdHR BNLO@Q\UDHR  OQDUHR^N DRS\
DL ETMb^N CD @MNR EHRB@HR~ @ O@QSHQ CD «¬ CD I@MDHQN CD «® D DRS\ DWOQDRR@ DL U@KNQDR
MNLHM@HR~ BNMENQLD DWOKHB@CN M@ O\FHM@ @MSDQHNQ

TSQ@R QDBDHS@R
R NTSQ@R QDBDHS@R HMBKTDL @R QDBDHS@R CD NTSQNR CDO@QS@LDMSNR LDMNQDR~ PTD R^N
CDQHU@C@R ONQ ENMSDR CHEDQDMSDR C@ GNRODC@FDL D @KHLDMSNR D ADAHC@R RRD HSDL HMBKTH
NR U@KNQDR QDK@BHNM@CNR @N TRN CD K@U@MCDQH@~ ATRHMDRR BDMSDQ~ @LDMHSHDR~ OQNCTSNR CD
KNI@R~ S@A@B@QH@~ KNB@b^N CD R@K@R D DPTHO@LDMSNR O@Q@ DUDMSNR~ CDMSQD NTSQNR R
QDBDHS@R CD NTSQNR CDO@QS@LDMSNR LDMNQDR CN DLOQDDMCHLDMSN DRS^N OQDUHRS@R O@Q@ RD
DRS@AHKHY@QDL DL Ð ®±±~¬~ ONQ PT@QSN NBTO@CN~ MN @MN DRS@AHKHY@CN

DBDHS@R CD GNRODC@FDL – Ð °¬« CD  MN @MN DRS@AHKHY@CN
 QDBDHS@ CD GNRODC@FDL d CDSDQLHM@C@ ONQ CT@R U@QH\UDHR NBTO@b^N D CH\QH@ LdCH@
RR@R U@QH\UDHR I\ ENQ@L @OQDRDMS@C@R CDS@KG@C@LDMSD DL NTSQ@ RDb^N CDRSD QDK@SmQHN
 DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN CDUD DRS@AHKHY@Q @ RT@ NBTO@b^N DL SNQMN CD ±²¸~ BNL
CH\QH@ LdCH@ CD Ð °¬« DL U@KNQDR MNLHM@HR~ DL «²
DBDHS@R CD KHLDMSNR } DAHC@R
 QDBDHS@ CD @KHLDMSNR D ADAHC@R HMBKTH SNC@R @R QDBDHS@R @OKHB\UDHR @N GNSDK DL DRSTCN
FDQ@C@R ODK@R UDMC@R CNR QDRS@TQ@MSDR HMBKTHMCN B@Ed C@ L@MG^~ A@QDR~ QNNL RDQUHBD~
EQHFNA@Q D DUDMSNR KdL CD RDQDL TL@ ENMSD CD QDBDHS@R O@Q@ N GNSDK~ DRRDR HSDMR R^N
S@LAdL RDQUHbNR PTD @TWHKH@L M@ UDMC@ CD PT@QSNR CD GNRODC@FDL NL DWBDb^N C@R
OQNOQHDC@CDR BNL A@QDR DNT QDRS@TQ@MSDR PTD @SQ@DL QDRHCDMSDR KNB@HR~ NR BKHDMSDR
GNRODC@CNR MNQL@KLDMSD QDOQDRDMS@L TL@ O@QBDK@ RTARS@MBH@K C@R QDBDHS@R CN RDSNQ
CD KHLDMSNR D DAHC@R CD TL GNSDK N B@RN CN NSDK QNONRSN~ N RDSNQ CD @KHLDMSNR
D ADAHC@R HMBKTHQ\ QDRS@TQ@MSD @ADQSN DL SNC@R @R QDEDHboDR~ KNAAX A@Q~ A@Q MN QNNESNO~
QDRS@TQ@MSD DWSDQMN~ QNNL RDQUHBD ¯G D } CD DUDMSNR
 QDBDHS@ CD KHLDMSNR D DAHC@R @PTH~ KDU@§RD DL BNMRHCDQ@b^N @ QDBDHS@ CN
QDRS@TQ@MSD DWSDQMN CN DLOQDDMCHLDMSN RDQ\ L@INQHS@QH@LDMSD BNLONRS@ ODK@ QDBDHS@
FDQ@C@ ODKNR QDRS@TQ@MSDR~ PTD @SDMCDQ^N S@MSN NR GmRODCDR PT@MSN N OuAKHBN DWSDQMN
' OQNIDS@C@ TL@ QDBDHS@ DPTHU@KDMSD @ Ð ¬¯~«« ONQ PT@QSN NBTO@CN~ MN @MN
DRS@AHKHY@CN
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RCDRODR@RCDO@QS@LDMS@HR~RNL@C@R@NRHLONRSNRDS@W@R~
QDOQDRDMS@L¯®~®¸C@QDBDHS@AQTS@SNS@KOQNIDS@C@O@Q@NGNSDK

DRODR@R CD GNRODC@FDL
R CDRODR@R CD GNRODC@FDL R^N BNMRSHSThC@R ONQ E@SNQDR QDK@BHNM@CNR [ UDMC@ D
L@MTSDMb^N CNR PT@QSNR D \QD@R OuAKHB@R @K\QHNR~ DMB@QFNR D ADMDEhBHNR @NR
ETMBHNM\QHNR QDOQDRDMS@L TL@ ONQb^N RTARS@MBH@K CDRR@ B@SDFNQH@ ODR@Q CD @ ENKG@ CD
O@F@LDMSNR U@QH@Q BNL @ NBTO@b^N TL@ UDY PTD NR @CLHMHRSQ@CNQDR ONCDL NQF@MHY@Q
FNUDQM@MS@R D LDMR@FDHQNR O@Q@ SQ@A@KG@QDL BNMENQLD @ CDL@MC@ DWHFD~ FQ@MCD
O@QSD C@ ENKG@ CD O@F@LDMSNR CD TL GNSDK d EHW@ TMBHNM\QHNR O@Q@ @ QDBDOb^N~
KHLODY@ C@R \QD@R OuAKHB@R D NTSQNR RTODQUHRNQDR CDUDL RDQ L@MSHCNR BNMRS@MSDLDMSD
NLN QDRTKS@CN~ NR R@K\QHNR~ DMB@QFNR D ADMDEhBHNR CD ETMBHNM\QHNR R^N @ODM@R
O@QBH@KLDMSD RDMRhUDHR [ U@QH@b^N C@ NBTO@b^N
NLHRRoDR D S@W@R CD QDRDQU@R R^N TRT@KLDMSD B@KBTK@C@R BNL A@RD M@ QDBDHS@ CD
GNRODC@FDL~ D~ CDRRD LNCN~ R^N @KS@LDMSD RDMRhUDHR [R LTC@Mb@R CD NBTO@b^N D
CH\QH@ LdCH@

NH OQNIDS@C@ TL@ CDRODR@ CD GNRODC@FDL O@Q@ N DLOQDDMCHLDMSN CD ¬´~«¸ C@
QDBDHS@ AQTS@ CD GNRODC@FDL MN OQHLDHQN @MN~ DRS@AHKHY@MCN§RD DL ¬®~³¸ DL «² R
CDRODR@R CD GNRODC@FDL CN NSDK QNONRSN ENQ@L CDSDQLHM@C@R @ O@QSHQ CD C@CNR CD
GNSdHR CD ONQSD D O@CQ^N RDLDKG@MSD NMRHCDQNT§RD~ @HMC@~ N MhUDK CD NBTO@b^N
OQDUHRSN MN @MN CD DRS@AHKHY@b^N D N @TLDMSN MN BTRSN CD L^N CD NAQ@ CN RDSNQ @BHL@
C@ HMEK@b^N
DRODR@R CD KHLDMSNR } DAHC@R
R CDRODR@R CD KHLDMSNR } DAHC@R BNMRHRSDL CD E@SNQDR MDBDRR\QHNR O@Q@ @ NODQ@b^N
CD QDRS@TQ@MSDR DL TL GNSDK R BTRSNR @RRNBH@CNR [R UDMC@R CD @KHLDMSNR D
O@F@LDMSNR CD ETMBHNM\QHNR ONRRTDL TL@ QDK@b^N Q@YN@UDKLDMSD OQNONQBHNM@K [R
QDBDHS@R CD } SDMR BNLN ONQBDK@M@~ SN@KG@R D TMHENQLDR R^N LDMNR U@QH\UDHR DL
QDK@b^N @N UNKTLD ODR@Q CD NTSQ@R ENMSDR CD CDRODR@R S@LAdL RDQDL A@RHB@LDMSD
EHW@R~ DK@R QDOQDRDMS@L TL@ PT@MSHC@CD QDK@SHU@LDMSD HMRHFMHEHB@MSD CN SNS@K
@RSNR CD ADAHC@R R^N @R CDRODR@R MDBDRR\QH@R O@Q@ @ NODQ@b^N C@R \QD@R CN A@Q D

KNTMFD R BTRSNR @RRNBH@CNR [R UDMC@R CD ADAHC@R D R@K\QHNR ONRRTDL TL@ BNQQDK@b^N
QDK@SHU@LDMSD @KS@ BNL @R QDBDHS@R CD ADAHC@R

NH OQNIDS@C@ TL@ O@QBDK@ CD ±±~³¸ DL QDK@b^N [ QDBDHS@ AQTS@ CD } QDEDQDMSD @NR
BTRSNR CD } DL «²  MhUDK CD CDRODR@R CD } ENH CDSDQLHM@CN @ O@QSHQ CD
BNLO@Q@boDR BNL GNSdHR CD ONQSD D O@CQ^N RDLDKG@MSDR D BNMRHCDQ@MCN~ @HMC@~ PTD N
CDO@QS@LDMSN RDQ\ FDQHCN CD ENQL@ OQNEHRRHNM@K D DEHBHDMSD @Q@ N QDRS@TQ@MSD DWSDQMN~
BNMRHCDQNT§RD TL BTRSN CD ²~²¸ DL QDK@b^N [ QDBDHS@ AQTS@ CN QDRS@TQ@MSD~
BNMENQLD HMCHB@CN ODKN @R@MN
TSQ@R CDRODR@R
R NTSQ@R CDRODR@R HMBKTDL @R CDRODR@R CD DUDMSNR D CD NTSQNR CDO@QS@LDMSNR
LDMNQDR
 MhUDK CD CDRODR@R CD DUDMSNR ENH CDSDQLHM@CN @ O@QSHQ CD BNLO@Q@boDR BNL GNSdHR
BNL B@Q@BSDQhRSHB@R D LHW CD RDQUHbNR NEDQDBHCNR RDLDKG@MSDR D BNMRHCDQ@MCN~ @HMC@~
PTD N CDO@QS@LDMSN RDQ\ FDQHCN CD ENQL@ OQNEHRRHNM@K D DEHBHDMSD
R F@RSNR BNL NTSQNR CDO@QS@LDMSNR LDMNQDR DRS^N @RRNBH@CNR [R NTSQ@R QDBDHS@R~ D
CDODMCD C@ M@STQDY@ C@ QDBDHS@ DRODBhEHB@ NQ DWDLOKN~ RD TL GNSDK @KTF@ @ RT@ KNI@
CD RNTUDMHQDR O@Q@ TL SDQBDHQN BNMSQ@S@CN~ NR F@RSNR C@ KNI@ DRS^N KHLHS@CNR @ E@SNQDR
BNLN S@W@R CD @KTFTdHR D BNLHRRoDR D @ OQNOQHDC@CD NODQ@ @ RT@ OQmOQH@ KNI@ CD
RNTUDMHQDR~ S@MSN @R QDBDHS@R BNLN CDRODR@R RDQ^N L@HR DKDU@C@R~ @KdL CD PTD N GNSDK
RDQ\ QDRONMR\UDK ODKNR BTRSNR CNR OQNCTSNR UDMCHCNR~ ODKNR R@K\QHNR~ D LTHSNR NTSQNR
F@RSNR
RSHLNT§RD PTD @R CDRODR@R CD DUDMSNR D CD NTSQNR CDO@QS@LDMSNR LDMNQDR~ RNL@C@R~
RDQ^N CD ¯«~¬¸ C@ QDBDHS@ AQTS@ CD NTSQ@R QDBDHS@R~ MN @MN DRS@AHKHY@CN «² R
CDRODR@R EHW@R CNR CDL@HR CDO@QS@LDMSNR CDUDQ^N RDQ L@MSHC@R DL MhUDHR LhMHLNR D
RDLOQD BNLO@ShUDHR BNL NR MhUDHR CD QDBDHS@R OQDUHRSNR

¬¯°

@R@MN S@HL – ^N@TKN

439

´       
QHMBHO@HRENMSDRCDQDBDHS@RDCDRODR@R

RCDRODR@R@CLHMHRSQ@SHU@RDFDQ@HRQDOQDRDMS@L
®~¸C@QDBDHS@AQTS@SNS@KD~@RCDL@QJDSHMF~°~¸

DRODR@R @CLHMHRSQ@SHU@R D FDQ@HR
DRODR@R @CLHMHRSQ@SHU@R D CDRODR@R FDQ@HR HMBKTDL NR R@K\QHNR CD SNCN N ODRRN@K
@CLHMHRSQ@SHUN PTD M^N DRS\ CHQDS@LDMSD QDK@BHNM@CN BNL @KFTL CDO@QS@LDMSN
DRODBhEHBN R F@RSNR QDK@BHNM@CNR [ FDQDMBH@ D [ NODQ@b^N C@ OQNOQHDC@CD S@LAdL R^N
@KNB@C@R MDRR@ B@SDFNQH@
THS@R CDRR@R CDRODR@R R^N QDK@SHU@LDMSD EHW@R R DWBDboDR R^N NR F@RSNR O@Q@
BNADQSTQ@ CD U@QH@boDR MDF@SHU@R CD B@HW@~ BNLHRRoDR CD B@QS^N CD BQdCHSN D CdAHSN~ D
OQNUHRoDR O@Q@ CDUDCNQDR CTUHCNRNR~ PTD R^N LNCDQ@C@LDMSD @EDS@CNR ODKN MuLDQN
CD SQ@MR@boDR NT ODK@ QDBDHS@ SNS@K L BNMSQ@O@QSHC@~ R@K\QHNR~ DMB@QFNR D ADMDEhBHNR
PT@RD M^N RNEQDL PT@KPTDQ HMEKTeMBH@ ODK@R @KSDQ@boDR CD UNKTLD CD QDBDHS@R
@RD@CN DL C@CNR GHRSmQHBNR CD GNSdHR BNLO@Q\UDHR~ @R CDRODR@R @CLHMHRSQ@SHU@R ENQ@L
L@MSHC@R DL MhUDHR BNLO@ShUDHR BNL N CDRDLODMGN OQDUHRSN D BNL @R MDBDRRHC@CDR
NODQ@BHNM@HR QNIDS@LNR PTD @R CDRODR@R @CLHMHRSQ@SHU@R D CDRODR@R FDQ@HR CDRRD
DLOQDDMCHLDMSN RD DRS@AHKHY@Q^N @NR Ð ®®±® @MT@HR ONQ PT@QSN CHRONMhUDK~ DL «²

