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Registro na CVM para a 1ª Série nº CVM/SRE/DEB/2012/013 concedido em 26 de abril de 2012 / Registro na CVM para a 2ª Série nº CVM/SRE/DEB/2012/014 concedido em 26 de abril de 2012

Distribuição pública de 500.000 (quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, todas nominativas e escriturais, da sexta emissão  
da MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“MRV”, “Companhia” ou “Emissora”), com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) (“Debêntures”), perfazendo o total  
de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) na data de emissão, qual seja, 03 de maio de 2012 (“Oferta” e “Data de Emissão”, respectivamente), excluídas das Debêntures do Lote Adicional  
e as Debêntures do Lote Suplementar, sob a coordenação do BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A., na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder” ou “BB-BI”), do BANCO BRADESCO 
BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de demais instituições intermediárias, (“CAIXA” que, em conjunto com o Coordenador Líder e com o Bradesco BBI, são 
designados os “Coordenadores”).

Foi adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelos Coordenadores, nos termos do artigo 23, parágrafos 1º e 2º, e do artigo 44, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos, no qual foi definida a quantidade de Debêntures que 
poderiam ter sido emitidas em até duas séries e a remuneração das Debêntures (“Procedimento de Bookbuilding”). A alocação das Debêntures entre as séries foi definida após a conclusão do Procedimento 
de Bookbuilding, sendo certo que o montante emitido em uma das séries foi abatido do montante total da Emissão, definindo, portanto, o montante emitido na outra série (“Sistema de Vasos Comunicantes”). 
As Debêntures foram alocadas entre as séries de forma a atender a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding, admitindo-se a colocação parcial de qualquer uma das séries e consequente eventual 
redução do montante total da Emissão. Não houve quantidade mínima de Debêntures ou valor mínimo para alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das duas séries poderia não ser emitida, hipótese em 
que a totalidade das Debêntures seria emitida em série única. O resultado do Procedimento de Bookbuilding, incluindo a quantidade de Debêntures alocada em cada série, foi objeto de aditamento a Escritura 
de Emissão e será divulgado por meio do Anúncio de Início. Em razão de não ter sido verificada demanada de mercado pelas Debêntures da 2ª Série no Procedimento de Bookbuilding, serão emitidas 500.000 
(quinhentas mil) Debêntures da 1ª Série.

A quantidade de Debêntures inicialmente ofertada poderia ser aumentada (sem considerar as Debêntures do Lote Suplementar, conforme abaixo definido), a critério da Companhia, com a anuência  
dos Coordenadores em até 20%, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Instrução CVM 400 (“Debêntures do Lote Adicional”). Adicionalmente, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada 
(sem considerar as Debêntures do Lote Adicional) poderia ser acrescida em até 15%, a exclusivo critério dos Coordenadores, conforme opção a eles outorgada pela Companhia, nos termos do artigo 24  
da Instrução CVM 400 (“Debêntures do Lote Suplementar”). Por não ter sido constatado excesso de demanda pelos Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding, não serão emitidas Debêntures do Lote 
Adicional ou Debêntures do Lote Suplementar.

A Oferta foi aprovada pelo Conselho de Administração da Emissora em reuniões realizadas em 08 e 19 de março de 2012, cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
(“JUCEMG”) em 14 e 22 de março de 2012, sob os números 4786456 e 4791825, e publicadas no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, em 28 de março de 2012, e nos jornais “Jornal da Tarde”  
e “Hoje em Dia”, em 12 e 21 de março de 2012, respectivamente.

A Oferta é regida pelo “Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Duas Séries,  
da MRV Engenharia e Participações S.A.”, celebrada entre a Emissora e a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), em 21 de março de 2012  
(“Escritura de Emissão”), conforme aditada. A Escritura de Emissão foi registrada na JUCEMG em 23 de março de 2012, sob o número ED.000.110-0/000 e seus aditamentos serão registrados na JUCEMG.

As Debêntures da 1ª Série serão objeto de distribuição pública sob o regime de garantia firme de colocação e as Debêntures da 2ª Série seriam objeto de distribuição pública sob regime de melhores  
esforços de colocação, com intermediação dos Coordenadores, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução da CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, conforme alterada  
(“Instrução CVM 471”), e na Instrução CVM 400. As Debêntures do Lote Adicional e as Debêntures do Lote Suplementar, estariam sujeitas ao regime de colocação de melhores esforços.  
As Debêntures serão registradas: (a) para distribuição no mercado primário através do SDT - Módulo de Distribuição de Títulos (“SDT”); e (b) para negociação em mercado secundário através  
do SND - Módulo Nacional de Debêntures (“SND”), ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a custódia eletrônica e a liquidação financeira das 
Debêntures realizadas através da CETIP.

As Debêntures não são adequadas a investidores que: (i) necessitem de liquidez, tendo em vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado secundário;  
(ii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado; e/ou (iii) não estejam capacitados a compreender e assumir os riscos inerentes ao investimento nas Debêntures.

ESTE PROSPECTO DEFINITIVO DEVER SER LIDO EM CONJUNTO COM AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ELABORADO 
NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 480, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME ALTERADA. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, EM SUA VERSÃO 
MAIS RECENTE, ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA CONSULTA NOS WEBSITES WWW.MRV.COM.BR/RI E WWW.CVM.GOV.BR. PARA INFORMAÇÕES DETALHADAS DE 
ACESSO EM CADA UM DESTES WEBSITES, VIDE SEÇÃO “II.2 INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA - II.2.14 INFORMAÇÕES ADICIONAIS” DESTE PROSPECTO.

ESTE PROSPECTO NÃO DEVE, EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO COMO UMA RECOMENDAÇÃO DE COMPRA DAS DEBÊNTURES. ANTES DE TOMAR A 
DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES QUE VENHAM A SER DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA, A EMISSORA E OS COORDENADORES RECOMENDAM AOS 
POTENCIAIS INVESTIDORES QUE FAÇAM SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA OPORTUNIDADE A PARTIR DA LEITURA CUIDADOSA DESTE PROSPECTO DEFINITIVO 
E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “II.5 FATORES DE RISCO” DESTE PROSPECTO E OS ITENS “4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO 
DE REFERÊNCIA, CUJO CAMINHO PARA ACESSO ESTÁ INDICADO NA SEÇÃO “I.2 DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS AO PROSPECTO POR REFERÊNCIA” 
DESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE 
DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS NO ÂMBITO DA OFERTA.

A data deste Prospecto Definitivo é 30 de abril de 2012

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores 
Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBIMA, não cabendo à ANBIMA qualquer responsabilidade pe las 
referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação 
de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da 
companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.”

CoordenadorCoordenador Líder Coordenador
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I.1 Definições  

 
Neste Prospecto, as expressões ou palavras grafadas com iniciais maiúsculas terão o significado atribuído 
conforme a descrição abaixo, exceto se de outra forma indicar o contexto. 
 
ADR American Depositary Receipts. 
AGD Assembleia Geral de Debenturistas. 
Agente Fiduciário ou Oliveira 

Trust 

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.  

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

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta. 
Anúncio de Início Anúncio de Início da Oferta.  
Autonomy Autonomy Capital Two Sàrl. 
Autonomy Investimentos Autonomy Investimentos S.A. 
Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado da Oferta. 
BACEN Banco Central do Brasil. 
Banco Mandatário Itaú Unibanco S.A. 
BB-BI BB – Banco de Investimento S.A. 
BM&FBOVESPA BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 
Bradesco BBI Banco Bradesco BBI S.A. 
Brasil ou País República Federativa do Brasil. 
CAIXA ou CEF Caixa Econômica Federal. 
CDI Certificado de Depósito Interfinanceiro. 
CETIP CETIP S.A. - Mercados Organizados. 
CMN Conselho Monetário Nacional. 
Companhia, Emissora, ou 

MRV 

MRV Engenharia e Participações S.A. 

Conselho de Administração Conselho de Administração da Companhia. 
Contrato de Distribuição Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e 

Distribuição de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, sob os Regimes de Garantia Firme e Melhores Esforços 
de Colocação, em Até Duas Séries, da Sexta Emissão da MRV 
Engenharia e Participações S.A., celebrado entre a Companhia e os 
Coordenadores para a presente Oferta. 

Coordenadores  BB-BI, Bradesco BBI e CAIXA.  

Coordenador Líder BB-BI. 
CVM Comissão de Valores Mobiliários. 
Data de Emissão 03 de maio de 2012. 
Data de Liquidação 1ª Série Até o 3º dia útil seguinte a data de publicação do Anúncio de Início. 
Data de Liquidação 2ª Série Até o dia útil imediatamente posterior à Data de Liquidação da 1ª Série. 
Datas de Liquidação A Data de Liquidação 1ª Série e a Data de Liquidação 2ª Série, em 

conjunto. 
Data de Vencimento 1ª Série 03 de maio de 2017. 
Data de Vencimento 2ª Série 03 de maio de 2018. 
Datas de Vencimento A Data de Vencimento 1ª Série e a Data de Vencimento 2ª Série, em 

conjunto. 
Debêntures As Debêntures a serem emitidas no âmbito desta Oferta. 
Debêntures do Lote Adicional Lote Adicional de Debêntures, equivalente a até 20% das Debêntures 

inicialmente ofertadas, sem considerar as Debêntures do Lote 
Suplementar, que, a critério da Companhia, com a concordância dos 
Coordenadores, poderia ser acrescido à Oferta, conforme dispõe o 
Artigo 14, §2º da Instrução CVM 400. 
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Debêntures do Lote 

Suplementar 

Lote Suplementar de Debêntures, equivalente a até 15% das Debêntures 
inicialmente ofertadas, sem considerar as Debêntures do Lote Adicional, que 
poderia ser acrescido à Oferta, conforme opção outorgada pela Companhia 
aos Coordenadores, nos termos do Artigo 24 da Instrução CVM 400. 

Debêntures em Circulação Todas as Debêntures emitidas, excluídas aquelas mantidas em 
tesouraria pela Emissora e as de titularidade de (i) empresas controladas 
(direta ou indiretamente) pela Emissora; (ii) administradores da 
Emissora, incluindo, mas não se limitando, pessoas direta ou 
indiretamente relacionadas a quaisquer das pessoas anteriormente 
mencionadas; e (iii) fundos de investimento e previdência privada 
patrocinada pela Emissora, bem como as Debêntures de titularidade de 
Diretores, Conselheiros e de seus parentes até o segundo grau. 

Deloitte ou Auditor 

Independente 

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. 

Diretoria Diretoria da Companhia. 
Dólar ou US$ Moeda corrente nos Estados Unidos. 
EMBRAESP Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio S/C Ltda. 
Escritura de Emissão Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissão Pública de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em Até Duas Séries, da MRV Engenharia E Participações 
S.A., celebrado em 21 de março de 2012, entre a Companhia e o Agente 
Fiduciário, conforme aditado. 

Escriturador Itaú Corretora de Valores S.A. 
Estados Unidos Estados Unidos da América. 
Estatuto Social Estatuto Social da Companhia. 
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
Formulário de Referência Formulário de Referência da Companhia elaborado nos termos da na 

Instrução CVM 480. 
Governo Federal Governo Federal do Brasil. 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
IGP-M Índice Geral de Preços – Mercado, divulgado pela FGV. 
Instrução CVM 400 Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. 
Instrução CVM 471 Instrução da CVM nº 471, de 08 de agosto de 2008, conforme alterada. 
Instrução CVM 476 Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. 
Instrução CVM 480 Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme 

alterada. 
Investidores Institucionais Pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na 

BM&FBOVESPA, cujas ordens específicas de investimento excederem 
o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais), fundos de investimento, 
carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de 
recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios destinados à 
aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na 
CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência 
complementar e de capitalização. 

Investidores Não Institucionais Pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento (registrados na 
BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor), residentes e 
domiciliados no Brasil, que não sejam considerados Investidores 
Institucionais, que tenham amplo conhecimento dos termos, condições e 
riscos inerentes às Debêntures, bem como acesso aos Prospectos. 

IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 

JUCEMG Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 
Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 
MRV Construções MRV Construções Ltda. 
MRV Empreendimentos MRV Empreendimentos S.A. 
MRV LOG ou LOG LOG Commercial Properties e Participações S.A., anteriormente 

denominada MRV Logística e Participações S.A. 
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Novo Mercado  Segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA, com regras 
diferenciadas de governança corporativa.  

Oferta A presente distribuição pública de debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie quirografária, em até duas séries, todas nominativas e 
escriturais, da sexta emissão da Companhia.   

Oferta Pública Inicial Oferta pública inicial de ações da Companhia, registrada na CVM em 
20 de julho de 2007. 

Período de Capitalização Intervalo de tempo que se inicia na (i) Data de Emissão, e termina na 
data da primeira data de pagamento da remuneração, no caso do 
primeiro Período de Capitalização; e (ii) na data de pagamento da 
remuneração imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de 
Capitalização, e termina na data de pagamento da remuneração do 
respectivo período. Cada Período de Capitalização sucede o anterior 
sem solução de continuidade, até as Datas de Vencimento. 

Pessoas Vinculadas Investidores que sejam: (i) controladores ou administradores da 
Emissora; (ii) controladores ou administradores de qualquer dos 
Coordenadores; (iii) outras pessoas físicas ou jurídicas vinculadas à 
emissão das Debêntures e à Oferta; ou (iv) cônjuges, companheiros, 
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma 
das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii), conforme aplicável. A 
participação de investidores no Procedimento de Bookbuilding que 
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover a má formação na taxa de 
remuneração final das Debêntures. Além disso, a participação de 
Pessoas Vinculadas na Oferta poderá ter um impacto adverso na 
liquidez das Debêntures no mercado secundário, uma vez que referidas 
Pessoas Vinculadas podem optar por manter estas Debêntures fora de 
circulação, influenciando a sua liquidez. Para mais informações, vide 
seção “II.5 Fatores de Risco – A participação de Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding e na Oferta poderá promover má 
formação na taxa de remuneração final das Debêntures e poderá ter um 
impacto adverso na liquidez das Debêntures, respectivamente”, deste 
Prospecto.  

PIB Produto Interno Bruto do Brasil, calculado pelo IBGE. 
Prime Prime Incorporações e Construções Ltda. 
Práticas Contábeis Adotadas no 

Brasil 

Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei das 
Sociedades por Ações, as normas e regulamentos da CVM e as normas 
e pronunciamentos do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - 
IBRACON, vigentes à época das referidas Demonstrações Financeiras. 

Prazo de Distribuição Até 6 (seis) meses a contar da data da publicação do Anúncio de Início. 
Procedimento de Bookbuilding Procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido pelos 

Coordenadores, nos termos do parágrafos 1º e 2º do artigo 23, e do artigo 
44 da Instrução CVM 400, sem recebimento de reservas, sem lotes 
mínimos ou máximos, para a definição, com a Emissora (i) da 
Remuneração, observadas as Taxas Máximas das Debêntures; (ii) da 
quantidade de Debêntures alocada em cada Série, observados os termos 
previstos na seção “II.2 Informações Relativas à Oferta - II.2.2 
Características e Prazos da Oferta – Quantidade, Tipo, Conversibilidade, 
Espécie e Forma” deste Prospecto; e (iii) da quantidade de Séries 
observados os limites previstos na seção “II.2 Informações Relativas à 
Oferta - II.2.2 Características e Prazos da Oferta – Quantidade, Tipo, 
Conversibilidade, Espécie e Forma” deste Prospecto. 

Programa de Distribuição  O Programa de Distribuição Pública de Debêntures de emissão da 
Companhia, arquivado na CVM sob o nº CVM/SER/PRO/2008/006, em 
25 de julho de 2008, nos termos do artigo 11 da Instrução CVM 400, no 
âmbito do qual foi realizada a primeira emissão de debêntures. 
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Programa Minha Casa, Minha 

Vida 

Programa “Minha Casa, Minha Vida”, liderado pelo Governo Federal e 
lançado em abril de 2009, para aumentar a oferta habitacional e o poder 
de compra da população com até 10 Salários Mínimos. 

 Prospecto Preliminar O Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da Sexta Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em Até Duas Séries, da Companhia. 

Prospecto ou Prospecto 

Definitivo 

Este Prospecto Definitivo de Distribuição Pública da Sexta Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, em Até Duas Séries, da Companhia. 

Prospectos O Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, conjuntamente. 
Real ou R$ Moeda corrente no Brasil. 
SBPE Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. 
SDT Sistema de Distribuição de Títulos. 
SECOVI  Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração 

de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo. 
SFH Sistema Financeiro da Habitação, instituído pela Lei nº 4.380, de 21 de 

agosto de 1964, conforme alterada. 
SND Sistema Nacional de Debêntures. 
Standard & Poor´s Standard & Poor’s Rating Services. 
Taxa das Debêntures 1ª Série 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,50% 

(um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 dias 
úteis. 

Taxa DI Taxa equivalente à variação acumulada das taxas médias diárias dos DI 
over extra grupo - Depósitos Interfinanceiros de um dia, calculadas e 
divulgadas pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua 
página na Internet (http://www.cetip.com.br), base 252 dias úteis, 
expressa na forma percentual ao ano. 

Taxas Máximas das Debêntures Taxa Máxima das Debêntures 1ª Série e Taxa Máxima das Debêntures 
2ª Série, em conjunto. 

Taxa Máxima das Debêntures 

1ª Série 

100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de sobretaxa máxima de 
1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 
dias úteis.  

Taxa Máxima das Debêntures 

2ª Série 

100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de sobretaxa máxima de 
1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano 
base 252 dias úteis. 

TR Taxa Referencial. 
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I.2 Documentos e informações Incorporados ao Prospecto por Referência 

 
Informações detalhadas sobre a Emissora, seus resultados, negócios e operações poderão ser encontradas (i) 
em seu Formulário de Referência, elaborado nos termos da Instrução CVM 480, em sua versão mais recente, 
que se encontra disponível para consulta nas seguintes páginas da internet: MRV (www.mrv.com.br/ri, neste 
website, no menu a esquerda acessar “Informações Financeiras & Legais”, então acessar o item “Relatórios 
Anuais” e selecionar “Formulário de Referência” com a data mais recente); CVM (www.cvm.gov.br, neste 
website acessar “Acesso Rápido” e, posteriormente, “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras informações”. No 
link buscar por “MRV” e clicar em “Formulário de Referência” na versão mais recente)”; e (ii) nas 
Demonstrações Financeiras da Emissora relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2011, de 
2010 e de 2009, respectivos relatórios da administração e respectivos relatórios dos auditores independentes 
sobre as demonstrações financeiras, que se encontram disponíveis para consulta nas seguintes páginas da 
internet: MRV (www.mrv.com.br/ri, neste website acessar “Informações Financeiras e Legais”, em seguida 
acessar “Demonstrações Anuais Completas” e então clicar em “DAC - DEZ 2011”, “DAC - DEZ 2010” e 
“DAC - DEZ 2009” respectivamente); CVM (www.cvm.gov.br, neste website acessar “Acesso Rápido” e, 
posteriormente, “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras informações”. No link buscar por “MRV” e clicar em  
DFP).  
 
As informações constantes (i) do Formulário de Referência e (ii) nas Demonstrações Financeiras da Emissora 
relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2011, de 2010 e de 2009, e respectivos relatórios da 
administração e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras são parte integrante 
deste Prospecto, sendo nele incorporadas por referência, nos termos dos itens 5.1 e 6.1 do Anexo III da 
Instrução CVM 400. 
 

http://www.mrv.com.br/ri
http://www.cvm.gov.br/
http://www.mrv.com.br/ri
http://www.cvm.gov.br/
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I.3 Considerações Sobre Estimativas e Declarações Acerca do Futuro 
 
Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, inclusive nas seções “II.5 - Fatores de Risco” 
e “I.4 Sumário da Emissora” deste Prospecto, e no Formulário de Referência, incorporado por referência a 
este Prospecto, cujo caminho para acesso está indicado na seção “I.2 Documentos e Informações 
Incorporados ao Prospecto por Referência” deste Prospecto. 
 
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, nas expectativas atuais, 
estimativas das projeções futuras e tendências que afetam ou podem potencialmente vir a afetar a Emissora. 
Embora se acredite que essas estimativas e declarações futuras estão baseadas em premissas razoáveis, essas 
estimativas e declarações estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições e são feitas com base nas 
informações de que a Emissora atualmente dispõe. 
 
As estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo, 
exemplificativamente: 
 

 medidas do governo brasileiro; 
 condições sociais, políticas, econômicas de negócios e demográficas do Brasil; 
 a percepção de risco com relação aos mercados emergentes, principalmente a América 

Latina; 
 inflação, valorização ou desvalorização do Real; 
 capacidade da Emissora em obter financiamentos quando necessário, em condições 

razoáveis; 
 implementar planos de investimentos em manutenção; 
 resultado de pendências judiciais; 
 nível de endividamento da Emissora; 
 flutuações das taxas de juros; 
 concorrência; e 
 outros fatores de risco apresentados na seção “II.5 Fatores de Risco” deste Prospecto e nas 

seções “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, cujo 
caminho para acesso está indicado na seção “I.2 Documentos e Informações Incorporados 
ao Prospecto por Referência” deste Prospecto. 