ADMDEhBHNR MNQL@KLDMSD RD DRSDMCDL ONQ TL KNMFN ODQhNCN DODMCDMCN CN SHON D
DRBNON CN OQNFQ@L@ CD OQNO@F@MC@ D OQNLNb^N PTD DRS^N RDMCN CDRDMUNKUHCNR~ NR
QDSNQMNR ONCDL RDQ S^N Q\OHCNR D BTQSNR~ BNLN CD @KFTL@R RDL@M@R~ NT KNMFNR D
CDLNQ@CNR~ ONCDMCN @OQDRDMS@Q TL BHBKN CD LTHSNR @MNR NQdL~ NR QDRTKS@CNR
E@UNQ\UDHR CD TL@ B@LO@MG@ CD L@QJDSHMF SDMCDL @ RD OQNKNMF@Q~ D TL
DLOQDDMCHLDMSN MNQL@KLDMSD RD @OQNUDHS@ CNR ADMDEhBHNR CD DRENQbNR BNMBDMSQ@CNR
CD UDMC@R ONQ LTHSNR LDRDR L@HR
R CDRODR@R CD L@QJDSHMF R^N CDSDQLHM@C@R @ O@QSHQ CN @BNQCN BNLDQBH@K DMSQD N
DLOQDDMCDCNQ D @ NODQ@CNQ@ PTD OQNU@UDKLDMSD @CLHMHRSQ@Q\ N GNSDK @Q@ DRSD
DRSTCN~ BNMRHCDQNT§RD S@W@R SHC@R BNLN L@HR BNLTMR O@Q@ N O@CQ^N CD OQNCTSN
OQNONRSN DRRD LNCN~ ENQ@L OQNIDS@C@R CDRODR@R CD L@QJDSHMF O@Q@ N
DLOQDDMCHLDMSN DRSTC@CN PTD CDUDL RD DRS@AHKHY@Q DL BDQB@ CD Ð °¬±´² ONQ PT@QSN
CHRONMhUDK @OmR @ DRS@AHKHY@b^N~ DL «²~ NT °~¸ C@ QDBDHS@ SNS@K AQTS@

DRODR@R CD L@QJDSHMF
R CDRODR@R CD L@QJDSHMF BNMRHRSDL CD SNCNR NR BTRSNR @RRNBH@CNR [ OQNO@F@MC@~
UDMC@R D OQNLNb^N DRR@R @SHUHC@CDR CDUDL @SQ@HQ D QDSDQ BKHDMSDR  @QJDSHMF ONCD
RDQ TR@CN O@Q@ BQH@Q TL@ HL@FDL~ CDRDMUNKUDQ BTRSNLDQ @V@QDMDRR D DRSHLTK@Q @
BKHDMSDK@ O@Q@ @R CHUDQR@R DRSQTSTQ@R CD TL DLOQDDMCHLDMSN
 B@SDFNQH@ CD L@QJDSHMF d CHEDQDMSD CD SNCNR NR NTSQNR HSDMR CD CDRODR@R~ TL@ UDY
PTD DK@ d PT@RD SNC@ BNMSQNK\UDK ODK@ @CLHMHRSQ@b^N CN GNSDK~ BNL DWBDb^N CD S@W@R D
BNLHRRoDR THS@R NODQ@CNQ@R GNSDKDHQ@R DRS@ADKDBDL TL NQb@LDMSN @MT@K CD
L@QJDSHMF DL PTD OQNOoDL SNC@R @R CDRODR@R OQDUHRS@R O@Q@ N @MN D N NQb@LDMSN d
RDFTHCN~ N SNS@K CD CDRODR@R CD L@QJDSHMF ONCD RDQ OQNIDS@CN BNL DKDU@CN FQ@T CD
OQDBHR^N R F@RSNR CD L@QJDSHMF R^N HMBNLTMR~ ONHR~ @ODR@Q CD G@UDQ BDQSN ODQhNCN CD
DRODQ@~ @MSDR CD NR QDRTKS@CNR CDRRD HMUDRSHLDMSN BNLDb@QDL @ @O@QDBDQ~ DRRDR

¬¯±

@R@MN S@HL – ^N@TKN

440

´       
QHMBHO@HRENMSDRCDQDBDHS@RDCDRODR@R

DRODR@RCDL@MTSDMb^NDTSHKHC@CDROQNIDS@C@RRNL@L
°~¯¸C@QDBDHS@AQTS@SNS@KOQNIDS@C@O@Q@N@MNDRS@AHKHY@CN

DRODR@R CD L@MTSDMb^N
R F@RSNR BNL @ NODQ@b^N C@ OQNOQHDC@CD D CD L@MTSDMb^N d NTSQ@ B@SDFNQH@ CD
CDRODR@R ENQSDLDMSD BNMSQNK@C@ ODK@ FDQeMBH@ CN GNSDK WBDSN ONQ QDO@QNR PTD R^N
MDBDRR\QHNR O@Q@ L@MSDQ N DLOQDDMCHLDMSN @ADQSN D O@Q@ OQDUDMHQ C@MNR DW~
DMB@M@LDMSNR~ RHRSDL@R CD @PTDBHLDMSN D NTSQNR HSDMR DKdSQHBNR~ @ L@HNQ O@QSD C@
L@MTSDMb^N ONCD RDQ ONRSDQF@C@ ONQ KNMFNR ODQhNCNR

@RSNR BNL TSHKHC@CDR
 BNMRTLN CD TSHKHC@CDR~ DL TL HMUDRSHLDMSN GNSDKDHQN~ ONRRTH U\QH@R ENQL@R~ BNLN
@PTDBHLDMSN CD \FT@~ @Q BNMCHBHNM@CN~ HKTLHM@b^N~ F\R D NTSQ@R MDBDRRHC@CDR CD
DMDQFH@ CN GNSDK R ENMSDR L@HR BNLTMR CDRR@R CDRODR@R~ DL TL GNSDK~ R^N
DKDSQHBHC@CD~ F\R M@STQ@K D mKDN BNLATRShUDK RR@ B@SDFNQH@ S@LAdL HMBKTH NR BTRSNR CN
ENQMDBHLDMSN CD \FT@ D DRFNSN

 L@MTSDMb^N d TL@ CDRODR@ BTLTK@SHU@ D @ FDQeMBH@ CDBHCD ONQ @SQ@R@Q @KFTL
QDO@QN MDBDRR\QHN~ DRR@ CDRODR@ M^N ENH DKHLHM@C@ NT DBNMNLHY@C@ NTUD @ODM@R TL@
ONRSDQF@b^N CD RT@ NBNQQeMBH@ L GNSDK PTD NODQ@ BNL NQb@LDMSN @A@HWN CN MNQL@K
CDUD @B@A@Q ONQ @BTLTK@Q FQ@MCD PT@MSHC@CD CD L@MTSDMboDR @ RDQDL EDHS@R

 BTRSN SNS@K CD DMDQFH@ CDODMCD C@ ENMSD D C@ PT@MSHC@CD CD BNLATRShUDK TSHKHY@CN 
DKDSQHBHC@CD SDMCD @ RDQ @ ENMSD L@HR B@Q@~ RDFTHC@ ODKN mKDN BNLATRShUDK D~ ONQ EHL~ N
F\R M@STQ@K ODR@Q CD SNCNR NR GNSdHR BNMRTLHQDL TL@ PT@MSHC@CD BNMRHCDQ\UDK CD
DKDSQHBHC@CD~ LTHS@R OQNOQHDC@CDR RTOKDLDMS@L N RDT BNMRTLN BNL ENMSDR L@HR
DBNMnLHB@R CD DMDQFH@~ BNLN N F\R D N mKDN~ O@Q@ @PTDBHLDMSN D BNYHMG@

 HC@CD CD TL DLOQDDMCHLDMSN GNSDKDHQN ONRRTH FQ@MCD HMEKTeMBH@ MN MhUDK DWHFHCN CD
L@MTSDMb^N L@ OQNOQHDC@CD MNU@ NT QHFNQNR@LDMSD QDMNU@C@ DRS\ OQNSDFHC@ ONQ
LTHSNR @MNR ONQ TL DPTHO@LDMSN LNCDQMN D ONQ F@Q@MSH@R CN OQNCTSNQ NQdL~
BNMENQLD DRR@ OQNOQHDC@CD DMUDKGDBD~ NR BTRSNR CD L@MTSDMb^N RD DKDU@L L
RHRSDL@ CD L@MTSDMb^N OQDUDMSHU@ ADL NQF@MHY@CN MNQL@KLDMSD @TWHKH@ @ QDCTYHQ @
CDSDQHNQ@b^N CN KNB@K~ L@R DL FDQ@K~ NR F@RSNR BNL L@MTSDMb^N RD DKDU@L
@MT@KLDMSD~ HMCDODMCDMSDLDMSD C@R SDMCeMBH@R CD NBTO@b^N CN GNSDK  PT@KHC@CD C@
BNMRSQTb^N HMHBH@K ONCD S@LAdL @OQDRDMS@Q TL HLO@BSN CHQDSN M@R DWHFeMBH@R CD
L@MTSDMb^N ETSTQ@R  TRN CD LdSNCNR D L@SDQH@HR CD BNMRSQTb^N CD @KS@ PT@KHC@CD
FDQ@KLDMSD QDCTY @ MDBDRRHC@CD CNR F@RSNR BNL L@MTSDMb^N MN KNMFN OQ@YN

R LTC@Mb@R MNR F@RSNR CD TSHKHC@CDR ODKN ODQhNCN CD OQNIDb^N QDRTKS@L C@ DUNKTb^N
C@ NBTO@b^N CN GNSDK NQ@L OQNIDS@C@R CDRODR@R O@Q@ DRRD DLOQDDMCHLDMSN CD
Ð ®±«± ONQ PT@QSN CHRONMhUDK~ @ O@QSHQ CN @MN DRS@AHKHY@CN~ DL «²

R CDRODR@R CD L@MTSDMb^N DRS^N EHW@C@R DL MhUDHR PTD ODQLHS@L @ L@MTSDMb^N C@R
B@Q@BSDQhRSHB@R NODQ@BHNM@HR D DRSdSHB@R DRODQ@C@R DL TL OQNCTSN CN MhUDK CN OQDUHRSN~
BNMRHCDQ@MCN PTD @ @CLHMHRSQ@b^N RDQ\ YDKNR@ MN CDBNQQDQ C@ NODQ@b^N CN GNSDK R
F@RSNR CDRR@ B@SDFNQH@ DRS^N OQNIDS@CNR DL Ð «°³³ @MT@HR O@Q@ B@C@ PT@QSN
CHRONMhUDK~ NT BDQB@ CD ~¬¸ CN SNS@K CD QDBDHS@R AQTS@R MN @MN DRS@AHKHY@CN~ DL «²
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QHMBHO@HRENMSDRCDQDBDHS@RDCDRODR@R

RS@W@RCDQDLTMDQ@b^NC@NODQ@CNQ@HMBKTDLA@RHB DHMBDMSHUDEDDR~
@KdLCDS@W@RCDQNX@KSHDR~L@QJDSHMFDBDMSQ@KCDQDRDQU@R

@W@R CD @CLHMHRSQ@b^N
R S@W@R CD @CLHMHRSQ@b^N SeL RHCN~ SHOHB@LDMSD~ DRSQTSTQ@C@R BNLN TL@ BNLAHM@b^N
CD TL@ A@RHB EDD~ B@KBTK@C@ BNLN TL ODQBDMST@K CN SNS@K CD QDBDHS@R~ D CD TL@
HMBDMSHUD EDD~ B@KBTK@C@ BNLN TL ODQBDMST@K CN KTBQN KhPTHCN @OQDRDMS@CN ODKN
DLOQDDMCHLDMSN MPT@MSN @R A@RHB EDDR MNQL@KLDMSD U@QH@L CD ¬¸ @ °¸ CN SNS@K CD
E@STQ@LDMSN CN DLOQDDMCHLDMSN~ @R HMBDMSHUD EDDR R^N MDFNBH@C@R B@RN @ B@RN D
EQDPTDMSDLDMSD R^N B@KBTK@C@R BNLN TL ODQBDMST@K CN ~ RDMCN~ @KFTL@R UDYDR~
UHMBTK@C@R @ @KFTL QDSNQMN RNAQD HMUDRSHLDMSN DUHCN [ U@QH@AHKHC@CD M@ OQNONQb^N C@
HMBDMSHUD EDD M@R S@W@R CD @CLHMHRSQ@b^N~ N U@KNQ SNS@K CDRR@R S@W@R SNQM@§RD TL E@SNQ CD
CHEhBHK B\KBTKN HMC@ @RRHL~ @ NSDK MUDRS LNMHSNQ@ @R SDMCeMBH@R @ST@HR MNR @BNQCNR CD
@CLHMHRSQ@b^N D DRS\ E@LHKH@QHY@C@ BNL @R @ST@HR OQ\SHB@R CD S@W@R CD @CLHMHRSQ@b^N
L MNRRNR DRSTCNR RNAQD N LDQB@CN @ST@K~ N SNS@K CD S@W@R CD @CLHMHRSQ@b^N PTD R^N
BNAQ@C@R ONQ TL@ DLOQDR@ CD DKDU@CN O@CQ^N~ PTD NEDQDBD S@MSN TL@ @CLHMHRSQ@b^N
OQNEHRRHNM@K BNLN TL@ L@QB@ CD QDMNLD~ U@QH@ CD ³¸ @ ¬±¸ CN SNS@K CN QDRTKS@CN
NODQ@BHNM@K KhPTHCN \ @R CDRODR@R O@F@R @ TL@ @CLHMHRSQ@CNQ@ L@HR LDCH@M@~ PTD
NEDQDBD TL@ @CLHMHRSQ@b^N OQNEHRRHNM@K @N GNSDK~ ONQdL M^N ONRRTH TL@ L@QB@ CD ENQSD
QDMNLD MN LDQB@CN~ R^N FDQ@KLDMSD @A@HWN CD ³¸ CN  KhPTHCN R S@W@R CD
@CLHMHRSQ@boDR O@Q@ N DLOQDDMCHLDMSN OQNONRSN ENQ@L HMENQL@C@R ODKN @R@MN DL
°¸ C@ QDBDHS@ AQTS@ SNS@K A@RHB EDD D ³¸ CN  NT QNRR ODQ@SHMF QNEHS HMBDMSHUD
EDD

DRS@AHKHY@CN~ M^N ENQ@L KDU@C@R DL BNMRHCDQ@b^N MN  ONHR RDQ^N O@F@R ODK@
DRSQTSTQ@ CN 
DFTQN OQDCH@K D 
 RDFTQN OQDCH@K d HLONQS@MSD O@Q@ F@Q@MSHQ N GNSDK D N PTD DRSHUDQ DL RDT HMSDQHNQ
BNMSQ@ C@MNR NT CDRSQTHb^N ONQ HMBeMCHN~ U@Y@LDMSNR CD DPTHO@LDMSNR CN GNSDK~
DWOKNRoDR~ PTDC@R CD NAIDSNR D LTHSNR NTSQNR QHRBNR RRDR BTRSNR @OQDRDMS@L S@LAdL
CDRBNMSNR CDUHCN [R QDRONMR@AHKHC@CDR @RRTLHC@R ODKN DLOQDDMCHLDMSN~ [ EHCDKHC@CD
CN BNMSQ@SN D HMBKTRHUD [ BNMSQ@S@b^N CD RDQUHbNR @CHBHNM@HR~ BNLN BNADQSTQ@ BNMSQ@
QNTANR
R S@W@R CD RDFTQNR R^N A@RD@C@R DL LTHSNR E@SNQDR~ HMBKTHMCN N CDRHFM D @ DRSQTSTQ@
C@ BNMRSQTb^N~ DPTHO@LDMSNR CD CDSDBb^N D DWSHMb^N CD HMBeMCHNR~ CHRS]MBH@ CD ONRSNR
CD ANLADHQNR D GHRSmQHBN CD @BHCDMSDR RHLHK@QDR M@ QDFH^N R F@RSNR CD RDFTQN M^N
U@QH@L BNMENQLD @ NBTO@b^N CN GNSDK \ @R S@W@R RNAQD N HLmUDK R^N TL@ C@R
OQHMBHO@HR ENMSDR CD QDBDHS@R O@Q@ NR FNUDQMNR LTMHBHO@HR
NL A@RD M@R DRSHL@SHU@R HMCHB@C@R ODKN @R@MN~ ENQ@L OQNIDS@C@R CDRODR@R CD
Ð °°²³ BNL RDFTQN OQDCH@K D HLONRSNR~ O@Q@ B@C@ PT@QSN CHRONMhUDK~ MN @MN
DRS@AHKHY@CN