 
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e palavras 
similares têm por objetivo identificar estimativas. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram 
expressas, sendo que a Emissora não pode assegurar que atualizará ou revisará quaisquer dessas estimativas 
em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Essas 
estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em qualquer garantia de um desempenho futuro, 
sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das expectativas 
descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste Prospecto. 
 
Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes 
deste Prospecto podem não vir a ocorrer e, ainda, os resultados futuros e o desempenho da Emissora podem 
diferir substancialmente daqueles previstos nas estimativas em razão, inclusive dos fatores mencionados 
acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras 
para tomar uma decisão de investimento. 
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I.4 Sumário da Emissora 
 
Este sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir nas 
Debêntures. Antes de tomar uma decisão de investimento, o investidor deve ler cuidadosamente este 
Prospecto e o Formulário de Referência para uma melhor compreensão das atividades da Emissora, incluindo 
as informações contidas na seção “II.5 Fatores de Risco” deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco” e 
“5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, cujo 
caminho para acesso está indicado na seção “I.2 Documentos e Informações Incorporados ao Prospecto por 
Referência” deste Prospecto, assim como as Demonstrações Financeiras da Emissora, suas respectivas notas 
explicativas e relatório dos auditores independentes incorporadas por referência a este Prospecto. Recomenda-
se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de investir nas 
Debêntures. 
 
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM O FORMULÁRIO DE 
REFERÊNCIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA II DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 40 DA INSTRUÇÃO 
CVM 400. 
 
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS 
INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A EMISSORA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, 
LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. 
 
I.4.1 Histórico 
 
O Grupo MRV foi fundado em 1979 pelos sócios Rubens Menin Teixeira de Souza, Mário Lúcio Pinheiro 
Menin e Vega Engenharia Ltda., com a constituição da MRV Serviços de Engenharia, na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, com o objetivo de construir e incorporar empreendimentos residenciais na 
capital mineira. Dois anos após sua constituição, a Vega Engenharia Ltda. se retirou da MRV Serviços de 
Engenharia. Já no ano seguinte, o Grupo MRV teve as primeiras casas construídas em Belo Horizonte e, em 
1981, entregou os primeiros prédios na mesma cidade. 
 
O Plano Cruzado, implementado em 1986, afetou o Grupo MRV de maneira bastante positiva. À época, o 
Grupo MRV tinha um pequeno estoque de imóveis, cujos preços foram majorados abruptamente em função 
de uma nova demanda. Neste mesmo ano, o Grupo MRV criou sua linha de financiamento próprio. 
 
Os resultados capitalizaram e permitiram uma expansão continuada do Grupo MRV. Já no início da década de 
1990, o Grupo MRV passou a atingir uma participação de mercado relevante em Belo Horizonte, quando 
procurou novos mercados para expansão. 
 
Em 1993, o Grupo MRV criou o "kit acabamento", que acredita ser um produto inovador que passou a 
proporcionar aos seus clientes opções adicionais para suas Unidades. 
 
Em 1994, o Grupo MRV inaugurou sua primeira loja, em Belo Horizonte, e no ano seguinte, iniciou a 
expansão de suas atividades para fora de Belo Horizonte, passando a incorporar e construir empreendimentos 
em Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Em 1996, a MRV Empreendimentos foi constituída e o Grupo MRV 
ingressou em Americana, no Estado de São Paulo. Em 1997, iniciou suas atividades de patrocínio no esporte, 
particularmente no voleibol, divulgando sua marca e seus empreendimentos. Pouco depois, em 1999, a MRV 
Construções foi constituída e o Grupo MRV passou a atuar no sul do Brasil, inicialmente nas cidades de 
Londrina e Curitiba. 
 
Mantendo sua estratégia, o Grupo MRV lançou no ano 2000 um plano de financiamento com prestações fixas, 
proporcionando aos seus clientes comodidade e oportunidade para planejamento de seus investimentos, o que 
contribuiu para melhorar seus resultados. Neste mesmo ano, o Grupo MRV implementou seus primeiros 
investimentos na cidade de São Paulo, e, em 2003, lançou as linhas Spazio e Village. 
 
Em 2006, foi iniciada uma nova etapa na história do Grupo MRV, com a expansão de suas atividades para 
Goiânia, completando 28 cidades de atuação, e a reestruturação do Grupo MRV. Em 31 de maio do mesmo 
ano, a Companhia foi constituída, com o fim de simplificar a estrutura do Grupo MRV, passando a controlar a 
MRV Construções e a MRV Empreendimentos. 
 



12 

Esta reestruturação se completou em 2007, com a admissão do Autonomy como seu acionista e a 
consolidação da Companhia como sociedade operacional, atuante no segmento de Empreendimentos 
Residenciais Populares. Em 2007, o Grupo MRV avançou na implementação de diversificação geográfica, 
conquistando presença em 54 cidades. 
 
Em 13 de julho de 2007, a CVM concedeu à Companhia o registro de companhia aberta, sob o nº 02091-5. 
Em 20 de julho do mesmo ano, a Companhia obteve o registro da sua Oferta Pública Inicial, com a qual as 
ações passaram a ser negociadas na BM&FBOVESPA, a partir de 23 de julho de 2007, no segmento 
denominado Novo Mercado. 
 
A Oferta Pública Inicial da Companhia abrangeu 45.900.000 ações ordinárias, perfazendo o total de 
R$1.193.400.000,00, sendo R$1.071.155.202,00 os recursos líquidos derivados da oferta primária. Os 
recursos líquidos por nós captados foram destinados para a aquisição de terrenos para incorporações e 
construções, assim como para o desenvolvimento e construção de projetos. 
 
Em 2007, a Companhia passou a deter participação acionária no capital social das empresas Prime e Blás, que 
atuam no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares. Adicionalmente, em 2007, a Companhia 
assinou com a CEF um Protocolo de Intenções que tornou a Companhia a primeira construtora 
correspondente negocial da CEF no setor imobiliário. Pela parceria, a Companhiaa passou a prestar serviços 
de recepção e análise de propostas de financiamentos habitacionais, agilizando a concessão dos empréstimos 
para seus clientes. 
 
Em junho de 2008, foi constituída a LOG, que, a partir de novembro de 2008 tinha como seus acionistas a 
Companhia, em conjunto com o Autonomy Investimentos, na proporção de 65% e 35%, respectivamente, 
para atuar no segmento imobiliário voltado para a incorporação e locação de centros de distribuição, 
condomínios industriais, hubs (centrais de empresas que usam os galpões da Companhia para centralizar suas 
operações de determinadas regiões) e condomínios logísticos (empreendimento para locação de empresas 
operadoras de logística - transportadoras - que alugam parte de galpões e dividem a parte comum como 
refeitório, restaurante, dormitório, apoio, etc). 
 
Em março de 2009, a Companhia aumentou sua visibilidade internacional e o acesso de investidores 
estrangeiros através do lançamento do programa de American Depositary Receipts (ADR), nível 1, no 
mercado balcão dos Estados Unidos OTC (Over-The-Counter). Em dezembro do mesmo ano, as ADRs da 
MRV começaram a ser negociadas na categoria mais alta do Mercado OTC (Over-the-Counter) nos Estados 
Unidos, a OTCQX International Premier. O mercado OTCQX é a primeira categoria de negociação no 
mercado de balcão nos Estados Unidos. Empresas focadas no investidor usam a plataforma OTCQX 
qualitativamente controlada para oferecer aos investidores negociação transparente, informações de qualidade 
superior, e acesso fácil através de seus corretores-intermediários regulamentados nos Estados Unidos. A 
Companhia acredita que a plataforma inovadora OTCQX oferece às companhias e seus acionistas um nível de 
serviços de mercado até então disponível apenas em uma bolsa de valores dos Estados Unidos. 
  
Em junho do mesmo ano, a Companhia realizou uma oferta pública de ações ordinárias de sua emissão, que 
abrangeu 29.475.000 ações sendo 24.300.000 ações ordinárias e 5.175.000 ações secundárias, perfazendo o 
total de R$722.137.500,00. Os recursos líquidos pela Companhia captados na referida oferta foram e estão 
sendo utilizados para construção de unidades. Em julho a Companhia concluiu a oferta primária de 
24.300.000 ações ordinárias (antes do desdobramento) na BM&FBovespa ao preço de R$ 24,50 por ação 
(antes do desdobramento), totalizando R$595 milhões (R$ 570 milhões, líquidos de comissões). Os recursos 
captados estão sendo destinados para aquisição de terrenos, incorporação de novos empreendimentos, 
construção de empreendimentos lançados e manutenção do capital de giro. 
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Em dezembro de 2009, a Companhia efetuou o desdobramento da totalidade de suas ações ordinárias 
(MRVE3), na proporção de 3:1. Esta operação proporcionou maior liquidez para as ações da Companhia e 
consequentemente maior e mais fácil acesso para investidores de forma geral. 
 
Em função do crescimento do volume negociado das ações da Companhia, a partir de janeiro de 2010, a ação 
MRVE3 passou a fazer parte do Índice Bovespa (Ibovespa), que a Companhia acredita ser o mais importante 
indicador do desempenho das ações do mercado brasileiro, formado pelas ações com maior índice de 
negociabilidade, participação no volume financeiro e presença em pregão. 
 
Em 15 de julho de 2011, a Companhia e os demais acionistas da LOG, em conjunto com o fundo de 
investimento Starwood Capital (“Starwood”) assinaram um acordo de investimentos para a compra de 
62.650.009 ações ordinárias a serem emitidas pela LOG, totalizando R$350.000,00 (R$250.000,00 por parte 
do Starwood e R$100.000,00 por parte dos demais acionistas, sendo R$63.050,00 por parte da Companhia). 
As integralizações de recursos ocorreram em agosto e outubro de 2011 nos montantes de R$140.000,00 e 

R$210.000,00, respectivamente. Após estas integralizações a participação da Companhia passou de 63,05% 
para 42,03%. 
 
Em Assembléia Geral Extraordinária da MRV LOG, realizada em janeiro de 2012, foi aprovada a alteração 
do nome e marca da antiga MRV Logística e Participações S.A. para LOG Commercial Properties e 
Participações S.A (”LOG”). Esta alteração visa refletir o negócio da empresa e para fortalecer sua estratégia 
de uma companhia de propriedades comerciais. 
 