KdL C@R S@W@R C@ NODQ@CNQ@~ G@UDQ\ S@LAdL @ FDRS^N DRSQ@SdFHB@ CD TL@ SDQBDHQ@
O@QSD PTD HQ\ HMSDQLDCH@Q @ QDK@b^N DMSQD NR HMUDRSHCNQDR CN GNSDK D @ NODQ@CNQ@
GNSDKDHQ@ RRD RDQUHbN~ BG@L@CN CD RRDS @M@FDLDMS~ UHR@ L@WHLHY@Q @ QDMS@AHKHC@CD
D N U@KNQ CN @SHUN D RDQ\ BNAQ@CN @SQ@UdR CD CT@R S@W@R @ A@RHB EDD~ @BNQC@C@ DL «~¯°¸
C@ QDBDHS@ SNS@K AQTS@~ D @ HMBDMSHUD EDD~ B@KBTK@C@ RNAQD N  D DRB@KNM@C@ C@
RDFTHMSD L@MDHQ@ «~³¸ CN  MNR CNHR OQHLDHQNR @MNR CD NODQ@b^N D ¬~¬¸ @ O@QSHQ CN
SDQBDHQN @MN N DMS@MSN~ DRR@R S@W@R~ PTD RNL@Q^N «~´¸ C@ QDBDHS@ SNS@K AQTS@ MN @MN
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QHMBHO@HRENMSDRCDQDBDHS@RDCDRODR@R

NMRHCDQ@MCNSNC@R@RCDRODR@RCNGNSDK~BNLDWBDb^NCN@RRDS L@M@FDQ~N
QDRTKS@CNOQNIDS@CN@O@QSHQCN@MNDRS@AHKHY@CNdCD®«~¯¸C@QDBDHS@AQTS@

TMCN CD QDRDQU@
NAHKH\QHN~ @B@A@LDMSN D DPTHO@LDMSNR R^N DRRDMBH@HR O@Q@ @ NODQ@b^N CD TL
DLOQDDMCHLDMSN GNSDKDHQN  RDT DRS@CN HMEKTDMBH@ @ PT@KHC@CD CN GNSDK DRR@
B@SDFNQH@~ DRS^N HMBKTRNR SNCNR NR F@RSNR PTD M^N R^N QDEDQDMSDR @N HLmUDK~ ONQdL PTD
R^N B@OHS@KHY@CNR~ D M^N BNMRHCDQ@CNR CDRODR@R~ MN RDMSHCN BNMS\AHK  LNAHKH\QHN~ N
@B@A@LDMSN D NR DPTHO@LDMSNR CD TL GNSDK R^N DWONRSNR @N TRN EQDPTDMSD D CDUDL
RDQ RTARSHSThCNR ODQHNCHB@LDMSD  UHC@ uSHK CDRRDR HSDMR d CDSDQLHM@C@ ONQ RT@
PT@KHC@CD~ CTQ@AHKHC@CD D @ EQDPTeMBH@ CD TRN
 SQNB@ ODQHmCHB@ CDRRDR HSDMR d DRRDMBH@K O@Q@ L@MSDQ @ PT@KHC@CD~ @ HL@FDL D N
ONSDMBH@K CD E@STQ@LDMSN CD TL DLOQDDMCHLDMSN GNSDKDHQN NLN NR F@RSNR
B@OHS@KHY@CNR M^N DRS^N HMBKTRNR M@R CDRODR@R NODQ@BHNM@HR~ L@R @HMC@ @RRHL @EDS@L N
EKTWN CD B@HW@ CN HMUDRSHLDMSN~ TL@ OQDUHR^N CD QDBDHS@R D CDRODR@R CN
DLOQDDMCHLDMSN CDUD S@LAdL BNMSDLOK@Q DRRDR F@RSNR~ ONQdL M@ ENQL@ CD TL
ETMCN CD QDRDQU@R CD QDONRHb^N
 MSDQM@SHNM@K NBHDSX NE NROHS@KHSX NMRTKS@MSR    CDRDMUNKUDT TL DRSTCN CD
FQ@MCD ONQSD M@ HMCuRSQH@ GNSDKDHQ@~ RNAQD NR F@RSNR MDBDRR\QHNR O@Q@ GNSdHR CD CHUDQRNR
DRSHKNR~ BNLN ETKK RDQUHBD~ NR GNSdHR L@HR DBNMnLHBNR D NR GNSdHR CD KNMF RS@X DK@
@M\KHRD GHRSmQHB@~ NR F@RSNR CD GNSdHR ADL§BNMRDQU@CNR CD CHUDQR@R B@CDH@R GNSDKDHQ@R
CNR RS@CNR MHCNR ENQ@L DRSTC@CNR D BNLO@Q@CNR KdL CHRRN~ ENQ@L QD@KHY@C@R
S@LAdL OQDUHRoDR CD PT@HR RDQH@L @R MDBDRRHC@CDR CD QDHMUDRSHLDMSN CD BNLONMDMSDR
CD BTQSN D KNMFN OQ@YN MN BHBKN DBNMnLHBN CN GNSDK RRD DRSTCN BNLOQNUNT PTD NR
F@RSNR MDBDRR\QHNR

@RD@CNR DL HMENQL@boDR CHRONMHAHKHY@C@R ODKN @R@MN~ DRSHL@§RD PTD @R QDRDQU@R @
RDQDL EDHS@R O@Q@ DRRD SHON CD F@RSN CDUDL RDQ CD ¯¸ CN SNS@K CD QDBDHS@R AQTS@R~ O@Q@
ODQLHSHQ TL@ QDONRHb^N @CDPT@C@ D ODQHmCHB@ CDRRDR HSDMR CN GNSDK NQL@KLDMSD~ MNR
OQHLDHQNR @MNR CD NODQ@b^N CN GNSDK d OQDUHRSN TL E@RD@LDMSN CDRR@ S@W@~ I\ PTD @R
MDBDRRHC@CDR CD QDO@QNR D QDHMUDRSHLDMSNR R^N LDMNQDR
NMBKTR^N
 QDBDHS@ SNS@K DRS@AHKHY@C@ d BNMRSHSThC@ OQHL@QH@LDMSD ODK@ QDBDHS@ CD GNRODC@FDL D
CD @KHLDMSNR D ADAHC@R~ BNL TL@ O@QBDK@ RDBTMC\QH@ CDQHU@C@ CD NTSQ@R ENMSDR R
CDRODR@R CDO@QS@LDMS@HR CDUDL QDOQDRDMS@Q BDQB@ CD ¯®~®¸ C@ QDBDHS@ AQTS@~ MN @MN
DRS@AHKHY@CN~ DMPT@MSN @R CDRODR@R NODQ@BHNM@HR CDUDL RNL@Q ¬®~²¸ C@ QDBDHS@ AQTS@
SNS@K @Q@ DRRDR ODQBDMST@HR~ OQDRTLD§RD PTD @ OQNOQHDC@CD RDQ\ @CLHMHRSQ@C@ ONQ
TL@ NODQ@CNQ@ BNL OQNEHRRHNM@HR BNLODSDMSDR D PT@KHEHB@CNR
NMBKTHMCN~ DRR@ @M\KHRD QDEKDSD TL@ NODQ@b^N KTBQ@SHU@~ BNL TL QDRTKS@CN KhPTHCN CD
®«~¯¸ C@ QDBDHS@ AQTS@ SNS@K @ O@QSHQ CN @MN DRS@AHKHY@CN~ I\ BNMRHCDQ@MCN @R CDRODR@R
EHW@R D U@QH\UDHR CN GNSDK~ ADL BNLN @R S@W@R CD @CLHMHRSQ@b^N C@ NODQ@CNQ@
KdL C@R CDRODR@R NODQ@BHNM@HR~ NTSQ@R CDRODR@R QDK@BHNM@C@R [ DRSQTSTQ@ CN
S@LAdL ENQ@L @M@KHR@C@R D DRS^N KHRS@C@R M@ O\FHM@ ¬°¬

O@Q@ DRR@ B@SDFNQH@ @OQDRDMS@L FQ@MCDR U@QH@boDR CD @MN O@Q@ @MN~ D CDODMCD S@MSN
C@ HC@CD QD@K C@ OQNOQHDC@CD PT@MSN CD RT@ HC@CD DEDSHU@ R QDRTKS@CNR CDRRD DRSTCN
LNRSQ@Q@L PTD HMUDRSHCNQDR D KNB@CNQDR CD GNSdHR MNQL@KLDMSD TSHKHY@L QDRDQU@R CD
QDONRHb^N PTD U@QH@L CD ¯¸ @ °¸ C@ QDBDHS@ SNS@K
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NC@R@RCDRODR@R@PTHHMCHB@C@R
ENQ@LBNMSDLOK@C@RMN

QHMBHO@HRBNMS@RCDTL

QHMBHO@HR ENMSDR CD QDBDHS@
▪
NRODC@FDL
▪ KHLDMSNR } DAHC@R – B@Ed C@ L@MG^~ @KLNbN~ I@MS@Q~ A@MPTDSDR~ BNPTDSdHR~ EQHFNA@Q~
A@Q D QNNL RDQUHBD
▪

▪

▪

TSQ@R QDBDHS@R – KNB@b^N CD R@K@R D DPTHO@LDMSNR~ K@U@MCDQH@~ SDKDBNLTMHB@boDR~
DRS@BHNM@LDMSN~ ATRHMDRR BDMSDQ~ MN§RGNV~ S@W@ CD STQHRLN~ OQNCTSNR CD KNI@R~ DMSQD
NTSQNR

DRODR@R CDO@QS@LDMS@HR
▪
NRODC@FDL – L@SDQH@K CD KHLODY@~ DMWNU@K~ @RRHM@STQ@ CD SU @ B@AN D @QSHFNR O@Q@
GmRODCDR~ @KdL CD BTRSNR CD ODRRN@K QDK@BHNM@CNR @N RDSNQ CD GNRODC@FDL
▪ KHLDMSNR } DAHC@R – @KHLDMSNR~ ADAHC@R~ KNTb@ D TSDMRhKHNR CD BNYHMG@~ @KdL CD
BTRSNR CD ODRRN@K QDK@BHNM@CNR @N RDSNQ CD @KHLDMSNR D ADAHC@R

▪

TSQ@R ENMSDR CD CDRODR@R – BTRSN CD RDQUHbNR DWSDQMNR D KNB@b^N CD DPTHO@LDMSNR~
K@U@MCDQH@~ SDKDBNLTMHB@boDR~ DRS@BHNM@LDMSN~ SQ@MRONQSD CD GmRODCD~ @KdL CD
BTRSNR CD ODRRN@K QDK@BHNM@CNR @ DRSDR RDSNQDR LDMNQDR

▪

▪

DRODR@R NODQ@BHNM@HR
▪ CLHMHRSQ@SHU@ D FDQ@K – R@K\QHNR~ DMB@QFNR~ QDRBHRoDR D ADMDEhBHNR CD SNC@ @ DPTHOD
C@ \QD@ @CLHMHRSQ@SHU@~ TMHENQLD~ RDFTQ@Mb@~ BNKDS@ CD KHWN~ @RRDRRNQH@R D BNMRTKSNQH@~
BDMSQ@K @CLHMHRSQ@SHU@ EHM@MBDHQ@~  D CDO@QS@LDMSN ODRRN@K~ RDQUHbNR CD  ~
BNLTMHB@boDR~ CDRODR@R BNL UH@FDMR~ L@SDQH@HR CD DRBQHSmQHN~ NTSQNR

@QJDSHMF – HLOQDRRNR FQ\EHBNR~ OQNFQ@L@ CD EHCDKHY@b^N~ OQNLNb^N HMSDQM@~
@MuMBHNR D HMRDQboDR M@ LhCH@~ L@SDQH@K CD OTAKHBHC@CD~ BDMSQ@K CD QDRDQU@R D EDDR C@
L@QB@
@MTSDMb^N – L@SDQH@HR D DPTHO@LDMSNR CD L@MTSDMb^N~ CDCDSHY@b^N~ L@MTSDMb^N
BNMRSQTb^N BHUHK~ OHMSTQ@~ DKDU@CNQDR~ DPTHO@LDMSNR @TSNL\SHBNR~ @Q BNMCHBHNM@CN~
GHCQ\TKHB@~ L\PTHM@R D DPTHO@LDMSNR~ LmUDHR D TSDMRhKHNR~ FDQ@CNQ~ OHRBHM@R D \QD@R
BNLTMR~ D F@RSNR BNL HMENQL\SHB@~ @KdL CD BTRSNR CD ODRRN@K QDK@BHNM@CNR @N RDSNQ
CD L@MTSDMb^N
SHKHC@CDR – DMDQFH@ DKdSQHB@~ F\R~ BNLATRShUDK FDQ@CNQ D \FT@

@W@R C@ NODQ@CNQ@
▪ @W@ CD L@QJDSHMF – S@W@R QDK@BHNM@C@R @N CHQDHSN CD TRN C@ L@QB@ D @N QDO@RRD C@R
CDRODR@R CD L@QJDSHMF C@ BDMSQ@K BNQONQ@SHU@ C@ NODQ@CNQ@
▪

@RHB EDD – S@W@ A\RHB@ C@ NODQ@CNQ@~ B@KBTK@C@ RNAQD @ QDBDHS@
MBDMSHUD EDD – S@W@ CD HMBDMSHUN C@ NODQ@CNQ@~ B@KBTK@C@ RNAQD N 

DRODR@R EHW@R
TMCN CD QDONRHb^N – S@W@ O@Q@ QDONRHb^N CD @SHUNR D QDMNU@b^N CN GNSDK
▪ DFTQN OQDCH@K D  – QDRONMR@AHKHC@CD BHUHK~ RDFTQN LTKSHQQHRBN D 
▪
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DLOQDDMCHLDMSN
▪ DRSQTSTQ@CDRDMG@C@
▪ TRSNRCDDRSQTSTQ@b^NDNODQ@b^NCN
▪ RO@OdHRDQDLTMDQ@boDRC@ NSDK MUDRS
▪ DMS@AHKHC@CDF@Q@MSHC@~CHRSQHATHb^NDRODQ@C@~
U@KNQQDRHCT@KDXHDKC
▪ M\KHRDCDRDMRHAHKHC@CD
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DRSQTSTQ@CDRDMG@C@

QDLO@MHKKN~PTDODQBDMSDQ\ @N UDM @R@MN S@HL~RDQ\TL@DLOQDR@CD
OQNOmRHSNDRODBhEHBNPTDBDMSQ@KHY@Q\@NODQ@b^NCNGNSDKDRDTRQDRS@TQ@MSDR

 GNSDK @R@MN S@HL DRS@Q\ HMRDQHCN DL TL BNLOKDWN BNLONRSNR ODKN GNSDK~ @O@QS@LDMSNR
QDRHCDMBH@HR~ DRSuCHNR D QDRS@TQ@MSDR~ BNLN I\ DWOKHB@CN @MSDQHNQLDMSD

 

          

 DRSQTSTQ@ RNBHDS\QH@ PTD DRS\ RDMCN CDRDMG@C@ O@Q@ DRSD BNLOKDWN d @ @OQDRDMS@C@ MN
DRPTDL@ @N K@CN D DWOKHB@C@ @A@HWN
¬ L TL OQHLDHQN LNLDMSN~ @ UDM RDQ\ OQNOQHDS\QH@ CD ¬««¸ C@R BNS@R CD TL@  @
DLOQ@MHKKN~ PTD d @ DLOQDR@ CD OQNOmRHSN DRODBhEHBN ENQL@C@ O@Q@ @ HMBNQONQ@b^N CN
DLOQDDMCHLDMSN BNLOKDSN GNSDK ¾ @O@QS@LDMSNR ¾ DRSuCHNR ¾ QDRS@TQ@MSDR
 L TL RDFTMCN LNLDMSN~ @ DLOQ@MHKKN d BHMCHC@~ O@Q@ RDO@Q@Q D BNLOQDDMCDQ
@ODM@R N GNSDK D NR QDRS@TQ@MSDR RR@ DLOQDR@ EHB@ S@LAdL BNL N BNMSQ@SN CD
FDQDMBH@LDMSN @RRHM@CN ODKN @R@MN
® L TL SDQBDHQN LNLDMSN @ UDM UDMCD @ DLOQ@MHKKN O@Q@ N “Fundo LNAHKH@QHN UDM
@R@MN Itaim” @SQ@UdR CD TL BNMSQ@SN CD @KD§D@RDA@BJ  UDM DLOQ@MHKKN UDMCD N
GNSDK D NR QDRS@TQ@MSDR BNL N TMCN~ ITMS@LDMSD BNL N BNLOQNLHRRN CD N TMCN CD
@QQDMC@Q N GNSDK D N QDRS@TQ@MSD [ DLOQ@MHKKN
¯ N EHM@K~ N TMCN EHB@ OQNOQHDS\QHN CN GNSDK D CNR QDRS@TQ@MSDR~ PTD DKD @QQDMC@Q\ O@Q@ @
DLOQ@MHKKN~ PTD S@LAdL d ¬««¸ ODQSDMBDMSD @N   DLOQ@MHKKN SDL TL BNMSQ@SN CD
FDQDMBH@LDMSN BNL N @R@MN~ PTD E@Q\ @ FDRS^N NODQ@BHNM@K CN GNSDK D CN QDRS@TQ@MSD
DL MNLD C@ DLOQ@MHKKN

Contrato de
Arrendamento
(Hotel +
Restaurante)

 

DRTLHC@LDMSD~ @ QDLO@MHKKN RDQ\~ DMS^N~ TL@ DLOQDR@ CD OQNOmRHSN DRODBhEHBN  PTD
BDMSQ@KHY@Q\ @ NODQ@b^N CN GNSDK D RDTR QDRS@TQ@MSDR RR@ DLOQDR@ ODQSDMBDQ\ ¬««¸ @N
“Fundo LNAHKH\QHN UDM @R@MN Itaim”  NODQ@b^N CDRS@ DLOQDR@ RDQ\ EDHS@ ODKN @R@MN~
@SQ@UdR CD TL @M@FDLDMS FQDDLDMS NFN~ d N @R@MN PTD BNMSQ@S@Q\ ETMBHNM\QHNR~
QDBDADQ\ @R QDBDHS@R~ DEDST@Q\ @R CDRODR@R~ RDLOQD DL MNLD D ONQ BNMS@ D QHRBN C@
DLOQ@MHKKN
 @CLHMHRSQ@CNQ CN

DL CDRDMUNKUHLDMSN RDQ\ @  QTRS MUDRSHLDMSNR
NMSD NSDK MUDRS
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TRSNRCDDRSQTSTQ@b^NDNODQ@b^NCN

@KNQSNS@K@RDQB@OS@CNO@Q@@DRSQTSTQ@b^NCN dCDÐ®°«LHKGoDRRBTRSNR
QDEDQDMSDR[NODQ@b^NCNETMCNRDQ^NCDRBNMS@CNRCNQDRTKS@CNNODQ@BHNM@KCNGNSDK

 U@KNQ SNS@K @ RDQ B@OS@CN ODK@
UDM O@Q@ @ DRSQTSTQ@b^N CN
d
CD Ð ®°« LHKGoDR DMSQN CDRSD
U@KNQ BNMSDLOK@§RD
▪  HLmUDK~ PTD BNMS@AHKHY@ TL
U@KNQ SNS@K CD Ð ³« LHKGoDR
}  TQMHSTQD~ HWSTQDR @MC
PTHOLDMSR~ BNL TL SNS@K CD

▪ 

Ð ¯« LHKGoDR

▪  NR CDL@HR BTRSNR CD
DRSQTSTQ@b^N~
BNMENQLD
CDRBQHSNR M@ SDQBDHQ@ BNKTM@ C@
S@ADK@ @N K@CN~ PTD RNL@L
±~® LHKGoDR
KdL CNR BTRSNR BNQQDRONMCDMSDR
[ DRSQTSTQ@b^N CN TMCN~ M@
S@ADK@ @N K@CN S@LAdL R^N
@OQDRDMS@CNR
NR
BTRSNR
QDBNQQDMSDR~ PTD
ODQCTQ@Q^N
CTQ@MSD SNCN N ODQhNCN CD
DWHRSeMBH@ CN TMCN~ BNMENQLD
CDRBQHSN M@R BNKTM@R ¯ @ ¬ RSDR
U@KNQDR RDQ^N CDCTYHCNR CN
QDRTKS@CN NODQ@BHNM@K CN GNSDK
O@Q@ N B\KBTKN C@ QDMS@AHKHC@CD
CN HMUDRSHCNQ
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T RSNRCD
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CN T M CN
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 ÐLH K 
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RO@OdHRDQDLTMDQ@boDRC@ NSDK MUDRS

 NSDK MUDRSE@Q\S@MSNNO@ODKCDBNMRTKSNQH@DRODBH@KHY@C@@RRDS L@M@FDLDMS
PT@MSNNCDCHQDSNQ@C@DLOQ@MHKKN~B@C@PT@KBNLRT@QDLTMDQ@b^N


 NSDK MUDRS SDQ\ CNHR O@OdHR M@ DRSQTSTQ@ RNBHDS\QH@ CDRDMG@C@

        

¬      N SQ@A@KGN CD BNMRTKSNQH@ DRODBH@KHY@C@ ODK@ NSDK MUDRS RDQ\
N PTD BG@L@LNR SHOHB@LDMSD CD “@RRDS L@M@FDLDMS” RRD RDQUHbN UHR@ L@WHLHY@Q @
QDMS@AHKHC@CD CN @SHUN D RDQ\ BNAQ@CN @SQ@UdR CD CT@R S@W@R @ A@RHB EDD~ @BNQC@C@ DL
«~¯°¸ C@ QDBDHS@ SNS@K AQTS@~ D @ HMBDMSHUD EDD~ B@KBTK@C@ RNAQD N  D DRB@KNM@C@ C@
RDFTHMSD L@MDHQ@ «~³¸ CN  MNR CNHR OQHLDHQNR @MNR CD NODQ@b^N D ¬~¬¸ @ O@QSHQ CN
SDQBDHQN @MN R S@W@R ENQ@L CDEHMHC@R ODK@ NSDK MUDRS D MDFNBH@C@R BNL @ UDM CD
@BNQCN BNL N PTD RD OQ@SHB@ TRT@KLDMSD MN LDQB@CN

      N CHQDSNQ C@ NSDK MUDRS MNLD@CN O@Q@ @ DLOQ@MHKKN SDL @
ETMb^N CD RTODQUHRHNM@Q N SQ@A@KGN CN @R@MN DL MNLD CN TMCN  QDLTMDQ@b^N O@Q@
S@K B@QFN RD C@Q\ C@ RDFTHMSD ENQL@
▪ Ð ¬° LHK @N LeR MNR CNHR OQHLDHQNR @MNR @ BNMS@Q @ O@QSHQ CN DMBDQQ@LDMSN C@
NEDQS@ CD BNS@R C@ ¬Ì DLHRR^N CN TMCN
▪ Ð « LHK @N LeR MN SDQBDHQN D PT@QSN @MNR DPTHU@KDMSD @NR CNHR OQHLDHQNR @MNR CD
NODQ@b^N CN GNSDK
▪ Ð ° LHK @N LeR CN PTHMSN @MN C@ DWHRSeMBH@ CN TMCN NT SDQBDHQN @MN C@
NODQ@b^N GNSDKDHQ@ DL CH@MSD
R U@KNQDR HMENQL@CNR CDUDQ^N RDQ BNQQHFHCNR @MT@KLDMSD ODK@ HMEK@b^N

 
  
  
 

«~¯°¸C@QDBDHS@AQTS@
¾¬~¬¸CN 

Ð°LHKLeR@O@QSHQCN
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CN TMCN
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DMS@AHKHC@CDCD²~²°¸F@Q@MSHC@ODK@UDM @NRBNSHRS@RMNR±
OQHLDHQNR@MNRHDKC DRODQ@CNMN@MN´CD´~¯¸@@

DMS@AHKHC@CDF@Q@MSHC@~CHRSQHATHb^NDRODQ@C@~U@KNQQDRHCT@KDXHDKC


@KNQHMUDRSHCN

         0 

HDKC MN@MNDRS@AHKHY@CNMN´

Ð  µ

Ð®°« ««« «««
DM S@AH K H C@CDF@Q@M SH C@NT  T RSNRQDE DQDM SDR[ H RSQH AT H b^N
QDRT K S@CNNODQ@BH NM @K CNG NSDK ¶ NODQ@b^NCN ·
DRODQ@C@ ¯

MN¬NAQ@
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µQDLHRR@R CD HMEK@b^N A@RD@C@R MN NKDSHL NBTR CD ² CD @FNRSN CD «« ¬~±®¸~ ®~«¸~ ®~°¸ D ®~°¸~ CD «« @
«® @MN ¬ @ ¯~ QDRODBSHU@LDMSD @Q@ @ST@KHY@Q NR U@KNQDR CN @MN ° DL CH@MSD~ @CNSNT§RD N  CD «® ®~°¸
¶NR ± OQHLDHQNR @MNR~ N U@KNQ RD QDEDQD [ F@Q@MSH@ LhMHL@ CD ²~²°¸ C@C@ ODK@ UDM NT @N QDRTKS@CN NODQ@BHNM@K
OQNIDS@CN O@Q@ N GNSDK~ N PTD ENQ L@HNQ
·NMENQLD CDRBQHSNR M@ O\FHM@ ¬°¬ NR RDHR OQHLDHQNR @MNR~ CDUHCN [ QDMS@AHKHC@CD F@Q@MSHC@~ DRSDR BTRSNR M^N
HLO@BS@Q^N @ QDMS@AHKHC@CD CN HMUDRSHCNQ
¯NR ± OQHLDHQNR @MNR~ B@RN N QDRTKS@CN DRODQ@CN~ RTASQ@hCN CNR BTRSNR CN
~ RDI@L LDMNQDR CN PTD N QDSNQMN
LhMHLN CD ²~²°¸~ BNMRHCDQNT§RD @ QDMS@AHKHC@CD LhMHL@ F@Q@MSHC@
°@KBTK@CN BNL A@RD M@ CHRSQHATHb^N DRODQ@C@ O@Q@ NR BNSHRS@R DL BNLO@Q@b^N BNL N U@KNQ SNS@K C@ NEDQS@ OuAKHB@
±N EHM@K CN ²Í @MN CD NODQ@b^N~ BNMRHCDQ@§RD @ UDMC@ CN @SHUN @Q@ N B\KBTKN CN U@KNQ QDRHCT@K~ @CNSNT§RD N B@O
Q@SD CD ±¸ @@~ BNL A@RD MN QDFHRSQN CD BDMSDM@R CD SQ@MR@boDR QD@KHY@C@R MN @WHMUDRS
NMSD UDM D NSDK MUDRS

«~²°¸@L
 S@ADK@ @N K@CN @OQDRDMS@ N U@KNQ PTD RDQ\ B@OS@CN ODKN TMCN Ð ®°«
LHKGoDR~ @ QDMS@AHKHC@CD @MT@K CN HMUDRSHCNQ ONQ TL ODQhNCN CD ¬« @MNR @
BNMS@Q CN OQHLDHQN @MN CD DRSQTSTQ@b^N CN TMCN D N XHDKC @MT@K

 UDM F@Q@MSHQ\ @NR PTNSHRS@R TL@ QDMS@AHKHC@CD CD ²~²°¸ CTQ@MSD NR
CNHR @MNR DL PTD N BNLOKDWN DRS@Q\ DL NAQ@R D S@LAdL MNR PT@SQN
OQHLDHQNR @MNR CD NODQ@b^N~ ODQhNCN MDBDRR\QHN O@Q@ PTD N GNSDK @SHMI@
MhUDHR DRS@AHKHY@CNR CD QDBDHS@R D CDRODR@R
NFN~ MNR ± OQHLDHQNR @MNR C@ S@ADK@~ N U@KNQ @OQDRDMS@CN QDEDQD§RD [
QDMS@AHKHC@CD CD ²~²°¸ F@Q@MSHC@ ODK@ UDM N RdSHLN @MN DL CH@MSD~
BNL N EHL C@ QDMS@AHKHC@CD F@Q@MSHC@~ BNMRHCDQ@§RD @ODM@R N QDRTKS@CN
OQNIDS@CN O@Q@ N GNSDK~ RTASQ@HMCN NR BTRSNR QDEDQDMSDR [ NODQ@b^N CN ~
BNMENQLD @OQDRDMS@CNR M@ O\FHM@ ¬°¬
N MN ¬«~ DPTHU@KDMSD @N RdSHLN @MN CD NODQ@b^N CN GNSDK~ ENH
BNMRHCDQ@C@ @ UDMC@ CN @SHUN @Q@ N B\KBTKN CN U@KNQ QDRHCT@K~ @CNSNT§RD
N B@O Q@SD CD ±¸ @@~ BNL A@RD MN QDFHRSQN CD BDMSDM@R CD SQ@MR@boDR
QD@KHY@C@R MN TMCN @WHMUDRS
R U@KNQDR @OQDRDMS@CNR R^N MNLHM@HR~ NT RDI@~ KDU@L DL BNMRHCDQ@b^N @
HMEK@b^N~ ONQdL M^N BNMRHCDQ@L PT@KPTDQ NTSQ@ HMBHCeMBH@ CD SQHATSN NT
CDOQDBH@b^N CN HLmUDK
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@RN@QDBDHS@CNGNSDKM@O@QSHQCN@MNDRS@AHKHY@CNENRRD¬«¸L@HNQCNPTDN
OQNIDS@CN~NXHDKC HQH@O@Q@¬¬~²¸@@D~RDENRRD¬«¸LDMNQ~RDQH@CD²~«¸@@

M\KHRDCDRDMRHAHKHC@CD
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¾¬ «¸ CDQDBDH S@M N@M NDRS@AH K H Y @CN
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µQDLHRR@R CD HMEK@b^N A@RD@C@R MN NKDSHL NBTR CD ² CD @FNRSN CD «« ¬~±®¸~ ®~«¸~ ®~°¸ D ®~°¸~ CD
«« @ «® @MN ¬ @ ¯~ QDRODBSHU@LDMSD @Q@ @ST@KHY@Q NR U@KNQDR CN @MN ° DL CH@MSD~ @CNSNT§RD N 
CD «® ®~°¸
¶@KBTK@CN BNL A@RD M@ CHRSQHATHb^N DRODQ@C@ O@Q@ NR BNSHRS@R DL BNLO@Q@b^N BNL N U@KNQ SNS@K C@
NEDQS@ OuAKHB@
·PTH~ BNMRHCDQNT§RD @ QDMS@AHKHC@CD F@Q@MSHC@ NT N QDRTKS@CN NODQ@BHNM@K CN GNSDK RTASQ@HMCN NR BTRSNR
CD NODQ@b^N CN ~ N PTD ENQ L@HNQ
¯N EHM@K CN ²Í @MN CD NODQ@b^N~ BNMRHCDQ@§RD @ UDMC@ CN @SHUN @Q@ N B\KBTKN CN U@KNQ QDRHCT@K~ @CNSNT§
@WHMUDRS
RD N B@O Q@SD CD ±¸ @@~ BNL A@RD MN QDFHRSQN CD BDMSDM@R CD SQ@MR@boDR QD@KHY@C@R MN
NMSD UDM D NSDK MUDRS