Atualmente, a Companhia – MRV Engenharia e Participações S.A. – presente em 107 cidades e 18 estados 
brasileiros, é uma companhia aberta organizada por prazo indeterminado e devidamente registrada na CVM, 
com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 2720, e cujo objeto 
compreende: (i) a administração de bens próprios; (ii) a incorporação, construção e comercialização de 

imóveis próprios ou de terceiros; (iii) a prestação de serviços de engenharia pertinentes às atribuições dos 
responsáveis técnicos; e (iv) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista. 
 

I.4.2 Cinco Principais Fatores de Risco Relacionados à Emissora 

 

Parcela substancial dos recursos para financiamento doss Empreendimentos Residenciais Populares da 

Companhia é fornecida pela CEF 

 
As aquisições de unidades pelos clientes da Companhia são financiadas principalmente por meio de 
empréstimos bancários, destacando-se, os financiamentos concedidos pela CEF. Por ser uma instituição 
financeira pública, a CEF está sujeita a maior ingerência política e pode sofrer mudanças na metodologia de 
concessão de crédito atualmente vigente, reduzindo a disponibilidade e/ou benefícios das condições de seus 
financiamentos. Adicionalmente, a suspensão, interrupção ou lentidão das atividades da CEF para a 

aprovação dos projetos, concessão de financiamentos para os seus clientes, medição da evolução das obras, 
entre outras atividades, podem impactar negativamente as operações e a capacidade financeira da Companhia. 
 
Ademais, o crescimento da Companhia está em parte vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, do 
Governo Federal. A não implementação, suspensão, interrupção ou mudança significativa neste programa 
poderá afetar a estimativa de crescimento dos negócios da Companhia. 
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O valor de mercado dos terrenos que a Companhia mantem em estoque pode cair, o que poderá impactar 

adversamente no resultado operacional da Companhia 

 
A Companhia mantem terrenos em estoque para parte dos empreendimentos futuros e pretende aumentar seu 
banco de terrenos, assim como adquirir terrenos com maior área. O valor de tais terrenos poderá vir a cair 
significativamente entre a data de sua aquisição e a incorporação do empreendimento ao qual se destina em 
consequência das condições econômicas ou de mercado. A queda do valor de mercado dos terrenos mantidos 
em estoque pela Companhia pode afetar adversamente o resultado das vendas dos empreendimentos aos quais 
se destinam, e, consequentemente, impactar de forma adversa os resultados operacionais da Companhia. 
 
A perda de membros da alta administração da Companhia, ou a incapacidade de atrair e manter pessoal 

adicional para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre as suas atividades, situação financeira 

e resultados operacionais 

 
A capacidade de a Companhia manter sua posição competitiva depende em larga escala dos serviços de sua 
alta administração. A maior parte dos membros da sua alta administração acompanha a Companhia desde a 
sua fundação e possui ampla experiência no setor imobiliário, particularmente no segmento de 
Empreendimentos Residenciais Populares, tendo a sua participação alinhada com desempenho da Companhia, 
por meio da participação no capital da Companhia. A Companhia não pode garantir que terá sucesso em atrair 
e manter pessoal qualificado para integrar a alta administração e acompanhar o ritmo do seu crescimento. A 
perda dos serviços de qualquer dos membros da alta administração ou a incapacidade de atrair e manter 
pessoal adicional para integrá-la, pode causar um efeito adverso relevante nas atividades, situação financeira e 
nos resultados operacionais da Companhia. 
 
Os negócios da Companhia podem ser afetados adversamente caso não obtenha as autorizações exigidas 

para os empreendimentos no devido tempo 

 
Todos os terrenos adquiridos e por adquirir pela Companhia para fins de incorporação, execução de projetos 
imobiliários, bem como comercialização e eventual financiamento junto a instituições financeiras estão 
sujeitos à obtenção de determinadas licenças, autorizações e registros perante órgãos municipais, cartórios e 
demais órgãos competentes. 
 
Caso a Companhia não seja capaz de obter o registro competente com relação a quaisquer dos 
empreendimentos no devido tempo, poderá ser afetada adversamente e sofrer atrasos em seus 
empreendimentos. 
 
Das pendências existentes, a Companhia ressalta as seguintes: (i) registros protocolados e em processo de 
cumprimento de exigências; e (ii) registros de incorporação com pendência relativa ao projeto de construção. 
 
A Companhia pode não ser capaz de manter ou aumentar seu histórico de crescimento 

 
A Companhia teve recentemente rápido crescimento, bem como expansão geográfica de suas operações. A 
Companhia pretende continuar a expandir suas atividades nos mercados em que atua, bem como em mercados 
de outras regiões ainda não exploradas. Entretanto, pode não ser capaz de aumentar ou manter níveis similares 
de crescimento no futuro, e seus resultados operacionais nos últimos períodos ou exercícios podem não ser 
indicativos de seu desempenho futuro. 
 
O crescimento interno da Companhia exigiu, e espera-se que continue a exigir, uma considerável adaptação 
em seus negócios, especialmente em controles internos e em recursos administrativos, técnicos, operacionais 
e financeiros. O crescimento adicional e a expansão nos mercados atuais e em novos mercados poderão 
resultar na necessidade de novas adaptações de recursos e depender substancialmente da capacidade da 
Companhia de implementar e gerir a expansão desses recursos. Se a Companhia não for capaz de responder 
de modo rápido e adequado a tal expansão seus resultados operacionais poderão vir a ser adversamente 
afetados. 
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I.4.3 Outras informações 

 

Atuação do Agente Fiduciário em outras emissões de debêntures realizadas pela Emissora ou por  

sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do grupo econômico da Emissora 

 

Para os fins da Instrução CVM nº 28 de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, informa-se que o 
Agente Fiduciário presta serviços de agente fiduciário na 1ª emissão pública de debêntures da Emissora, da 
espécie quirografária, com vencimento em 15 de junho de 2013 (cinco anos contados da emissão), em que 
foram emitidas 30.000 (trinta mil) debêntures, sendo 27.140 (vinte e sete mil cento e quarenta) debêntures da 
primeira série e 2.860 (duas mil oitocentas e sessenta) debêntures da segunda série, no volume total, na 
respectiva data de emissão, de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), não tendo sido verificada, 
desde a emissão, a ocorrência de eventos de resgate, repactuação ou inadimplemento para tais debêntures. 
Informa-se também que os pagamentos relativos à remuneração e amortização de ambas as séries de tais 
debêntures da primeira emissão vem sendo realizados sem quaisquer inadimplementos, tais como previstos na 
respectiva escritura de emissão. O Agente Fiduciário não presta serviços de agente fiduciário em nenhuma 
outra emissão de debêntures da Emissora ou de sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do 
grupo econômico da Emissora. 
 

I.4.4 Informações do setor  

 

O Mercado Imobiliário Brasileiro 

 

O mercado imobiliário no Brasil, tanto nas atividades de incorporação como nas de construção, é 
extremamente pulverizado. O Estado de São Paulo é um dos principais centros econômicos do Brasil, 
concentrando o maior mercado imobiliário do país. De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2009 o PIB estimado deste Estado foi de R$523,7 bilhões, representando 33% do PIB 
brasileiro. Consequentemente, é o Estado que possui maior capacidade de absorção de oferta de imóveis.  
 
A tabela abaixo apresenta a relação de PIB em 2009 no mercados de atuação da Companhia: 
 

Estado PIB (R$ de 2000 mil) (2009) % Brasil 

AL 10.254.663 0,7% 
BA 66.195.329 4,2% 
CE 31.729.291 2,0% 
DF 63.497.092 4,1% 
ES 32.240.818 2,1% 
GO 41.344.880 2,6% 
MA 19.246.396 1,2% 
MG 138.622.865 8,9% 
MS 17.562.675 1,1% 
MT 27.668.189 1,8% 
PB 13.868.624 0,9% 
PE 37.874.158 2,4% 
PR 91.749.843 5,9% 
RJ 170.892.839 10,9% 
RN 13.475.720 0,9% 
RS 104.243.771 6,7% 
SC 62.685.307 4,0% 
SE 9.545.822 0,6% 
SP 523.649.890 33,5% 

   Outros Estados 87.996.498 5,6% 
Brasil 1.564.344.672 100,0% 

Fonte : IBGE 
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Déficit Habitacional 

 
Conforme dados do IBGE e do Programa Minha Casa, Minha Vida, o Brasil, em 2007, apresentava um déficit 
habitacional de 7,2 milhões de moradias. A região sudeste apresenta o maior déficit habitacional em valores 
absolutos, com 36,4% do total, seguida pelas regiões nordeste, sul, norte e centro-oeste, com 34,3%, 12,0%, 
10,3% e 7,0%, respectivamente. 
 
O déficit habitacional do País também apresenta maior concentração no segmento das famílias com renda 
mensal inferior a três Salários Mínimos, conforme demonstra a tabela abaixo:  

 
 

Fatores que Influenciam o Mercado Imobiliário 

 

Fatores Macroeconômicos 

 

Os imóveis são bens de elevado valor individual e, em geral, têm grande representatividade no patrimônio das 
famílias. A aquisição de um imóvel depende, em grande medida, da disponibilidade de financiamento de 
longo prazo. Assim, o desempenho do mercado imobiliário é influenciado por diversos fatores 
macroeconômicos, como a inflação, o nível das taxas de juros, o crescimento do PIB, da renda per capita e a 
confiança do consumidor. 
 
O nível da taxa de juros tem forte influência nas decisões de consumo das pessoas e nas decisões de 
investimento das empresas. Por influenciar a liquidez dos meios de pagamento, o controle das taxas de juros 
gera efeitos diretos na demanda de bens duráveis e de consumo e na aquisição de imóveis. A inflação e as 
medidas destinadas a combatê-la resultam, normalmente, na diminuição da renda da população e, 
consequentemente, na retração da atividade econômica. Aumentos nas taxas de inflação afetam o mercado 
imobiliário na medida em que reduzem a atividade econômica, o consumo e o investimento. Além disso, a 
evolução relativa dos índices de inflação, especialmente o INCC e o IGP-M, que, em geral, indexam os custos 
de construção e os recebimentos futuros na venda a prazo das Unidades, respectivamente, afetam a 
rentabilidade da atividade de incorporação imobiliária. 
 
Demográficos e Sócioculturais 

 
O crescimento da população brasileira, a elevada porcentagem de jovens (em relação ao total da população), a 
tendência de envelhecimento da população, o declínio do número de habitantes por domicílio e a preferência 
sóciocultural pela casa própria são elementos combinados que sustentam um elevado potencial de demanda 
por imóveis residenciais no Brasil. 
 