@RN N GNSDK BNMRHF@ @SHMFHQ TL O@S@L@Q DRS@AHKHY@CN CD CDRDLODMGN BNL TL@
QDBDHS@ ¬«¸ @BHL@ CN OQNIDS@CN~ N XHDKC MN @MN ´ HQH@ CD ´~¯¸ O@Q@ ¬¬~²¸ @@ N
DMS@MSN~ B@RN @ QDBDHS@ RD DRS@AHKHYD ¬«¸ @A@HWN CN OQNIDS@CN~ N XHDKC @MT@K RDQH@
CD ²~«¸
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▪ NB@KHY@b^N HCD@K~ RDMCN N uMHBN GNSDK CD KTWN MN DHWN C@ @QH@ HL@~ PTD d N
OQHMBHO@K ONKN DLHRRNQ CD CDL@MC@ BNQONQ@SHU@ C@ BHC@CD @ST@KLDMSD
▪ QNCTSN LNCDQMN D BNL L@QB@ hBNMD MN RDFLDMSN CD KTWN
▪ DKGNQ DRSQTSTQ@ CD K@YDQ DMSQD NR BNLODSHCNQDR OQHL\QHNR
▪ KSN ONSDMBH@K CD QDBDHS@ CD @KHLDMSNR D ADAHC@R DL Q@Y^N C@ NODQ@b^N CNR
QDRS@TQ@MSDR ODKN @R@MN
▪ ODQ@CN ONQ TL@ C@R OQHMBHO@HR L@QB@R CD KTWN CN O@hR

▪ DMNQ O@QSHBHO@b^N CN LDQB@CN CD K@YDQ DL BNLO@Q@b^N BNL NR BNMBNQQDMSDR
OQHL\QHNR~ ONQdL BNL ONSDMBH@K CD BQDRBHLDMSN
▪ QD@ CD DUDMSNR BNL Od CHQDHSN A@HWN DL BNLO@Q@b^N BNL @R OQHMBHO@HR QDEDQeMBH@R
CN LDQB@CN

 



▪ TReMBH@ CD TL GNSDK CD KTWN M@ QDFH^N C@ @QH@ HL@~ OQHMBHO@K ONKN BNQONQ@SHUN
CN O@hR
▪ DRDMUNKUDQ TL OQNCTSN PTD UHQD hBNMD CD K@YDQ D F@RSQNMNLH@ M@ BHC@CD

%

▪ MBDQSDY@R PT@MSN [ UDKNBHC@CD D @ L@MTSDMb^N C@ QDBTODQ@b^N DBNMnLHB@ CN O@hR
DL BTQSN D LdCHN OQ@YN
▪ NRRhUDK BNMRSQTb^N CD MNUNR GNSdHR @KdL CNR HMCHB@CNR MN DRSTCN
▪ QNKNMF@LDMSN CN HLO@BSN C@ BQHRD C@ NUHC§¬´ ONQ TL ODQhNCN L@HR KNMFN CN
PTD N OQNIDS@CN MN DRSTCN D ONRRhUDHR LTC@Mb@R DL G\AHSNR CD BNMRTLN
UHMBTK@CNR [ GNSDK@QH@
▪ NSDMBH@K CD QDBDHS@ D QDRTKS@CN C@ \QD@ CD DUDMSNR CDODMCD CD MDMGTL@
LTC@Mb@ DRSQTSTQ@K QDK@BHNM@C@ @N BNMRTLN CD DUDMSNR MN O@hR MN OmR§O@MCDLH@~
ADL BNLN C@ @BDHS@b^N~ ODKN LDQB@CN~ CN DRO@bN CD DUDMSNR OQNIDS@CN ODK@ UDM
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NMBKTR^NC@@M\KHRDCDUH@AHKHC@CD

@R@MNd@L@QB@BNL@L@HNQB@O@BHC@CDCD@K@U@MB@QNCDRDLODMGNCNOQNIDSN
NCDQMHC@CD~KNB@KHY@b^NDF@RSQNMNLH@ @R@MNRDQ^NCHEDQDMBH@HRO@Q@NGNSDK

NUHC§¬´ HLO@BS@Q\ N RDSNQ GNSDKDHQN DL BTQSN OQ@YN~ ONQdL DL LdCHN OQ@YN @R
ODQRODBSHU@R BNMSHMT@L ONRHSHU@R
DONHR CD  @MNR CD PTDC@ CD CDRDLODMGN CDUHCN [ BQHRD DBNMnLHB@ D ONKhSHB@ UHUHC@
MN O@hR DL «¬°§¬±~ MNR uKSHLNR ® @MNR N QDRTKS@CN CNR GNSdHR DRSDUD DL SQ@IDSmQH@ CD
LDKGNQ@ CD CDRDLODMGN N HMhBHN CN @MN~ @R DWODBS@SHU@ O@Q@ «« DQ@L @KS@R N
DMS@MSN~ BNL @ BGDF@C@ C@ NUHC§¬´ D RDTR HLO@BSNR CD NQCDL DBNMnLHB@ D R@MHS\QH@~
N BDM\QHN LTCNT DFTMCN C@CNR CN  ~ @ NBTO@b^N GNSDKDHQ@ CD ^N @TKN DL
ITKGN ENH CD ²~¬¸ D @ CH\QH@ LdCH@ B@HT ¬®~±¸ DL BNLO@Q@b^N BNL N LDRLN ODQhNCN CD
«¬´ N @BTLTK@CN CN @MN I@MDHQN @ ITKGN~ N DU DRS\ °´¸ LDMNQ NMRHCDQ@MCN
PTD N OHBN C@ CNDMb@ I\ ENH @SHMFHCN D PTD UDQDLNR TL@ PTDC@ M@ S@W@ CD BNMS\FHN D
CD mAHSNR ODKNR OQmWHLNR LDRDR~ BNMENQLD OQNIDboDR C@  ODQ@SHNMR MHUDQRHSX NE
@KHENQMH@ O@Q@ N Q@RHK~ D BNMRDPTDMSD FQ@CT@K QD@PTDBHLDMSN C@ CDL@MC@ ONQ
GNRODC@FDL~ N RDS BNLODSHSHUN CN @R@MN S@HL CDUD EDBG@Q N @MN BNL NBTO@b^N
OQmWHL@ @ ¸ @Q@ NR OQmWHLNR @MNR~ @RRHL BNLN I\ NARDQU@CN M@ GHM@~ DRODQ@§RD
PTD N RDSNQ GNSDKDHQN UNKS@Q\ @ SDQ S@W@R CD NBTO@b^N OQmWHL@R @ CN ODQhNCN OQd§
O@MCDLH@ D PTD MDMGTL@ LTC@Mb@ ODQL@MDMSD CD BNMRTLN CD GNSDK@QH@ NBNQQDQ\
QDLHRR@ CD HMhBHN CD QDBTODQ@b^N DBNMnLHB@ M@BHNM@K I\ @ O@QSHQ CD «¬ D HMSDMRHEHB@b^N
DL LdCHN OQ@YN
CNSNT§RD BNLN OQDLHRR@ O@Q@ @R OQNIDboDR CN DRSTCN TL BQDRBHLDMSN CD   CD~ DL
LdCH@~ ®~¸ @N @MN DMSQD «¬ D «®~ HMEK@b^N BNMSQNK@C@ D S@W@R CD ITQN DL O@S@L@Q
GHRSNQHB@LDMSD A@HWNR DRSD BDM\QHN~ N LDQB@CN GNSDKDHQN UNKS@QH@ @NR UNKTLDR CD
CDL@MC@ UHRSNR DL «¬´ DMSQD « D «® KdL CHRRN~ BNMRHCDQ@§RD PTD N BDM\QHN CD
S@W@ CD ITQNR A@HW@ D HMEK@b^N BNMSQNK@C@ RD L@MSDQ\ DL KNMFN OQ@YN D PTD N FNUDQMN
BNMRDFTHQ\ E@YDQ @R QDENQL@R DRSQTSTQ@HR D OQHU@SHY@boDR MDBDRR\QH@R O@Q@ @ R@uCD C@R
BNMS@R OuAKHB@R CN O@hR NL HRRN RD BNMBQDSHY@MCN~ N LDQB@CN BNMSHMT@Q\
OQNFQDCHMCN~ HMSDMRHEHB@MCN N BQDRBHLDMSN DBNMnLHBN DMSQD «¯ D «²

DQB@CN GNSDKDHQN CD KTWN DL ^N @TKN S@QHE@R D NBTO@b^N DL BQDRBHLDMSN
MSQD «¬¯ D «¬²~ @ CDL@MC@ CN @R@MN ^N @TKN~ OQHMBHO@K QDEDQeMBH@ O@Q@ N OQNIDSN
DL DRSTCN~ B@HT ¬¯¸ D~ @ CH\QH@ LdCH@~ ¯¸ DL U@KNQDR QD@HR~ ONQ BNMS@ C@ QDBDRR^N
DBNMnLHB@ UHUHC@ MN O@hR RSD BDM\QHN BNLDbNT @ RD QDUDQSDQ DL «¬³ D RD HMSDMRHEHBNT
DL «¬´ N @BTLTK@CN CNR CNHR @MNR~ N DU BQDRBDT ®°¸~ DL U@KNQDR QD@HR~ DL
QDK@b^N @ «¬² @RR@C@ @ BQHRD B@TR@C@ ODK@ NUHC§¬´ D L@MSHC@R @R OQDLHRR@R CD
BQDRBHLDMSN DBNMnLHBN M@BHNM@K~ N CDRDLODMGN CNR GNSdHR CD KTWN DL ^N @TKN
BNMSHMT@Q\ DL @RBDMR^N
@R@MN L@QB@ BNL @ L@HNQ B@O@BHC@CD CD @K@U@MB@Q N CDRDLODMGN CN OQNIDSN
 L@QB@ @R@MN ONRRTH @KS@ ODQBDOb^N CD U@KNQ ODKN OuAKHBN M@BHNM@K~ RDMCN @ OQHMBHO@K
QDEDQeMBH@ CD RDQUHbNR CD KTWN D F@RSQNMNLH@ CD @KS@ PT@KHC@CD MN O@hR KdL CN
QDBNMGDBHLDMSN C@ L@QB@~ @KFTMR BTRSNR @SQDK@CNR [ NODQ@b^N ONCDQ^N RDQ CHLHMThCNR~
I\ PTD @ L@QB@ I\ ONRRTH SNC@ @ DRSQTSTQ@ BNQONQ@SHU@ MN O@hR D M@ BHC@CD @QB@R MNU@R
MN LDQB@CN SDMCDQH@L @ SDQ TL BTRSN NODQ@BHNM@K L@HNQ
NB@KHY@b^N HCD@K O@Q@ TL MNUN GNSDK CD KTWN DL ^N @TKN
 KNB@KHY@b^N CN DLOQDDMCHLDMSN d HCD@K O@Q@ N OuAKHBN BNQONQ@SHUN PTD RD GNRODC@
DL GNSdHR CD @KSN O@CQ^N~ ONHR TL@ O@QBDK@ DWOQDRRHU@ C@ CDL@MC@ CDRSDR GNSdHR d
OQNUDMHDMSD C@ UDMHC@ QHF@CDHQN @QH@ HL@~ PTD GNID d N L@HNQ D L@HR HLONQS@MSD
BDMSQN EHM@MBDHQN CD ^N @TKN D RDCD CD DLOQDR@R BNLN S@u ~ NNFKD~ MHKDUDQ~
 @BST@K D Q@CDRBN RSDR GmRODCDR R^N NAQHF@CNR @ RD CDRKNB@Q @Sd NR @QCHMR NT
@Sd @ @boDR MHC@R O@Q@ DMBNMSQ@Q GNSdHR PTD @SDMC@L @N RDT ODQEHK
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NMBKTR^NC@@M\KHRDCDUH@AHKHC@CD

NL±²¸CDNBTO@b^NDÐ°¬«CDCH\QH@LdCH@AQTS@MN@MNDRS@AHKHY@CN~N
QDRTKS@CN@MT@KCNGNSDKRDQ\CDÐ®~±LHKGoDR~NT®«~¯¸C@QDBDHS@AQTS@SNS@K

DRDLODMGN CN @R@MN S@HL ±²¸ CD NBTO@b^N D Ð °¬« CD CH\QH@ LdCH@ AQTS@ MN @MN
DRS@AHKHY@CN DL U@KNQDR MNLHM@HR
RODQ@§RD PTD N NSDK QNONRSN @OQDRDMSD S@W@ CD NBTO@b^N @BHL@ C@ LdCH@ CN
LDQB@CN D CH\QH@ LdCH@ ONTBN @A@HWN CN @ST@K @R@MN D CN LHKH@MN~ OQHMBHO@KLDMSD
CDUHCN @N L@HNQ MuLDQN CD @O@QS@LDMSNR D [ LDMNQ ODMDSQ@b^N MN RDFLDMSN CD
K@YDQ NQ RDQ TL OQNCTSN MNUN~ LNCDQMN D BNL L@QB@ QDBNMGDBHC@ M@BHNM@KLDMSD~
@BQDCHS@§RD PTD~ BNL TL@ FDRS^N GNSDKDHQ@ DEHBHDMSD~ N DLOQDDMCHLDMSN BNMRDFTHQ\
SQ@A@KG@Q BNL DU KDUDLDMSD @BHL@ C@ LdCH@ CN LDQB@CN QNIDS@§RD~ O@Q@ N @MN
DRS@AHKHY@CN~ TL@ NBTO@b^N CD ±²¸~ BNL TL@ CH\QH@ LdCH@ AQTS@ CD Ð °¬« D
QDRTKS@CN NODQ@BHNM@K CD Ð ®~± LHKGoDR~ NT ®«~¯¸ C@ QDBDHS@ AQTS@ SNS@K

DBNLDMC@b^N EHM@K C@ NSDK MUDRS
 NSDK MUDRS @U@KH@ BNLN ONRHSHUN N CDRDMUNKUHLDMSN CN OQNIDSN  LDQB@CN CD ^N
@TKN SDL DRO@bN O@Q@ RD CDRDMUNKUDQ DL LdCHN OQ@YN S@MSN DL NBTO@b^N PT@MSN DL
CH\QH@ LdCH@ @RN @R ODQRODBSHU@R CD QDBTODQ@b^N D BQDRBHLDMSN DBNMnLHBN RD
BNMBQDSHYDL~ G@UDQ\ TL@ AN@ NONQSTMHC@CD O@Q@ N OQNIDSN DL DRSTCN ODK@ UDM