De acordo com o IBGE, de 2000 a 2010 a população do Brasil cresceu de 169,6 milhões para  190,8 milhões 
de habitantes, representando uma taxa de crescimento anual composta (“Taxa de Crescimento”) de 1,2%. 
Historicamente, contudo, a Taxa de Crescimento da população brasileira tem diminuído. De 1970 a 1980, a 
Taxa de Crescimento da população brasileira foi de 2,5% e, de 1980 a 1991, essa taxa diminuiu para 1,8%, e 
de 1991 a 2000 essa taxa diminuiu para 1,6%.  
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Os gráficos abaixo demonstram o perfil de idade da população brasileira em 2010 e sua projeção para 2022: 
 

 
 
A dinâmica demográfica e o cenário de crescimento econômico com mobilidade social determinam uma 
expansão forte do número de famílias entre 2010 e 2022. A taxa de crescimento do número de famílias, de 
1,88% ao ano, é quase três vezes o ritmo de expansão demográfica. Com isso, as famílias devem passar de 
63,6 milhões para 79,6 milhões, com a formação de quase 16 milhões de famílias em 12 anos – ou ainda, 1,33 
milhão de novas famílias por ano. 
 
Expansão do Crédito Imobiliário 

 

Introdução 
Incentivar o crescimento da construção civil no Brasil está entre as prioridades do atual governo, tendo em 
vista que este setor é capaz de absorver rapidamente mão-de-obra em grande intensidade e assim contribuir 
para a melhoria de índices sociais como o desemprego. Assim, o governo adotou importantes políticas que, na 
opinião da Companhia, irão fortalecer a demanda imobiliária, incluindo: 
 
•   Estimular o financiamento hipotecário reduzindo os juros pagos pelo BACEN aos bancos sobre 

depósitos não utilizados para financiamento imobiliário pelo SFH; 
 
•    Aumentar a disponibilidade de financiamento exigindo que pelo menos 65% dos depósitos em contas 

de poupança sejam utilizados para financiamento imobiliário, sendo que no mínimo 80% do 
financiamento serão destinados a empréstimos para aquisição da casa própria pelo SFH; 

 
•    Reduzir o déficit habitacional da população com renda familiar de até dez Salários Mínimos por meio 

do Programa Minha Casa, Minha Vida; 
 
•  Simplificar e intensificar a aplicação das leis de reintegração de posse de propriedade residencial no 

caso de inadimplência; 
 
•  Conceder isenção de impostos sobre o lucro com venda de propriedade residencial quando outra 

propriedade residencial de valor mais alto seja comprada dentro de 180 dias; 
 
•  Diminuir o IPI sobre certos insumos e materiais de construção; 
 
•  Fomentar novos instrumentos para permitir a securitização de recebíveis imobiliários por meio da 

isenção de imposto de renda sobre ganhos; 
 
•  Aumentar a segurança de empreendedores por meio da disponibilização de garantias sobre 

propriedade; 
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•  Aumentar a segurança dos compradores através do sistema tributário especial, que segrega os ativos do 
empreendedor dos ativos do empreendimento; e 

 
•  Exigir o pagamento do principal de uma hipoteca mesmo quando a hipoteca for contestada 

judicialmente. 
 
Adicionalmente, o Governo Federal anunciou, em 12 de setembro de 2006, um pacote de medidas para 
estimular o setor da construção civil. A principal novidade do pacote é a flexibilização do uso da TR nos 
financiamentos, que permitiu, com a Lei nº 11.734, de 28 de dezembro de 2006 (“Lei nº 11.734”), a utilização 
de taxas de juros prefixadas no SFH. Além disso, o Decreto nº 5.892, de 12 de setembro de 2006, que altera o 
Decreto nº 4.840, de 17 de setembro de 2003, permite a utilização de parcelas variáveis no crédito consignado 
para a habitação. A CEF passou a oferecer R$1.000.000.000,00 em crédito às incorporadoras, financiando até 
85% do custo total da obra (os bancos financiavam apenas 50% no passado). Ademais, o Governo Federal 
incluiu novos insumos destinados à construção civil na lista de desoneração, cujas alíquotas caíram de 10% 
para 5,0%. Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 11.734, a Companhia pode ampliar suas linhas de crédito 
junto às instituições financeiras para aquisição de terrenos e incorporação de novos empreendimentos, bem 
como oferecer melhores condições de financiamentos a clientes. 
 
No segmento de imóveis populares para classes média e baixa, a CEF oferece opção de financiamento integral 
do preço do imóvel. 
 
A tabela abaixo detalha os financiamentos imobiliários para aquisição, construção, material de construção, 
reforma ou ampliação com recursos do SBPE, entre 2007 e 2011: 

 
 
Apesar das melhorias observadas, o nível de financiamento imobiliário no Brasil ainda é muito baixo se 
comparado ao de outros países. A análise da área habitacional em outros países tem revelado a grande 
importância dos investimentos na construção de novas moradias, manutenção e reforma dos imóveis como 
uma fator relevante para o crescimento econômico e, principalmente, para o desenvolvimento sustentável. 
Estas observações contribuem para a elaboração de cenários do mercado brasileiro, visto que tais experiências 
ilustram as relações econômicas que levaram alguns países a obter sucesso nessa área e indicam as 
possibilidades de crescimento no Brasil. A Companhia tem observado boas condições em relação à 
estabilidade econômica, o nível de renda, expectativas de desenvolvimento econômico, tendências de 
crescimento populacional, ampliação dos sistemas de financiamento e ambientes institucional e jurídico 
favoráveis. 
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A Companhia acredita portanto, que há espaço para um crescimento significativo dos níveis de investimento e 
financiamento imobiliário no Brasil, conforme se pode observar nos dados abaixo: 

 

 Investimento habitacional 
per capita em US$*, 2005 

Crescimento econômico 
entre 1995 e 2005 

(% ao ano) 

Contribuição para o 
crescimento 

(pontos percentuais) 

União Européia 1.672,75 2,24% 0,34 

Irlanda 
Portugal 

Grécia 
Noruega 
Islândia 

Espanha 
Holanda 

Áustria 
Alemanha 

Grã-Bretanha 
França 

Dinamarca 
Itália 

Finlândia 
Suécia 

5.388,14 
2.283,61 
2.133,78 
5.390,72 
3.608,19 
2.406,00 
2.072,00 
1.443,51 
1.537,50 
1.315,60 
1.396,13 
1.671,04 
1.236,88 
1.810,58 

922,07 

7,48% 
2,35% 
3,92% 
2,83% 
4,31% 
3,63% 
2,28% 
2,21% 
1,37% 
2,79% 
2,14% 
2,10% 
1,27% 
3,46% 
2,73% 

1,21 
1,13 
0,72 
0,72 
0,58 
0,53 
0,35 
0,30 
0,30 
0,30 
0,28 
0,28 
0,22 
0,16 
0,10 

Turquia 405,09 4,13% 0,58 

Canadá 2.178,24 3,34% 0,45 

Japão 1.199,61 1,20% 0,19 

Austrália 2.246,51 3,56% 0,57 

Nova Nova 1.668,18 3,05% 0,45 

Coréia do Sul 1.320,24 4,44% 0,64 

México 495,24 3,62% 0,50 

Estados Unidos 2.582,51 3,31% 0,60 

Brasil 241,67 2,38% 0,27 
 

Fonte: FGV e OCDE 
(*) US$ de 2005 ajustados à Paridade do Poder de Compra 
Fonte: FGV e OCDE; in.: Ernst & Young, Brasil sustentável, potencialidades do mercado habitacional 
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I.5 Informações Cadastrais da Emissora 

 
Identificação MRV Engenharia e Participações S.A., sociedade por ações 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.343.492/0001-20, com seus 
atos constitutivos devidamente arquivados na JUCEMG sob o 
NIRE 31.300.023.907. 
 

Sede Localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.720, CEP 30494-170. 
 

Data e número de registro da 

Companhia na CVM  

 

Em 13 de julho de 2007, a CVM concedeu à Companhia o 
registro de companhia aberta, sob o nº 02091-5. 

Diretoria de Relações com 

Investidores 

A diretoria de relações com investidores está localizada na 
Cidade de Belo Horizonte. A responsável por esta diretoria é a 
Sra. Mônica Freitas Guimarães Simão. O telefone 
do departamento de relações com investidores é (31) 3348-7295, 
o fax é (31) 3348-7155 e o email é: ri@mrv.com.br. 
 

Auditores Independentes Deloitte, localizada na Rua Paraíba, 1.122 – 20º e 21º, 
Funcionários, Belo Horizonte – MG, CEP 30130-14, telefone 
(31) 3269-7400. 
 

Código BM&FBOVESPA As ações são negociadas na BM&FBOVESPA sob o código 
“MRVE3”.  
 

Jornais nos quais a Companhia 

divulga suas informações 

As publicações são realizadas em atendimento à Lei das 
Sociedades por Ações, no “Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais”, e nos jornais “Jornal da Tarde” e “Hoje em Dia”. A 
Emissora poderá alterar os jornais acima por outro jornal de 
grande circulação que seja adotado para suas publicações 
societárias, mediante prévia comunicação por escrito ao Agente 
Fiduciário e prévia publicação, na forma de aviso aos 
Debenturistas, nos jornais acima destacados. 
 

Website na Internet www.mrv.com.br. 
 

Objeto Social (i) a administração de bens próprios; (ii) a incorporação, 
construção e comercialização de imóveis próprios ou de 
terceiros; (iii) a prestação de serviços de engenharia pertinentes 
às atribuições dos responsáveis técnicos; e (iv) a participação em 
outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista. 
 

Informações Adicionais Informações complementares sobre a Companhia poderão ser 
obtidas junto à sua diretoria de relações com investidores, na 
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida 
Raja Gabaglia, nº 2.720, CEP 30494-170. 
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I.6 Identificação de Administradores, Consultores e Auditores 

 
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a Companhia e a 
Oferta poderão ser obtidos nos seguintes endereços: 

 
I.6.1 Emissora 

 

MRV Engenharia e Participações S.A. 

Av. Raja Gabaglia, nº 2.720, Estoril 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 30494-170 
At.: Sr. Leonardo Corrêa 
Telefone: (31) 3348-7106 
Fax: (31) 3348-7155 
E-mail: ri@mrv.com.br 
Internet: www.mrv.com.br 
 

I.6.2 Coordenadores 

 

Coordenador Líder 

 

BB - Banco de Investimento S.A. 

R. Senador Dantas, nº 105, 36º andar 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 20031-923 
At.: Sra. Patrícia Romano 
Telefone: (21) 3808-3625 / (11) 3149-8504 
Fax: (21) 3808-3239 / (11) 3149-8529 
E-mail: patriciaromano@bb.com.br / rendafixa@bb.com.br 
Internet: www.bb.com.br/ofertapublica 
 

A pessoa acima é a responsável designada pelo Coordenador Líder, de acordo com o artigo 33, parágrafo 3º, 
inciso III, da Instrução CVM 400. 
 

Demais Coordenadores 

 

Banco Bradesco BBI. S.A. 

Av. Paulista, nº 1.450, 8º andar  
São Paulo, SP, Brasil, 01310-917 
At.: Leandro de Miranda Araujo 
Telefone: (11) 2178-4800  
Fax: (11) 2178-4880 
E-mail: leandro.miranda@bradescobbi.com.br 
Internet: www.bradescobbi.com.br 
 

Caixa Econômica Federal 

Av. Paulista, nº 2.300, 12º andar – Cerqueira César 
São Paulo, SP, 01.310-300 
At.: Celso Zanin 
Telefone: (11) 3555-6200 
Fax: (11) 3555-9599  
E-mail: sumef@caixa.gov.br 
Internet: www.caixa.gov.br  
 

mailto:ri@mrv.com.br
http://www.pdgrealty.com.br/
http://www.bb.com.br/ofertapublica
http://www.bradescobbi.com.br/
http://www.caixa.gov.br/
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I.6.3 Consultor Legal da Oferta 
 
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 11º andar 
São Paulo, SP, Brasil, 01451-000 
At.: Sr. Adriano Schnur Ferreira 
Telefone: (11) 3150-7000 
Fax: (11) 3150-7071 
E-mail: asferreira@mmso.com.br 
Internet: www.machadomeyer.com.br 
 
I.6.4 Agente Fiduciário 
 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Av. da Américas, 500, Bloco 13, Grupo 205, Condomínio Downtown 
Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22640-100 
At.: Gustavo Dezouzart T. Pinto 
Telefone: (21) 3514-0000 
Fax: (21) 3514-0099 
E-mail: gustavo.dezouzart@oliveiratrust.com.br / agente@oliveiratrust.com.br  
Internet: www.oliveiratrust.com.br 
 
I.6.5 Banco Mandatário  
 
Itaú Unibanco S.A. 
Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 7º andar 
São Paulo – SP – CEP 04309-010 
Tel.: (11) 5029-1910 / (11) 5029-4610 
Fax.: (11) 5029-1920 
At.: Claudia Vasconcellos / Dalmir Coelho 
Email: claudia.vasconcellos@itau-unibanco.com.br / dalmir.coelho@itau-unibanco.com.br 
 
I.6.6 Escriturador 
 
Itaú Corretora de Valores S.A. 
Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707, 7º andar 
São Paulo – SP – CEP 04309-010 
Tel.: (11) 5029-1910 / (11) 5029-4610 
Fax.: (11) 5029-1920 
At.: Claudia Vasconcellos / Dalmir Coelho 
Email: claudia.vasconcellos@itau-unibanco.com.br / dalmir.coelho@itau-unibanco.com.br 
 
I.6.7 Auditor Independente 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
Rua Paraíba, 1.122 – 20º e 21º, Funcionários, 
Belo Horizonte – MG, 30130-141 
At.: Walmir Bolgheroni 
Telefone: (31) 3269-7400 
Fax: (31) 3269-7470 
E-mail: wbolgheroni@deloitte.com 
Internet: www.deloitte.com.br 
 
I.6.8 Declarações do Artigo 56 da Instrução CVM 400 
 
As declarações da Emissora e do Coordenador Líder, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, 
encontram-se anexas a este Prospecto, nas seções “III Anexos – III.4 Declaração da Companhia (artigo 
56 da Instrução CVM 400)” e “III Anexos – III.5 Declaração do Coordenador Líder (artigo 56 da 
Instrução CVM 400)”, respectivamente. 

http://www.mattosfilho.com.br/
mailto:/%20agente@oliveiratrust.com.br
mailto:claudia.vasconcellos@itau-unibanco.com.br
mailto:dalmir.coelho@itau-unibanco.com.br
mailto:claudia.vasconcellos@itau-unibanco.com.br
mailto:dalmir.coelho@itau-unibanco.com.br
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I.7 Apresentação dos coordenadores 

 
I.7.1 Coordenador Líder 

 

BB-BI 

 
O Banco do Brasil, empresa controladora do BB-BI, em seus mais de 200 anos de existência, acredita que 
acumulou experiências e pioneirismos, participando da história e da cultura brasileira. Sua marca é uma das 
mais conhecidas do País ocupando a primeira colocação do Top Finanças do prêmio Top of Mind 2010.  O 
Banco do Brasil encerrou 2010 com uma base de 54,4 milhões de clientes e 35,9 milhões de contas correntes, 
entre pessoas físicas e jurídicas, a partir de uma rede de mais de 18 mil pontos de atendimento, com 
envolvimento de 118,9 mil funcionários. 
 
No exterior, o Banco do Brasil tem 47 pontos distribuídos em 23 países (Alemanha, Angola, Argentina, 
Áustria, Bolívia, Chile, China, Coréia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, França, 
Ilhas Cayman, Inglaterra, Itália, Japão, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela). 
 
Com objetivo de oferecer soluções diferenciadas e fortalecer o vínculo com as empresas brasileiras, o Banco 
do Brasil criou o BB-BI, subsidiária integral para executar atividades de banco de investimento. 
 
O BB-BI mantém posição de destaque entre os principais intermediários em ofertas públicas de ações. Em 
2010 atuou como coordenador líder do follow on do Banco do Brasil, como coordenador do IPO da Julio 
Simões Logística e da Droga Raia e do follow on da JBS S.A e da Petrobras, além de ter sido coordenador 
contratado nas operações da Aliansce, Multiplus, Hypermarcas e Mills. No acumulado de 2010 do ranking 
ANBIMA de Distribuição de Renda Variável, ocupou a primeira posição com 60,5% de participação. 
 
Em 2011, o BB-BI atuou como coordenador do IPO do Magazine Luiza, como coordenador contratado das 
ofertas públicas de Tecnisa, Autometal, QGEP Participações e Qualicorp. Atuou também como coordenador a 
Distribuição Pública de Debêntures Obrigatoriamente Conversíveis em Ações da Minerva. 
 
Atua também na intermediação de valores mobiliários e disponibiliza para seus clientes o serviço de compra e 
venda de ações por meio da rede de agências do Banco do Brasil, internet (Home Broker) e celular. O volume 
financeiro negociado pelo BB-BI em 2009, neste segmento, foi superior a R$20.000.000.000,00 e possui em 
sua base aproximadamente 250 mil investidores com posição de custódia. 
 
No acumulado de 2010, o BB-BI ficou em terceiro lugar no ranking ANBIMA de Originação, por valor, de 
Renda Fixa Consolidado com o valor de R$14.600.000.000,00 originados e 19,3% de participação de 
mercado. No acumulado de 2011, o BB-BI ficou em segundo lugar no ranking ANBIMA de Originação, por 
valor, de Renda Fixa Consolidado com o valor de R$ 16.900.000.000,00 originados e 19,7% de participação 
de mercado. 
 
Abaixo, as emissões de notas promissórias e debêntures estruturadas pelo BB-BI nos dois últimos anos: 
 
Em 2010, o BB-BI liderou (i) a segunda emissão de debêntures da Cemig Geração e Transmissão S.A., no 
valor de R$2.700.000.000,00; (ii) a primeira emissão de debêntures da Sociedade Comercial e Importadora 
Hermes S.A, no valor de R$135.000.000,00; (iii) a primeira emissão de debêntures da Investimentos e 
Participações em Infra-Estrutura S.A. – INVEPAR, no valor de R$450.000.000,00; (iv) a primeira emissão de 
debêntures da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, no valor de R$122.000.000,00; (v) a 
segunda emissão de debêntures da Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A., no valor de 
R$130.000.000,00; (vi) a primeira emissão de debêntures da Construções e Comércio Camargo Correa S.A., 
no valor de R$400.000.000,00; (vii) a terceira emissão de debêntures da CPFL Geração de Energia S.A., no 
valor de R$264.000.000,00; (viii) a terceira emissão de debêntures da Companhia Piratininga de Força e Luz., 
no valor de R$260.000.000,00; (ix) a décima primeira emissão de debêntures da SABESP, no valor de 
R$1.200.000.000,00; (x) a terceira emissão de debêntures da Mangels S.A. no valor de R$70.000.000,00;  
(xi) a segunda emissão de Debêntures da Júlio Simões Logística S.A., no valor de R$120.000.000,00;  
(xii) a primeira emissão de Notas Promissórias da OAS Engenharia e Participações S.A., no valor de 
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R$200.000.000,00; (xiii) a segunda emissão de Debêntures da Triunfo Participações e Investimentos S.A., no 
valor de R$133.500.000,00 milhões; (xiv) a primeira emissão de Debêntures da Transmissora Aliança de 
Energia Elétrica S.A., no valor de R$600.000.000,00; (xv) a segunda emissão de Debêntures da JHSF 
Participações S.A., no valor de R$250.000.000,00; (xvi) a quarta emissão de debêntures da VRG Linhas 
Aéreas S.A., no valor de R$600.000.000,00; (xvii) a quarta emissão de debêntures da Cyrela Brazil Realty 
S.A., no valor de R$300.000.000,00; (xviii) a primeira emissão de debêntures da OAS Engenharia e 
Participações S.A., no valor de R$400.000.000,00; (xix) a primeira emissão de debêntures da CR2 
Empreendimentos Imobiliários S.A., no valor de R$60.000.000,00; (xx) a segunda emissão de debêntures da 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A., no valor de R$300.000.000,00; (xxi) a primeira emissão de 
debêntures da WTORRE Properties  S.A., no valor de R$90.000.000,00; (xxii) a segunda emissão de 
debêntures da INBEV Participações Societárias S.A., no valor de R$2.000.000,00; (xxiii) a primeira emissão 
de notas promissórias da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., no valor de R$450.000.000,00; (xxiv) a 
terceira emissão de notas promissórias da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG., no valor de 
R$350.000.000,00; (xv) a segunda emissão de debêntures da Centrais Elétricas da Paraíba S.A.- EPASA, no 
valor de R$400.000.000,00. 
 