MBDQSDY@R DL QDK@b^N [ DBNMNLH@ D [ ONKhSHB@ M@BHNM@K ONCDL QDCTYHQ @R ODQRODBSHU@R CD
QDMS@AHKHC@CD CN NSDK QNONRSN
@SNQDR BNLN TL@ ONRRhUDK SQ@MRHb^N ONKhSHB@~ BQHRDR DBNMnLHB@R DWSDQM@R~
CDRU@KNQHY@b^N C@ LNDC@~ OQDRRoDR HMEK@BHNM\QH@R~ DMSQD NTSQNR~ FDQ@L HMBDQSDY@R
PT@MSN [ DBNMNLH@ KNB@K D ONCDL @TLDMS@Q N QHRBN O@Q@ PT@KPTDQ MDFmBHN~ M^N @ODM@R
MN Q@RHK BNLN DL SNCN N LTMCN R OQNIDboDR CN DRSTCN O@QSDL C@ OQDLHRR@ CD TL@
FQ@CT@K QDBTODQ@b^N DBNMnLHB@ M@BHNM@K~ CD @BNQCN BNL C@CNR @OQDRDMS@CNR ODKN
NKDSHL NBTR D ODKN S@u  N DMS@MSN~ B@RN HRRN M^N NBNQQ@~ NR QDRTKS@CNR
DRODQ@CNR ONCDQ^N RDQ LDMNQDR CN PTD NR DRSHL@CNR
HRBNR CD CDRDMUNKUHLDMSN
 HLOK@MS@b^N CD MNUNR GNSdHR~ @KdL CNR HMCHB@CNR MN DRSTCN~ d TL QHRBN @SQDK@CN [
PT@KPTDQ OQNIDSN GNSDKDHQN ODR@Q CD SNC@R @R OQDB@TboDR SDQDL RHCN SNL@C@R~ D SNC@R
@R ENMSDR CHRONMhUDHR SDQDL RHCN BNMRTKS@C@R~ d ONRRhUDK PTD NTSQNR DLOQDDMCHLDMSNR
PTD @HMC@ M^N DRSDI@L DL OK@MDI@LDMSN @ST@KLDMSD UDMG@L @ RDQ HLOK@MS@CNR M@
QDFH^N NQ NTSQN K@CN~ @ A@HW@ CHRONMHAHKHC@CD CD MNUNR SDQQDMNR MN DHWN LNMTLDMS@K
R^N TL@ A@QQDHQ@ O@Q@ @ BNMRSQTb^N CD MNUNR OQNIDSNR
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▪ RRD QDK@SmQHN d @OQDRDMS@CN BNLN TL DRSTCN CD UH@AHKHC@CD O@Q@ TL@ OQNOQHDC@CD
OQNONRS@ DRODBhEHB@ HRRN M^N d TL QDK@SmQHN CD @U@KH@b^N DBNMnLHB@
▪ RRD QDK@SmQHN CDUD RDQ TR@CN ONQ BNLOKDSN~ D M^N CDUD RDQ TR@CN NT @M@KHR@CN
@ODM@R O@QBH@KLDMSD
▪ DMGTL@ QDRONMR@AHKHC@CD d @RRTLHC@ M@R PTDRSoDR CD M@STQDY@ KDF@K~ D S@LONTBN
RNAQD N CHQDHSN [ OQNOQHDC@CD~ @ PT@K RD @RRTLD RDQ BNLDQBH@KHY\UDK D KHUQD CD
PT@HRPTDQ QDRSQHboDR CD DRBQHSTQ@ NT CHQDHSN CD TRN  OQNOQHDC@CD d @U@KH@C@ BNLN
RDMCN KDF@KLDMSD KHUQD D CDRHLODCHC@~ @ M^N RDQ PTD SDMG@ RHCN @OQDRDMS@CN N
BNMSQ\QHN~ MN QDK@SmQHN
▪ RRTLHLNR PTD M^N G\ BNMCHboDR NBTKS@R NT M^N QDUDK@C@R MN RTARNKN~ BNLN
QDRDQU@SmQHNR RTASDQQ]MDNR~ PTD ONCDQH@L HLO@BS@Q N ONSDMBH@K CD CDRDMUNKUHLDMSN
C@ OQNOQHDC@CD DMGTL@ QDRONMR@AHKHC@CD d @RRTLHC@ O@Q@ DRS@R BNMCHboDR NT ONQ
PT@KPTDQ PTDRS^N CD DMFDMG@QH@ MDBDRR\QH@ O@Q@ DRSTC@Q BNMCHboDR CDRRD SHON
▪ ^N BNMRHCDQ@LNR PT@HRPTDQ DKDLDMSNR MN RNKN CN SDQQDMN DL DRSTCN PTD UDMG@L
@ CDRU@KNQHY@Q N DLOQDDMCHLDMSN R @U@KH@CNQDR M^N R^N PT@KHEHB@CNR O@Q@ @U@KH@Q
S@HR BNMCHboDR
▪ mR M^N QD@KHY@LNR TL@ ODQhBH@ SdBMHB@ MN SDQQDMN~ D M^N @RRTLHLNR PT@HRPTDQ
QDRONMR@AHKHC@CDR QDK@BHNM@C@R @ DRRD @RRTMSN DRDMGNR~ ENSNFQ@EH@R~ L@O@R D
NTSQ@R HL@FDMR ENQ@L HMBKThCNR O@Q@ @TWHKH@Q N KDHSNQ @ UHRT@KHY@Q @ OQNOQHDC@CD
RRTLD§RD PTD N TRN CN HLmUDK CDRBQHSN RDQ\ CDMSQN CNR KHLHSDR CN SDQQDMN~ D PTD
M^N G@UDQ\ PT@KPTDQ SHON CD HMU@R^N CN KNB@K
▪ NC@R @R HMENQL@boDR NASHC@R CD SDQBDHQNR M^N BNMSQ@S@CNR ODK@ NSDK MUDRS R^N
@RRTLHC@R BNLN UDQC@CDHQ@R D BNQQDS@R ^N @RRTLHLNR PT@KPTDQ QDRONMR@AHKHC@CD
RNAQD N L@T DMSDMCHLDMSN CDRR@R HMENQL@boDR
▪ RRTLHLNR PTD N TRN CN RNKN D @ BNMRSQTb^N CN GNSDK DRS^N CD @BNQCN BNL @R KDHR
KNB@HR CD YNMD@LDMSN
▪ RRTLHLNR PTD @ OQNOQHDC@CD DRS\ DL SNS@K @BNQCN BNL @R KDHR~ KHBDMb@R D
QDFTK@LDMS@boDR KNB@HR D PTD DRS@R ONCDL RDQ QDMNU@C@R KHUQDLDMSD NT SQ@MREDQHC@R
O@Q@ OQNOQHDS\QHNR SDQBDHQNR

▪ NMSQ@SNR CD EHM@MBH@LDMSN~ KD@RHMF D RHLHK@QDR M^N ENQ@L BNMRHCDQ@CNR~ @ LDMNR
PTD DRODBHEHB@CNR MN QDK@SmQHN
▪ DMGTL@ HMENQL@b^N CDRSD DRSTCN ONCD RDQ QDOQNCTYHC@ DL RDO@Q@CN~ NT ENQ@ CN
BNMSDWSN CDRSD QDK@SmQHN~ MDL LDRLN RDQ CHRSQHAThC@ O@Q@ N OuAKHBN @SQ@UdR CD
L@SDQH@HR OTAKHBHS\QHNR~ QDK@boDR OuAKHB@R~ INQM@HR~ QDUHRS@R NT NTSQ@ LhCH@ RDL N
BNMRDMSHLDMSN ENQL@K DRBQHSN C@ NSDK MUDRS
▪ ^N RD ONCD QDPTDQDQ [ NSDK MUDRS SDRSDLTMG@Q NT @OQDRDMS@Q§RD DL IThYN DL
Q@Y^N CDRR@ @M\KHRD RDL @ DWHRSeMBH@ CD OQDO@Q@boDR OQdUH@R~ D @ODM@R PT@MCN NR
F@RSNR HMBNQQHCNR RDI@L CDUHC@LDMSD BNADQSNR @CH@MS@C@LDMSD
▪ D N KDHSNQ DRSHUDQ E@YDMCN TL@ CDBHR^N CD HMUDRSHLDMSN HMCHUHCT@K D SHUDQ PT@KPTDQ
CuUHC@ RNAQD N L@SDQH@K BNMSHCN MDRSD QDK@SmQHN~ QDBNLDMC@LNR PTD DMSQD DL
BNMS@SN BNL NR @U@KH@CNQDR
▪ R @U@KH@CNQDR M^N RD QDRONMR@AHKHY@L ONQ PT@HRPTDQ DUDMSNR~ BNMCHboDR NT
BHQBTMRS]MBH@R PTD @EDSDL N U@KNQ CD LDQB@CN C@ OQNOQHDC@CD PTD UDMG@L @ RD
BNMBQDSHY@Q @OmR @ C@S@ CDRSD QDK@SmQHN NT @ C@S@ CD HMRODb^N C@ OQNOQHDC@CD
▪  PT@KHC@CD C@ @CLHMHRSQ@b^N CN GNSDK SDL TL@ QDK@b^N CHQDS@ BNL @ UH@AHKHC@CD
DBNMnLHB@ NT N U@KNQ CD LDQB@CN CN DLOQDDMCHLDMSN R OQNIDboDR EHM@MBDHQ@R
@OQDRDMS@C@R MDRRD QDK@SmQHN OQDRTLDL TL CDRDMUNKUHLDMSN QDRONMR\UDK D TL@
BNLODSDMSD @CLHMHRSQ@b^N T@KPTDQ U@QH@b^N MDRS@R BNMCHboDR ONCD @B@QQDS@Q TL
RHFMHEHB@SHUN HLO@BSN MNR QDRTKS@CNR NODQ@BHNM@HR OQNIDS@CNR
▪ R DRSHL@SHU@R CD QDRTKS@CNR NODQ@BHNM@HR @OQDRDMS@C@R MDRSD QDK@SmQHN DRS^N
A@RD@C@R M@ DUNKTb^N C@R @ST@HR BNMCHboDR DBNMnLHB@R C@ \QD@ CD LDQB@CN
@M@KHR@C@ D M^N KDU@L DL BNMRHCDQ@b^N NR DEDHSNR CD PT@KPTDQ LTC@Mb@ @AQTOS@ M@R
BNMCHboDR DBNMnLHB@R KNB@HR mR M^N F@Q@MSHLNR PTD DRS@R DRSHL@SHU@R RDI@L
@KB@Mb@C@R~ L@R DK@R ENQ@L OQDO@Q@C@R BNL A@RD DL SNC@R @R HMENQL@boDR @ PTD
SHUDQLNR @BDRRN @N KNMFN C@ QD@KHY@b^N CN DRSTCN D DL MNRRN LDKGNQ ITKF@LDMSN
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▪ THSNR CNR MuLDQNR @OQDRDMS@CNR MDRSD QDK@SmQHN ENQ@L FDQ@CNR @SQ@UdR CN TRN CD
LNCDKNR RNEHRSHB@CNR CD BNLOTS@CNQ PTD E@YDL B\KBTKNR BNMRHCDQ@MCN§RD SQeR NT
L@HR B@R@R CDBHL@HR NL N NAIDSHUN CD RHLOKHEHB@Q @ NARDQU@b^N CNR MuLDQNR~ @
L@HNQH@ CDKDR ENH @QQDCNMC@C@ NQS@MSN~ DRRDR MuLDQNR ONCDL RDQ RTIDHSNR @
ODPTDMNR CDRUHNR CD @QQDCNMC@LDMSN
▪ RS\ @BNQC@CN PTD MNRR@ QDRONMR@AHKHC@CD O@Q@ BNL N BKHDMSD DRS\ KHLHS@C@~ O@Q@ EHMR
CD HMCDMHY@b^N ONQ DUDMST@HR C@MNR~ @N U@KNQ CNR DMB@QFNR O@FNR ODK@ QD@KHY@b^N
CDRSD SQ@A@KGN NRR@ QDRONMR@AHKHC@CD DRS\ KHLHS@C@ DWBKTRHU@LDMSD @N BKHDMSD~ D N
TRN CDRSD QDK@SmQHN ONQ SDQBDHQNR DRS\ RNA QHRBN CN BKHDMSD NT CNR OQmOQHNR SDQBDHQNR
▪  DRSTCN CD UH@AHKHC@CD DBNMnLHB@ D @U@KH@b^N CD GNSdHR d @N LDRLN SDLON TL@
BHeMBH@ D TL@ @QSD ODR@Q CD RDQDL @OKHB@CNR CHUDQRNR B\KBTKNR L@SDL\SHBNR O@Q@
OQNUDQ HMCHB@boDR~ @ DRSHL@SHU@ EHM@K RNAQD @ QDMS@AHKHC@CD D N U@KNQ CN
DLOQDDMCHLDMSN d RTAIDSHU@ D CDUD RDQ HMEKTDMBH@C@ ODK@ DWODQHeMBH@ CN @U@KH@CNQ D
NTSQNR E@SNQDR M^N DRODBHEHB@LDMSD CDEHMHCNR MDRSD QDK@SmQHN
▪ RRD DRSTCN ENH OQDO@Q@CN ODK@ NSDK MUDRS NC@R @R NOHMHoDR~ QDBNLDMC@boDR D
BNMBKTRoDR DWOQDRR@C@R MN CDBNQQDQ CDRSD SQ@A@KGN ENQ@L CDRDMUNKUHCNR ODK@ DPTHOD
C@ NSDK MUDRS BNLN ETMBHNM\QHNR~ D M^N BNLN HMCHUhCTNR HMCDODMCDMSDR
▪  NSDK MUDRS BNMRHCDQNT PTD N NSDK @R@MN S@HL RDQ\ BNMRSQThCN @SDMCDMCN @
SNC@R @R DRODBHEHB@boDR SdBMHB@R CDRDI\UDHR O@Q@ TL@ NODQ@b^N DEHBHDMSD NRRhUDHR
LTC@Mb@R NT OQNAKDL@R CD OQNIDSN DNT CD BNMRSQTb^N M^N ENQ@L BNMRHCDQ@CNR
▪  DRSTCN O@QSD C@ OQDLHRR@ CD PTD @Sd ITKGN CD «¬ @ NUHC§¬´ I\ SDQ\ RHCN
BNMSQNK@C@ D @ ONOTK@b^N @LOK@LDMSD U@BHM@C@ NMRHCDQ@§RD~ S@LAdL~ @
QDBTODQ@b^N DBNMnLHB@ CN O@hR O@Q@ MhUDHR OQd§O@MCDLH@ DL LdCHN OQ@YN D N
QDDRS@ADKDBHLDMSN @NR O@CQoDR CD BNMRTLN M@STQ@HR CD STQHRLN MN CDRSHMN DL
@M\KHRD N DMS@MSN~ M^N G\ MDMGTL@ QDEDQeMBH@ @MSDQHNQ CD DUDMSNR BNLN DRSD NQ
HRRN~ LTC@Mb@R DRSQTSTQ@HR @HMC@ HMBDQS@R ONCDL @EDS@Q N BNLONQS@LDMSN C@R
UH@FDMR ONQ TL ODQhNCN KNMFN~ @HMC@ CDRBNMGDBHCN N DMS@MSN~ HRRN M^N ENH KDU@CN
DL BNMRHCDQ@b^N M@R OQNIDboDR

▪  NSDK MUDRS L@MSdL QDK@b^N CD SQ@A@KGN BNL @ UDM MN GNSDK AHR AHQ@OTDQ@
Q@Y^N RNBH@K @UDSD LOQDDMCHLDMSNR LNAHKH\QHNR SC@~ DLOQDDMCHLDMSN DL PTD
ONRRThLNR N O@ODK CD @RRDS L@M@FDQ
▪  NSDK MUDRS M^N CDSdL MDMGTL@ BNS@ CN ETMCN @ PTD DRSD QDK@SmQHN RD QDEDQD
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RSTCNR QD@KHY@CNR ODK@ NSDK MUDRS MNR uKSHLNR SQeR @MNR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HKSNM @QCDM MM – ^N NRd CN HN QDSN – 
AHR SXKDR – NH]MH@ – 
C@FHN – NH]MH@ – 
DRNQS QNONRSN – DKEHMmONKHR – 
NSDK OODQ§LHCRB@KD QNONRSN – ^N @TKN – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – @QHMF\ – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – NbNR CD @KC@R – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – @LOHM@R – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – NTQ@CNR – 
NSDK TWTQX QNONRSN – ^N @TKN – 
NTQ D@RNMR – ^N @TKN – 
AHR AHQ@OTDQ@ – ^N @TKN – 
NSDK OODQ§LHCRB@KD QNONRSN – DKN NQHYNMSD – 
L@M RS@MOK@Y@ @QH@ HL@ – ^N @TKN – 
NSDK HCRB@KD QNONRSN – DBHED – 
DRNQS – NY CN FT@bT – 
DRNQS – Q@L@CN – 
NSDK HCRB@KD – Q@L@CN – 
DRNQS – @BDHm – 
DRNQS – @S@K – 
NSDK HCRB@KD – ONITB@ – 

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

NSDK OODQ§LHCRB@KD – @KU@CNQ – 
@CHRRNM NHMGNR ¬´«® – NQSN KDFQD – 
NTAKDQDD AX HKSNM NMS@K – NQSN KDFQD – 
@R@MN S@HL – ^N @TKN – 
NSDK OODQ§LHCRB@KD – ^N @TKN – 
NTSHPTD NSDK – ^N @TKN – 
HMW NSDK – @MN@R – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – NQSN KDFQD – 
NSDK TODQDBNMnLHBN – @KSN CDK T@HQ\ – @Q@FT@H
NSDK HCRB@KD QNONRSN – @MDK@ – 
 NSDK – ^N @TKN – 
NSDK HCRB@KD QNONRSN – Q@L@CN – 
DRNQS QNONRSN – MSDQHNQ CD ^N @TKN – 
DRNQS QNONRSN – NQSN CD @KHMG@R – 
DRNQS QNONRSN – HSNQ@K NQSD – 
DRNQS QNONRSN – MSDQHNQ – 
DRNQS QNONRSN – MSDQHNQ – 
NSDK HCRB@KD QNONRSN – PTHQ@Y – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – TB@R CN HN DQCD – 
NSDK OODQ§LHCRB@KD QNONRSN – DMG@ – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – S@ATM@ – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – RmQHN – 
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RSTCNR QD@KHY@CNR ODK@ NSDK MUDRS MNR uKSHLNR SQeR @MNR
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

NSDK BNMnLHBN QNONRSN – ADQK]MCH@ – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – QHL@UDQ@ CN DRSD – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – HSmQH@ CD @MSN MS^N – 
NSDK HCRB@KD – Q@L@CN – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – A@STA@ – 
NSDK HCRB@KD – ADQK]MCH@ – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – NQS@KDY@ – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – NH]MH@ – 
NSDK BNMnLHBN QNONRSN – Q@RhKH@ – 
NSDK HCRB@KD – NH]MH@ – 
NSDK HCRB@KD – @LONR CNR NXS@B@YDR – 
NSDK HCRB@KD – DCQ@ Q@MB@ – 
NSDK TODQDBNMnLHBN – KTLDM@T – 
NSDK BNMnLHBN – KTLDM@T – 
NSDK TODQDBNMnLHBN – TQHSHA@ – 
NSDK BNMnLHBN – TQHSHA@ – 
NSDK HCRB@KD – TQHSHA@ – 
NSDK BNMnLHBN – TQHSHA@ – 
NSDK TODQDBNMnLHBN – TQHSHA@ – 
NSDK BNMnLHBN – NHMUHKKD – 
NSDK HCRB@KD – NHMUHKKD – 

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

NSDK BNMnLHBN – NHMUHKKD – 
NSDK BNMnLHBN – TMCH@h – 
NSDK BNMnLHBN – NQSN KDFQD – 
NSDK BNMnLHBN – NQSN KDFQD – 
NSDK BNMnLHBN – NQSN KDFQD – 
NSDK BNMnLHBN – NQSN KDFQD – 
NSDK BNMnLHBN – NQSN KDFQD – 
NSDK HCRB@KD – NQSN KDFQD – 
NSDK BNMnLHBN – HADHQ^N QDSN – 
NSDK BNMnLHBN – HADHQ^N QDSN – 
NSDK BNMnLHBN – HN CD @MDHQN – 
NSDK TODQDBNMnLHBN – @MSNR – 
NSDK BNMnLHBN – @MSNR – 
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NQ DRSD CNBTLDMSN~ BDQSHEHB@§RD PTD~ CD MNRRN BNMGDBHLDMSN D DWODQHeMBH@
▪ R @OQDRDMS@boDR CNR E@SNR MDRRD QDK@SmQHN R^N UDQC@CDHQ@R D BNQQDS@R
▪ R @M\KHRDR~ NOHMHoDR D BNMBKTRoDR CDRRD QDK@SmQHN DRS^N KHLHS@C@R @NR OQDRRTONRSNR D BNMCHboDR KHLHS@MSDR @PTH CDRBQHS@R~ D R^N ODRRN@HR~ HLO@QBH@HR D RDL PT@HRPTDQ
OQDBNMBDHSNR
▪ ^N G\ MDMGTL HMSDQDRRD OQDRDMSD NT ETSTQN ONQ O@QSD C@ NSDK MUDRS DL QDK@b^N [ OQNOQHDC@CD DRSTC@C@ MDRRD QDK@SmQHN~ D S@LONTBN G\ HMSDQDRRDR ODRRN@HR~ BNL QDRODHSN [R
O@QSDR DMUNKUHC@R
▪ ^N G\ PT@HRPTDQ OQDBNMBDHSNR DL QDK@b^N [ OQNOQHDC@CD PTD ENH DRSTC@C@ O@Q@ DRRD QDK@SmQHN NT [R O@QSDR DMUNKUHC@R BNL DRRD SQ@A@KGN
▪ NRRN DMUNKUHLDMSN MDRR@ S@QDE@ M^N ENH UHMBTK@CN @N CDRDMUNKUHLDMSN NT @OQDRDMS@b^N CD QDRTKS@CNR OQd§CDSDQLHM@CNR

   
mBHN§ETMC@CNQ

HCDQNT L@HR CD °«« DRSTCNR CD LDQB@CN~ MN Q@RHK D MN DWSDQHNQ CD@KHY@CNQ D
FDRSNQ CN OQHMBHO@K ETMCN CD HMUDRSHLDMSN HLNAHKH\QHN DL GNSDK@QH@ C@ LdQHB@
@SHM@ NH CHQDSNQ CD CDRDMUNKUHLDMSN CN @DR@Q @QJ D C@ SK@MSHB@ NSDKR
DBHNMNT @ CHRBHOKHM@ DRDMUNKUHLDMSN CD QNIDSNR NSDKDHQNR M@  CTQ@MSD
³ @MNR L ¬´´´~ SQNTWD @  O@Q@ N Q@RHK ' TL CNR BNMRTKSNQDR L@HR
HMEKTDMSDR CN RDSNQ GNSDKDHQN K@SHMN§@LDQHB@MN NNQCDM@CNQ CN NMRDKGN
NMRTKSHUN CN @MT@K CD DKGNQDR Q\SHB@R O@Q@ NR NSdHR CD MUDRSHCNQDR
TKUDQHY@CNR CN   Q@CT@CN DL MFDMG@QH@ ODK@  D OmR§FQ@CT@CN
DL CLHMHRSQ@b^N CD LOQDR@R ODK@ 

HNFN @MSDQ@R
mBHN HQDSNQ
NSDK MUDRS  @MSDQ@R } RRNBH@CNR

¬±³

@R@MN S@HL – ^N@TKN
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¬°OeMCHBD–
OQDRDMS@b^N
HMRSHSTBHNM@K
NSDK MUDRS
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 (  % 

TMC@b^N

ST@b^N

NMRTKSNQDR

¬´´´

«DRS@CNRAQ@RHKDHQNR
¬¬O@hRDR

¾«

RRDS @M@FDLDMS

NMRTKSNQH@

TMCN@WHMUDRS

± GNSdHRRNAFDRS^N
¾ÐAHKGoDRDL@SHUNR

¾²««OQNIDSNR

 ' 

TMC@C@ DL ¬´´´~ @ NSDK MUDRS HMHBHNT RT@R @SHUHC@CDR MN RDFLDMSN CD
BNMRTKSNQH@ GNSDKDHQ@ NHR @MNR CDONHR~ DL ««¬~ ENH OHNMDHQ@ MN O@hR DL NEDQDBDQ
N RDQUHbN CD @RRDS L@M@FDLDMS D @ST@KLDMSD ONRRTH ± GNSdHR RNA FDRS^N
DRSQ@SdFHB@ CDL@HR~ @ NSDK MUDRS ENH @ HCD@KHY@CNQ@ CN
NSDK @WHMUDRS~ N
OQHLDHQN ETMCN HLNAHKH\QHN AQ@RHKDHQN BNLONRSN DWBKTRHU@LDMSD ONQ PT@QSNR CD
GNSdHR QH@CN DL ««²~ N @WHMUDRS ENH D @HMC@ d TL CNR ETMCNR BNL @ LDKGNQ
ODQENQL@MBD MN O@hR~ SDMCN RHCN OQDLH@CN ODKN ALDB MENLNMDX BNLN N
L@HR QDMS\UDK CN Q@RHK NQ LDHN CD RT@R SQeR \QD@R CD @ST@b^N @RRDS
L@M@FDLDMS~ BNMRTKSNQH@ D ~ @ NSDK MUDRS ONRRTH @ L@HNQ OKTQ@KHC@CD CD
HMENQL@boDR D JMNV§GNV CN LDQB@CN D @TWHKH@ RDTR BKHDMSDR DL SNC@R @R DS@O@R
CD CDRDMUNKUHLDMSN CD TL GNSDK~ CDRCD @ HCDH@ @Sd @ NODQ@b^N
 %!     %!

QeLHNR@RSDQ LNAHKH\QHN«¬²D

K@MDI@LDMSN

▪ RSTCNCDLDQB@CN
▪ RSTCNCDBNMBDHST@b^N
▪ M\KHRDCDUH@AHKHC@CD

LOKDLDMS@b^N

▪
▪
▪
▪

RSQTSTQ@b^N

▪ QNIDBSL@M@FDLDMS
▪ NMS@FDLGNSDKDHQ@
▪ BNLO@MG@LDMSNOQd§NODQ@BHNM@K

ODQ@b^N

▪ RRDSL@M@FDLDMS
▪
NSDKBGDBJ§TO
▪ DONRHBHNM@LDMSN~QDSQNEHS DQDENQL@
▪ U@KH@b^NDBNMnLHBN§EHM@MBDHQ@

DKGNQDRETMCNR«¬´ MENLNMDX

 NSDK MUDRSdQDEDQeMBH@MNLDQB@CNGNSDKDHQNCNQ@RHK

▪

▪

CD@KHY@CNQ@DBNMRTKSNQ@CN

L@HRQDMS\UDKCNQ@RHK~N@WHMUDRS

@HNQ @RRDSL@M@FDQGNSDKDHQNC@LdQHB@@SHM@
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DKDb^NCDNODQ@CNQ@
DUHR^NDMDFNBH@b^NCDBNMSQ@SNR
RSQTSTQ@b^NEHM@MBDHQ@
DRHFMAQHDE DQDUHR^NCNOQNIDSN
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%!« %!~¾²«« 
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 «¬²

 «¬´

TMCN CD HMUDRSHLDMSN HLNAHKH\QHN HCD@KHY@CN ODK@ NSDK MUDRS DRCD ««²
RNLNR NR BNMRTKSNQDR GNSDKDHQNR CN @WHMUDRS D N  @BST@K d N RDT @ST@K
@CLHMHRSQ@CNQ D FDRSNQ  @WHMUDRS BGDFNT @ SDQ O@QSHBHO@Q DL L@HR CD ±«
GNSdHR M@ BHC@CD CD ^N @TKN D ENH ONQ @MNR N ETMCN CD HMUDRSHLDMSN
HLNAHKH\QHN L@HR QDMS\UDK CN Q@RHK

¬Í  
 ¬¬

DMCHLDMSN
¬LDRDR ±~³¸
®±LDRDR ¬®~´¸

«¬²

TMCNHLNAHKH\QHN
L@HRQDMS\UDKCNQ@RHK
¬ÍBNKNB@CNCNQeLHN
MENNMDX  ALDB~«¬´

DKGNQRNKTb^N
EHM@MBDHQ@
MNLDQB@CNHLNAHKH\QHN
AQ@RHKDHQN~«¬²
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@HNQB@QSDHQ@CDRRDS @M@FDLDMSC@LdQHB@@SHM@
ST@KLDMSD~ @ NSDK MUDRS E@Y @ FDRS^N DRSQ@SdFHB@ CD ± GNSdHR MN
Q@RHK~ CHRSQHAThCNR DMSQD @R OQHMBHO@HR BHC@CDR AQ@RHKDHQ@R ^N @TKN~
HN CD @MDHQN~ ^N NRd CNR @LONR~ ST~ @KU@CNQ~ NH]MH@~ DBHED
D @LOHM@R DOQDRDMS@MSD @OQNWHL@C@LDMSD ² LHK  R D ®~ LHK
HMUDRSHCNQDR ' N uMHBN LDLAQN RTK§@LDQHB@MN C@  – NSDK
RRDS @M@FDQR RRNBH@SHNM

±

¬²
«¬°
«¬±
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¾°««DRSTCNR
CDBNMRTKSNQH@

¾°«@RRDRRNQH@RO@Q@RDKDb^ND
MDFNBH@b^NBNLNODQ@CNQ@

NMRTKSNQ@CN
@WHMUDRS

HUDQRNRDRSTCNRCDBNMRTKSNQH@MNQ@RHK~
HMBKTRHUDO@Q@DLAKDL\SHBNRGNSdHRCD
KTWNCNO@hR~BNLNNRDVNNC~ NTQ
D@RNMR~@K\BHN@MF@Q\~NO@B@A@M@
@K@BD~D NSDKC@R@S@Q@S@R

ONHN@NFQTONDLOQDDMCDCNQO@Q@RDKDBHNM@Q
@L@QB@BNLLDKGNQONSDMBH@KCDQDSNQMNO@Q@N
OQNIDSNDMDFNBH@b^NC@RBK\TRTK@RBNLDQBH@HR
CNBNMSQ@SN

CD@KHY@b^NDBNMRTKSNQ@CNETMCNCD
HMUDRSHLDMSNHLNAHKH\QHNL@HRQDMS\UDK
CNQ@RHKQNETMCNBNMGDBHLDMSNC@R
OQHMBHO@HRNODQ@CNQ@RGNSDKDHQ@RCN
O@hRDB@O@BHC@CDCDQDRTKS@CN
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U@KH@b^N C@ QDMS@AHKHC@CD CD TL GNSDK
NT BNLOKDWN CD TRN LHRSN~ @SQ@UdR CD
@M\KHRDR LDQB@CNKmFHB@R D EHM@MBDHQ@R~
ENQMDBDMCN @N FQTON DLOQDDMCDCNQ
SNC@R @R HMENQL@boDR MDBDRR\QH@R O@Q@ @
LDKGNQ SNL@C@ CD CDBHR^N RNAQD N
HMUDRSHLDMSN

 
BNLO@MG@LDMSN C@ NODQ@b^N~ @SQ@UdR C@R
LDKGNQDR OQ\SHB@R HMSDQM@BHNM@HR CD @M\KHRDR
NODQ@BHNM@HR~ LDQB@CNKmFHB@R D EHM@MBDHQ@R~
UHR@MCN @ SQ@MRO@QeMBH@ BNL NR HMUDRSHCNQDR
D @ L@WHLHY@b^N C@ QDMS@AHKHC@CD D CN U@KNQ
CN GNSDK~ QDRNQS NT BNLOKDWN HLNAHKH\QHN

%! !
  