Ainda em 2010, participou (i) da primeira emissão de debêntures da CTEEP – Companhia de Transmissão de 
Energia Elétrica Paulista, no valor de R$548.600.000,00; (ii) da terceira emissão de debêntures da MRV 
Engenharia e Participações S.A., no valor de R$516.000.000,00; (iii) da segunda emissão de notas 
promissórias da Iochpe Maxion S.A, no valor de R$140.000.000,00; (iv) da terceira emissão de notas 
promissórias da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A, no valor de R$400.000.000,00; (v) da primeira 
emissão de notas promissórias da Camargo Corrêa S.A., no valor de R$3.000.000.000,00; (vi) da primeira 
emissão de debêntures da Odebrecht Serviços e Participações S.A., no valor de R$1.030.000.000,00; (vii) da 
quarta emissão de debêntures da Localiza Rent a Car S.A., no valor de R$370.000.000,00; (viii) da primeira 
emissão de Debêntures da Viabahia Concessionária de Rodovias S.A., no valor de R$100.000.000,00; (ix) da 
primeira emissão de Debêntures da Galvão Participações S.A., no valor de R$300.000.000,00; (x) da quarta 
emissão de Debêntures da Bandeirantes Energia S.A. no valor de R$390.000.000,00; (xi) da primeira emissão 
de Debêntures da Concessionária Rota das Bandeiras S.A., no valor de R$1.100.000,00; (xii) da primeira 
emissão de Debêntures da Fertilizantes Heringer S.A., no valor de R$178.000.000,00; (xiii) da primeira 
emissão de Debêntures da Camargo Correa Investimentos em Infra-estrutura S.A., no valor de 
R$325.000.000,00; (xiv) da segunda emissão de Debêntures da Tele Norte Leste Participações S.A., no valor 
de R$1.500.000,00; (xv) da quinta emissão de Notas Promissórias da SABESP, no valor de 
R$600.000.000,00; (xvi) da segunda emissão de Notas Promissórias da Camargo Correa S.A., no valor de 
R$3.000.000,00; (xvii) da quarta emissão de Notas Promissórias da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro 
S.A., no valor de R$230.000.000,00; (xviii) da quarta emissão de Debêntures da Camargo Correa S.A., no 
valor de R$850 milhões; (xix) da primeira emissão de Debêntures da Locar Guindastes e Transportes 
Intermodais S.A., no valor de R$150.000.000,00; e (xx) da quinta emissão de Debêntures da BNDES 
Participações S.A. - BNDESPAR, no valor de R$2.025.000,00. 
 
Em 2011, o BB-BI liderou (i) a nona emissão de Debêntures da Companhia Brasileira de Distribuição, no 
valor de R$610.000.000,00; (ii) a primeira emissão de Debêntures da Alusa Engenharia S.A., no valor de 
R$300.000.000,00; (iii) a primeira emissão de Notas Promissórias da Via Rondom Concessionária de 
Rodovias S.A., no valor de R$450.000.000,00; (iv) a primeira emissão de Debêntures da Yoki Alimentos 
S.A., no valor de R$100.000.000,00; (v) a primeira emissão de Debêntures da Concessionária SPMAR S.A., 
no valor de R$300.000.000,00; (vi) a quinta emissão de Notas Promissórias da Concessão Metroviária do Rio 
de Janeiro S.A., no valor de R$170.000.000,00; (vii) a oitava emissão de Notas Promissórias da Redecard 
S.A., no valor de R$2.000.000.000,00; (viii) a primeira emissão de Debêntures da João Fortes Engenharia 
S.A., no valor de R$100.000.000,00; (ix) a segunda emissão de Notas Promissórias da Telemar Participações 
S.A., no valor de R$300.000.000,00; (x) a primeira emissão de Debêntures da NCF Participações S.A., no 
valor de R$2.300.000,00; (xi) a primeira emissão de Debêntures da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., no 
valor de R$300.000.000,00; (xii) a segunda emissão de Notas Promissórias da Concessionária Rodovias do 
Tietê S.A., no valor de até R$350.000.000,00; (xiii) a terceira emissão de Debêntures da Cremer S.A., no 
valor de R$200.000.000,00; (xiv) a quarta emissão de Debêntures da JSL S.A., no valor de 
R$113.000.000,00; (xv) a quinta emissão de Notas Promissórias da CTEEP – Companhia de Transmissão de 
Energia Elétrica Paulista, no valor de R$300.000.000,00; (xvi) a terceira emissão de Debêntures da Egesa 
Engenharia S.A., no valor de R$160.000.000,00; (xvii) a quinta emissão de Debêntures da MRV Engenharia e 
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Participações, no valor de R$500.000.000,00; (xviii) a segunda emissão de Notas Promissórias da ViaRondon 
Concessionária de Rodovias S.A., no valor de R$415.000.000,00; (xix) a quinta emissão de Debêntures da 
Elektro Eletricidade e Serviços S.A., no valor de R$300.000.000,00; (xx) a primeira emissão de Notas 
Promissórias da Light Energia S.A., no valor de R$400.000.000,00; (xxi) a sexta emissão de Notas 
Promissórias da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., no valor de R$180.000.000,00; (xii) a quarta 
emissão de Debêntures da Lojas Americanas S.A., no valor de R$500.000.000,00; (xxiii) a terceira emissão 
de Debêntures da Centrais Elétricas da Paraíba S.A. – EPASA, no valor de R$130.000.000,00; (xxiv) a 
décima emissão de Debêntures da Telemar Participações S.A., no valor de R$500.000.000,00; (xxv) a 
primeira emissão de Debêntures da Estácio Participações S.A., no valor de R$200.000.000,00; (xvi) a terceira 
emissão de Notas Promissórias da Diagnósticos da América S.A., no valor de R$150.000.000,00; (xvii) a 
terceira emissão de Notas Promissórias da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., no valor de 
R$484.000.000,00; (xxviii) a segunda emissão de Debêntures da Marisa Lojas S.A., no valor de 
R$350.000.000,00; (xxix) a quarta emissão de Notas Promissórias da Companhia Energética de Minas Gerais 
- CEMIG, no valor de R$1.000.000.000,00; (xxx) a quarta emissão de Notas Promissórias da CEMIG 
Distribuição S.A.- CEMIG D, no valor de R$100.000.000,00; e (xxxi) a oitava emissão de Debêntures da 
Light S.A., no valor de R$425.000.000,00.  
 
Ainda em 2011, participou (i) da décima terceira emissão de Debêntures da Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo, no valor de R$600.000.000,00; (ii) da segunda emissão de Notas 
Promissórias da Tele Norte Leste Participações S.A., no valor de R$1500.000.000,00; (iii) da terceira emissão 
de Debêntures da Marfrig Alimentos S.A., no valor de R$598.200.000,00; (iv) da quinta emissão de 
debêntures da Camargo Correa S.A., no valor de R$810.000.000,00; (v) da quarta emissão de Debêntures da 
Companhia Energética de Pernambuco, no valor de R$360.000.000,00; (vi) da terceira emissão de Debêntures 
da Itapebi Geração de Energia S.A. no valor de R$200.000.000,00 (vii) a primeira emissão de Debêntures da 
Companhia Luz e Força Santa Cruz, no valor de R$65.000.000,00; (viii) da quinta emissão de Debêntures da 
VRG Linhas Aéreas S.A., no valor de R$500.000.000,00; (ix) da quarta emissão de Debêntures da CPFL 
Geração, no valor de R$680.000.000,00; (x) da quinta emissão de Debêntures da Rio Grande Energia, no 
valor de R$70.000.000,00; (xi) da segunda emissão de Debêntures da CPFL Comercialização Brasil, no valor 
de R$1.320.000.000,00; (xii) da quinta emissão de Debêntures da CPFL Paulista Força e Luz, no valor de 
R$484.000.000,00; (xiii) da quinta emissão de debêntures da CPFL Piratininga, no valor de 
R$160.000.000,00; (xiv) da terceira emissão de Debêntures da Bradespar S.A., no valor de 
R$800.000.000,00; (xv) da terceira emissão de Notas Promissórias da Galvão Engenharia S.A., no valor de 
R$250.000.000,00; (xvi) da quinta emissão de Debêntures da Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e 
Participações, no valor de R$400.000.000,00; (xvii) da primeira emissão de Notas Promissórias da Valepar 
S.A., no valor de R$1.000.000.000,00; (xviii) da terceira emissão de Notas Promissórias da Unidas S.A., no 
valor de R$325.000.000,00; (xix) da segunda emissão de Debêntures da Unidas S.A., no valor de 
R$500.000.000,00; (xx) da segunda emissão de Debêntures da TCI BPO – Tecnologia, Conhecimento e 
Informação S.A., no valor de R$66.000.000,00; (xxi) da primeira emissão de Notas Promissórias da Galvão 
Participações S.A., no valor de R$250.000.000,00; (xxii) da oitava emissão de Debêntures da Brasil Telecom 
S.A., no valor de R$2.350.000.000,00; e (xxiii) da terceira emissão de Debêntures da Rede D’or São Luiz 
S.A., no valor de R$650.000.000,00. 
 
I.7.2 Coordenadores 

 

Bradesco BBI 

 
O Bradesco BBI, é uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a forma de 
sociedade anônima, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 
1.450, 8º andar, CEP 01310-917.  
 
Banco de Investimento do Bradesco, o Bradesco BBI é responsável pela originação e execução de fusões e 
aquisições e, originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de renda fixa e renda 
variável, no Brasil e exterior.  
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O Bradesco BBI foi eleito o “Best Investment Bank 2012 in Brazil” pela Global Finance Magazine, tendo 
assessorado, em 2011, 183 (cento e oitenta e três) transações nos produtos de Investment Banking, com 
volume de aproximadamente R$111.000.000.000,00.  
 
O Bradesco BBI teve os seguintes destaques em 2011: 
 
Em ofertas de renda variável, marcou presença nos IPOs e Follow-ons que foram a mercado. Considerando as 
ofertas públicas registradas na CVM no período, participou como Coordenador e Joint Bookrunner de 9 (nove) 
ofertas, que somadas representaram um volume de R$9.600.000.000,00. Entre as diversas transações realizadas no 
período destacam-se: IPO da Qualicorp S.A., no montante de R$1.085.000.000,00; IPO da Abril Educação S.A., no 
montante de R$371.000.000,00; Follow-on da Gerdau S.A., no montante de R$4.985.000.000,00 (transação 
vencedora da premiação “Deal of the year” na América Latina pela Revista Euromoney); Follow-on da BR Malls 
Participações S.A., no montante de R$731.000.000,00; e fechamento de capital do Universo Online, transação que 
totalizou R$338.000.000,00. Em 2011, o Bradesco BBI classificou-se em 3º lugar por número de operações, 
segundo a Bloomberg. Em 2010, destaca-se a atuação como coordenador líder da maior capitalização da história 
mundial, a oferta pública de ações da Petrobras, no montante de R$120.200.000.000,00 bilhões, transação 
vencedora do “Best Equity Deal of the Year“ pela Global Finance. 
 