MSDMCHLDMSN~ @U@KH@b^N D @OQDRDMS@b^N
CDS@KG@C@ C@ NONQSTMHC@CD CD MDFmBHN~
@RRDRRNQH@ CTQ@MSD @ B@OS@b^N CD QDBTQRNR
D FDRS^N DRSQ@SdFH@ CN ETMCN~ @FQDF@MCN
N JMNV§GNV GNSDKDHQN [ DWODQSHRD
EHM@MBDHQ@ CN A@MBN DLHRRNQ

 
RRDRRNQH@ DRODBH@KHY@C@ @N FQTON
DLOQDDMCDCNQ DL SNC@R @R E@RDR CN
MDFmBHN~ CN DRSTCN CD LDQB@CN [ E@RD
NODQ@BHNM@K~ @SDMT@MCN ONSDMBH@HR QHRBNR
CN CDRDMUNKUHLDMSN D ATRB@MCN RNKTboDR
PTD L@WHLHYDL @ QDMS@AHKHC@CD CN
HMUDRSHLDMSN

 ' 
EDQDBD RDQUHbNR BNLOKDSNR O@Q@ @
DRSQTSTQ@b^N CD TL@ NONQSTMHC@CD CD
HMUDRSHLDMSN~
BNMRHCDQ@MCN
@U@KH@b^N
CDS@KG@C@ C@ NONQSTMHC@CD~ DK@ANQ@b^N CD
OK@MN CD MDFmBHNR D KDU@MS@LDMSN CD
QDBTQRNR~ @KdL C@R LDKGNQDR DRSQ@SdFH@R CD
@K@U@MB@FDL CD U@KNQ D CD R@hC@

 ! 
 
NMRHRSD
DL
TL@
@M\KHRD
CN
DLOQDDMCHLDMSN D CN LDQB@CN DL PTD
DKD DRS\ HMRDQHCN D~ BNLN BNMBKTR^N~
@OQDRDMS@
TL
BNMITMSN
CD
QDBNLDMC@boDR D @boDR PTD LDKGNQ@Q^N
@ QDMS@AHKHC@CD CN DLOQDDMCHLDMSN

 %!  
 ' 
U@KH@b^N CDS@KG@C@ CD TL @SHUN~ CD TL
ONQSEmKHN CD GNSdHR NT CD TL BNLOKDWN CD
TRN LHRSN~ DLA@R@MCN RT@ UDMC@
@PTHRHb^N~ NT RDT ONSDMBH@K @TLDMSN CD
U@KNQ~
@SQ@UdR
CD DRSQ@SdFH@R
CD
QDONRHBHNM@LDMSN

%!  %!

TARhCHNR O@Q@ @ DRBNKG@ C@ LDKGNQ
NODQ@CNQ@ D L@QB@ O@Q@ N GNSDK~ RDI@ TL
MNUN CDRDMUNKUHLDMSN NT TL@ BNMUDQR^N~
HMBKTHMCN OQNRODBb^N CD NODQ@CNQ@R D
L@QB@R~ @M\KHRD D BNLO@Q@b^N C@R OQNONRS@R
D QDUHR^N CNR BNMSQ@SNR


MUNKUDL N KDU@MS@LDMSN D @M\KHRD CD
C@CNR QDEDQDMSDR @ GNSDK@QH@~ STQHRLN~
DBNMNLH@ D CDLNFQ@EH@~ @ EHL CD ENQMDBDQ
@N HMUDRSHCNQ TL@ ENSNFQ@EH@ BK@Q@ CN
CDRDLODMGN GNSDKDHQN @ST@K D CD RT@R
ODQRODBSHU@R CD DUNKTb^N
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HNFN@MSDQ@R

QHRSH@MN@RPTDR

@QS@L@Q@K

G@HRDQEDHSN

DCQNXOQH@MN

 
CD@KHY@CNQ @WHMUDRS
DLAQN 
¾®«@MNRDWODQHeMBH@

 
¾®««OQNIDSNR
NKTMHRS@ NSDKDVR
¬³@MNRDWODQHeMBH@

DLAQN 
®ÍQeLHN@RSDQ
LNAHKH\QHN
«@MNRDWODQHeMBH@

¾®«GNSdHR
¾¯³««HMUDRSHCNQDR
DLAQN 
¬°@MNRDWODQHeMBH@

¾¯««OQNIDSNR
Livro “Desenvolvimento
Hoteleiro no Brasil”
¬°@MNRDWODQHeMBH@

mBHN TMC@CNQ

mBHN NMRTKSNQH@

mBH@ @WHMUDRS

NQL@b^N
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mBH@ RRDS

mBHN NMRTKSNQH@

 


HNFN@MSDQ@R
mBHN TMC@CNQ

 
CD@KHY@CNQ @WHMUDRS
DLAQN 
¾®«@MNRDWODQHeMBH@

QHRSH@MN@RPTDR
mBHN NMRTKSNQH@

@QS@L@Q@K
mBH@ @WHMUDRS

G@HRDQEDHSN
mBH@ RRDS

DCQNXOQH@MN
mBHN NMRTKSNQH@

HCDQNT L@HR CD °«« DRSTCNR CD LDQB@CN~ MN Q@RHK D MN DWSDQHNQ CD@KHY@CNQ D FDRSNQ CN OQHMBHO@K ETMCN CD
HMUDRSHLDMSN HLNAHKH\QHN DL GNSDK@QH@ C@ LdQHB@ @SHM@ NH CHQDSNQ CD CDRDMUNKUHLDMSN CN @DR@Q @QJ D C@
SK@MSHB@ NSDKR DBHNMNT @ CHRBHOKHM@ DRDMUNKUHLDMSN CD QNIDSNR NSDKDHQNR M@  CTQ@MSD ³ @MNR L ¬´´´~
SQNTWD @  O@Q@ N Q@RHK ' TL CNR BNMRTKSNQDR L@HR HMEKTDMSDR CN RDSNQ GNSDKDHQN K@SHMN§@LDQHB@MN
NNQCDM@CNQ CN NMRDKGN NMRTKSHUN CN @MT@K CD DKGNQDR Q\SHB@R O@Q@ NR NSdHR CD MUDRSHCNQDR
TKUDQHY@CNR CN   Q@CT@CN DL MFDMG@QH@ ODK@  D OmR§FQ@CT@CN DL CLHMHRSQ@b^N CD LOQDR@R
ODK@ 

NQL@b^N
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HNFN@MSDQ@R
mBHN TMC@CNQ

 
¾®««OQNIDSNR
NKTMHRS@ NSDKDVR
¬³@MNRDWODQHeMBH@

QHRSH@MN@RPTDR
mBHN NMRTKSNQH@

@QS@L@Q@K
mBH@ @WHMUDRS

G@HRDQEDHSN
mBH@ RRDS

DCQNXOQH@MN
mBHN NMRTKSNQH@

HCDQNT L@HR CD ®«« DRSTCNR CD LDQB@CN~ MN Q@RHK D MN DWSDQHNQ~ HMBKTRHUD OQNIDSNR CD OK@MDI@LDMSN STQhRSHBN
DRS@CT@K D KNB@K ST@ M@ NSDK MUDRS CDRCD ««¬ L ««²~ @ITCNT @ DRSQTSTQ@Q D @ HLOKDLDMS@Q N TMCN
LNAHKH\QHN NSDK @WHMUDRS NNQCDMNT DPTHODR LTKSHCHRBHOKHM@QDR CD BNMRTKSNQH@ DL OQNIDSNR CD OK@MDI@LDMSN
STQhRSHBN O@QSHBHO@SHUN MN ]LAHSN CN  ~ MNR DRS@CNR C@ @GH@ D CN @Q@MG^N NKTMHRS@ EHWN C@
QDUHRS@ NSDKMDVR D OQNEDRRNQ CN BTQRN CD CDRDMUNKUHLDMSN GNSDKDHQN NQF@MHY@CN ODKN   Q@CT@CN DL
MFDMG@QH@ ODK@ ~ BNL DRODBH@KHY@b^N DL CU@MBDC NSDK D@K RS@SD HM@MBD ODK@ NQMDKK MHUDQRHSX D DL
DRS^N RSQ@SdFHB@ CD TQHRLN D NSDK@QH@ ODK@ 

NQL@b^N

472

 


HNFN@MSDQ@R
mBHN TMC@CNQ

DLAQN 
®ÍQeLHN@RSDQ
LNAHKH\QHN
«@MNRDWODQHeMBH@

QHRSH@MN@RPTDR
mBHN NMRTKSNQH@

@QS@L@Q@K
mBH@ @WHMUDRS

G@HRDQEDHSN
mBH@ RRDS

DCQNXOQH@MN
mBHN NMRTKSNQH@

NQQDRONMR\UDK ODK@ DK@ANQ@b^N CD SNCN N OK@MN CD MDFmBHNR CN CDO@QS@LDMSN CD NSDK RRDS @M@FDLDMS C@
NSDK MUDRS mKHC@ DWODQHeMBH@ DL FDRS^N GNSDKDHQ@ DL FQ@MCDR FQTONR M@BHNM@HR D HMSDQM@BHNM@HR~ DMSQD DKDR N
@DR@Q @QJ D @ @QQHNSS NSDKR Q@CT@C@ DL CLHMHRSQ@b^N CD DLOQDR@R ODK@ NMSHEhBH@ MHUDQRHC@CD @SmKHB@
CD ^N @TKN  D DL NSDK@QH@ ODKN  RODBH@KHY@b^N ODK@ NQMDKK MHUDQRHSX DL NSDK RRDS
@M@FDLDMS D NSDK @KT@SHNM DLAQN C@  – NROHS@KHSX RRDS @M@FDQR RRNBH@SHNM~ OQHMBHO@K DMSHC@CD
CN LTMCN DL FDRS^N CD @SHUNR GNSDKDHQNR

NQL@b^N
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HNFN@MSDQ@R
mBHN TMC@CNQ

¾®«GNSdHR
¾¯³««HMUDRSHCNQDR
DLAQN 
¬°@MNRDWODQHeMBH@

QHRSH@MN@RPTDR
mBHN NMRTKSNQH@

@QS@L@Q@K
mBH@ @WHMUDRS

G@HRDQEDHSN
mBH@ RRDS

DCQNXOQH@MN
mBHN NMRTKSNQH@

NQQDRONMR\UDK ODK@ DK@ANQ@b^N CD SNCN N OK@MN CD MDFmBHNR CN CDO@QS@LDMSN CD NSDK RRDS @M@FDLDMS C@
NSDK MUDRS MHBHNT @ B@QQDHQ@ MN RDSNQ CD DUDMTD @M@FDLDMS C@ QDCD @QQHNSS DRCD ««°~ @ST@ M@ \QD@ CD
NSDK RRDS @M@FDLDMS~ RDMCN QDRONMR\UDK ODK@R @M\KHRDR D @BNLO@MG@LDMSN C@ FDRS^N CD ®¬ GNSdHR~ BNL
L@HR CD ¯³«« OQNOQHDS\QHNR HMCHUHCT@HR Q@CT@C@ DL NSDK@QH@ ODKN  D OmR§FQ@CT@C@ DL CLHMHRSQ@b^N
ODK@ TMC@b^N DSuKHN @QF@RQ@RLTR MHUDQRHSX RODBH@KHY@boDR M@ NQMDKK MHUDQRHSX D M@ Q@RLTR MHUDQRHSX
NSDQC^ RRNBH@C@ C@ NROHS@KHSX RRDS @M@FDQR RRNBH@SHNM  

NQL@b^N
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HNFN@MSDQ@R
mBHN TMC@CNQ

¾¯««OQNIDSNR
Livro “Desenvolvimento
Hoteleiro no Brasil”
¬°@MNRDWODQHeMBH@

QHRSH@MN@RPTDR
mBHN NMRTKSNQH@

@QS@L@Q@K
mBH@ @WHMUDRS

G@HRDQEDHSN
mBH@ RRDS

DCQNXOQH@MN
mBHN NMRTKSNQH@

N KNMFN CNR uKSHLNR ¬° @MNR~ KHCDQNT L@HR CD ¯«« OQNIDSNR DL BNMRTKSNQH@R FKNA@HR~ HMBKTHMCN O@hRDR M@ LdQHB@
@SHM@~ M@ TQNO@~ M@ RH@ D M@ EQHB@ NLN DWDBTSHUN C@ NSDK MUDRS~ @RRDRRNQNT CHUDQRNR OK@XDQR M@BHNM@HR D
HMSDQM@BHNM@HR M@ DRSQTSTQ@b^N D @U@KH@b^N CD GNSdHR TQA@MNR~ QDRNQSR D BNLOKDWNR STQhRSHBN§HLNAHKH\QHNR ' @TSNQ
CN KHUQN “Desenvolvimento NSDKDHQN MN Q@RHK O@MNQ@L@ CD LDQB@CN D perspectivas”, OTAKHB@CN ODK@ DCHSNQ@
DM@B NRRTH  WDBTSHUN ODK@ DRBNK@ CD MDFmBHNR ~ BDQSHEHB@SD HM NSDK D@K RS@SD MUDRSLDMSR @MC
RRDS @M@FDLDMS ODK@ NQMDKK MHUDQRHSX~ LDRSQ@CN DL CDRDMUNKUHLDMSN GNSDKDHQN ODK@ MHUDQRHC@C CD
KHB@MSD~ M@ RO@MG@~ DRODBH@KHY@b^N DL HM@Mb@R ODK@ @HMS @TK TRHMDRR BGNNK D FQ@CT@b^N ODK@ 

NQL@b^N
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%2 
ODQ@CNQ@RDQDCDR
GNSDKDHQ@R
BBNQ NSDKR
SK@MSHB@ NSDKR
SQHN NSdHR
DKLNMC
 
KTDQDD NSDKR
NTQANM NSDKR}DRNQSR
@DR@Q @QJ NSDKR
RS@MOK@Y@
@R@MN NSDKR

HKSNM NSDKR
X@SS
MSDQNMSHMDMS@K
NTUQD NSDKR
@QQHNSS
DKH\ NSDKR}DRNQSR
QHDMS WOQDRR NSDKR
SGNM NSDKR

MBNQONQ@CNQ@RD
BNMRSQTSNQ@R
FQ@
MCQ@CD TSHDQQDY
QNNJEHDKC
NMEHCD
XQDK@ Q@YHK D@KSX
UDM
@EHR@
QNODQSHDR
QTONNM@KHR@
 @QSMDQR
DKANQ
DKMHBJ
CDAQDBGS
 
HN NQSD
S@M
DBGMHNM
HRGL@M ODXDQ
DQUDMF
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TMCNRCDHMUDRSHLDMSND
HMRSHSTHboDREHM@MBDHQ@R

QF@MHY@boDROuAKHB@RD
DMSHC@CDRCNRDSNQ

KKHDC QHRG @MJR
@MBNTQ@K
@MBN@A@CDKK
K@BJRSNMD @OHS@K
Q@CDRBN
  QNTO
 @BST@K
@MBNQTYDHQNCNTK
NLHMHN @OHS@K



S@B@Qd@OHS@K@QSMDQR
DQHCH@ @OHS@K
 
@MBNCNNQCDRSD
@OHS@K
HNQ@UN@OHS@K
S@QVNNC @OHS@K

AQDL@Q
 – RRNBH@b^NO@Q@N
DRDMUNKUHLDMSN LNAHKH\QHND
TQhRSHBNMNQ@RHK
NUDQMNCNRS@CNC@
@GH@
NMFQDF@b^N
@QHRS@CNQ@RHK
NMLDANK
 – mQTLCNR
ODQ@CNQDR NSDKDHQNRCN
Q@RHK
NUDQMNCNRS@CNCN
@Q@MG^N
HMHRSdQHNCN
TQHRLNCNQ@RHK
DRNQSRQ@RHK

 – HRSDL@ MSDFQ@CN
CD@QPTDRDSQ@boDR
TQhRSHB@R

  
¾¬««GNSdHRDLNODQ@b^NNTDLCDRDMUNKUHLDMSN~¾«QDCDR

@FGDSSN

Q@MCD
NSDK

TKKL@M
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ST@b^NDL@KFTMRCNROQNIDSNRL@HRDLAKDL\SHBNRCNLDQB@CNCDKTWNCNO@hR
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