Em renda fixa, o Bradesco encerrou o ano de 2011 como 1º colocado por valor no Ranking ANBIMA de 
Renda Fixa Consolidado. No período coordenou 107 (cento e sete) operações no Mercado Doméstico, em 
ofertas que totalizaram mais de R$19.000.000.000,00. O Bradesco BBI também ocupa posição de liderança 
em Securitizações, classificando-se em 1º lugar por valor e número de operações no Ranking ANBIMA de 
Securitização. No mercado internacional, o Bradesco BBI está constantemente ampliando sua presença em 
distribuição no exterior, tendo atuado no período como Joint Bookrunner em 15 (quinze) emissões de Bonds 
que totalizaram aproximadamente US$10 bilhões; tendo ficado entre as 3 (três) principais instituições no 
último trimestre de 2011. Em Financiamento de Projetos, o Bradesco BBI obteve a 3ª colocação no último 
Ranking ANBIMA divulgado na categoria Assessor Financeiro de Financiamento, figurando entre os líderes 
de mercado em Project Finance. Em 2011, o Bradesco BBI esteve envolvido em diversos mandatos de 
assessoria e estruturação financeira para projetos de geração e transmissão de energia, projetos industriais, 
complexos portuários, projetos de mineração e de logística.  
 
Em fusões e aquisições em 2011, o Bradesco BBI classificou-se em 1º lugar em número de transações 
fechadas, segundo o Ranking ANBIMA. Foram 27 (vinte e sete) transações anunciadas no período, dentre as 
quais destacamos: GFV Participações na aquisição de participação adicional e OPA para fechamento de 
capital da Marisol S.A., transação que pode chegar a R$205.000.000,00; SP Torres (Providence Equity), na 
aquisição de 1.200 torres de telecomunicação da Vivo por R$432.000.000,00; Petropar, na aquisição da 
totalidade dos negócios de não tecidos voltados ao segmento de produtos descartáveis da Fiberweb Holdings 
Limited por R$286.000.000,00; Kroton na aquisição de 100% do capital da Unopar por R$1.300. .000.000,00; 
Júlio Simões Logística na aquisição de 100% da Rodoviário Schio pelo valor de R$405.000.000,00; Nadir 
Figueiredo, na aquisição de parte das operações de vidros da Saint-Gobain no Brasil; Folhapar no fechamento 
de capital do Universo Online, transação que totalizou R$338.000.000,00; Comitê Especial Independente da 
Telemar Norte Leste na reorganização societária do Grupo OI, transação que totalizou R$22.000.000.000,00; 
Grupo Fleury na aquisição de 100% da unidade de medicina diagnóstica da rede D’Or, pelo valor de 
R$1190.000.000,00; Scopus na aquisição de 49% do capital votante e 32,5% do total da NCR Manaus pelo 
valor de R$79.600.000,00 , e Banco Bradesco na negociação de fornecimento de pelo menos 30 mil ATMs 
até 2016; Grupo Silvio Santos Participações, na venda das Lojas do Baú para Magazine Luiza; fundo de 
private equity DLJ South American Partners na venda de 100% Brazil Trade Shows para Informa Exhibitions; 
IGB Eletrônica no processo de reestruturação do passivo da companhia e no processo de criação da 
Companhia Brasileira de Tecnologia Digital – CBTD, que teve 60% do seu capital alienado à Jabil, Agência 
de Fomento do Estado do Amazonas – AFEAM, Petros e Funcef; e o fundo de private equity Advent 
International na aquisição de 50% da TCP Terminais; dentre outras.  
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Ademais, o Bradesco, controlador do Bradesco BBI, é atualmente um dos maiores bancos múltiplos privados 
do país e está presente em 100% dos municípios do Brasil e em diversas localidades no exterior. O Bradesco 
mantém uma rede de atendimento alicerçada em modernos padrões de eficiência e tecnologia que atende a 
mais de 25,1 milhões de correntistas. Clientes e usuários têm a disposição 61,4 mil pontos de atendimento, 
destacando-se 4,6 mil agências. Dando prosseguimento à sua estratégia de crescimento orgânico, em 2011, o 
Bradesco inaugurou 1.009 (mil e nove) agências, adicionando mais de 9.000 (nove mil) novos colaboradores 
nesse período. Em 2011, o lucro líquido foi de R$11.200.000.000,00, enquanto o ativo total e patrimônio 
líquido totalizaram R$761.500.000.000,00 e R$55.600.000.000,00, respectivamente. 
 
CAIXA 

 
A CAIXA foi criada em 1861, sendo uma empresa 100% pública que atende não só os seus clientes 
bancários, mas todos os trabalhadores formais do Brasil, estes por meio do pagamento de FGTS, PIS e 
seguro-desemprego, beneficiários de programas sociais e apostadores das loterias. 
 
Além disso, a CAIXA atua em setores como habitação, saneamento básico, infraestrutura e prestação de 
serviços. 
 
 A atuação da CAIXA também se estende aos palcos, salas de aula, pistas de corrida, com o apoio a iniciativas 
artístico-culturais, educacionais e desportivas. 
 
Além de significativa expansão da base de clientes ao longo do ano, através do programa de conta 
simplificada, a CAIXA permitiu o ingresso de mais de 3 milhoes de pessoas no sistema bancário brasileiro ao 
longo dos últimos anos. 
 
A CAIXA, em nítido apoio ao mercado de capitais nacional, destaca sua participação nas seguintes emissões 
ocorridas entre os anos de 2008 e 2011:  
 

 Julho de 2008: banco coordenador, em conjunto comoutras instituições financeiras, na 2ª distribuição 
pública de debêntures simples, não conversíveis da Klabin Segall S.A., no montante de 
R$230.000.000,00; 

 Julho de 2008: coordenador líder na 1ª emissão pública de notas promissórias comerciais de emissão 
da Andrade Gutierrez Participações S.A., no montante de R$130.000.000,00; 

 Julho de 2008: coordenador líder na 4ª emissão pública de notas promissórias comerciais de emissão 
da VIVO Participações S.A., no montante de R$500.000.000,00; 

 Outubro de 2008: coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na 9ª emissão 
pública de debêntures simples não conversíveis da SABESP; 

 Novembro de 2008: banco coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na 2ª 
emissao pública de notas promissórias comerciais de emissão da Companhia Brasileira de Energia 
Renovável (BRENCO), no montante de R$350.000.000,00; 

 Dezembro de 2008: coordenador líder na 3ª emissão pública de notas promissórias comerciais de 
emissão da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel S.A.), em conjunto com outras 
instituições financeiras, no montante de R$400.000.000,00; 

 Julho de 2009: banco coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na oferta 
pública, com esforços restritos, da 3ª emissão de notas promissórias comerciais da SABESP; 

 Julho de 2009: banco coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na distribuição 
pública de quotas Sênior e quotas subordinadas mezanino do Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios IV (FIDC Chemical IV), no montante de R$245.000.000,00; 

 Outubro de 2009: banco coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na 
distribuição pública de notas promissórias da 3ª emissão da Cemig Geração e Transmissão S.A., no 
montante de R$2.700.000.000,00; 

 Dezembro de 2009: banco coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na oferta 
pública com esforços restritos, de notas promissórias da 4ª emissão da SABESP, no montante de 
R$900.000.000,00; 
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 Março de 2010: banco coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na distribuição 
pública de debêntures simples, não conversíveis, da 2ª emissão de debêntures simples da Cemig 
Geração e Transmissão S.A., no montante de R$2.700.000.000,00; 

 Março de 2010: banco coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na distribuição 
pública, com esforços restritos, da 1ª emissão de notas promissórias comerciais da Companhia 
Camargo Correa S.A., no montante de R$3.000.000.000,00; 

 Abril de 2010: banco coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na distribuição 
pública de debêntures simples, não conversíveis, da 11ª emissão da SABESP, no montante de 
R$1.215. .000.000,00; 

 Setembro de 2010: banco coordenador, em conjunto com outras instituições financeiras, na 
distribuição pública, com esforços restritos, da 2ª emissão de notas promissórias comerciais da 
Companhia Camargo Correa S.A., no montante de R$3.000.000.000,00; 

 Setembro de 2011: coordenador líder na distribuição pública de certificados de recebíveis 
imobiliários da 203ª série da 1ª emissão da Brazilian Securities Companhia de Securitização, no 
montante de R$232.766.000,00; 

 Dezembro de 2011: coordenador líder na distribuição pública de debêntures da 8ª emissão da Brasil 
Telecom – Grupo Oi, no montante de R$2.350.000.000,00; e 

 Janeiro de 2012: coordenador contratado na distribuição pública de debêntures da 4° emissão da 
Companhia de Locação das Américas – LOCAMÉRICA, no montante de R$ 150.000.000,00. 
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II.1 Resumo das características da oferta 
 
Esta seção não contém todas as informações sobre a Oferta que devem ser analisadas pelo investidor 
antes de tomar sua decisão de investimento nas Debêntures. O Prospecto deve ser lido integralmente e de 
forma cuidadosa, inclusive o disposto na Seção “II.5 Fatores de Risco” deste Prospecto, nas 
Demonstrações Financeiras da Emissora e suas respectivas notas explicativas,  e nas seções “4. Fatores 
de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência da Companhia, cujo caminho para 
acesso está indicado na seção “I.2 Documentos e Informações Incorporados ao Prospecto  por Referência” 
deste Prospecto. 
 
Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores jurídicos e financeiros antes de 
investir nas Debêntures. 
 
Emissora: MRV Engenharia e Participações S.A. 

 
Debêntures: Debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e 

escriturais, da espécie quirografária, em até duas séries. 
 

Oferta: A presente distribuição pública de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, 
todas nominativas e escriturais, da sexta emissão da Companhia. 
 

Data de Emissão: 
 

03 de maio de 2012. 

Agente Fiduciário: Oliveira Trust. Para os fins da Instrução CVM nº 28 de 23 de 
novembro de 1983, conforme alterada, informa-se que o Agente 
Fiduciário presta serviços de agente fiduciário na 1ª emissão pública 
de debêntures da Emissora, da espécie quirografária, com 
vencimento em 15 de junho de 2013 (cinco anos contados da 
emissão), em que foram emitidas 30.000 (trinta mil) debêntures, 
sendo 27.140 (vinte e sete mil cento e quarenta) debêntures da 
primeira série e 2.860 (duas mil oitocentas e sessenta) debêntures da 
segunda série, no volume total, na respectiva data de emissão, de 
R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), não tendo sido 
verificada, desde a emissão, a ocorrência de eventos de resgate, 
repactuação ou inadimplemento para tais debêntures. Informa-se 
também que os pagamentos relativos à remuneração e amortização 
de ambas as séries de tais debêntures da primeira emissão vem sendo 
realizados sem quaisquer inadimplementos, tais como previstos na 
respectiva escritura de emissão. O Agente Fiduciário não presta 
serviços de agente fiduciário em nenhuma outra emissão de 
debêntures da Emissora ou de sociedade coligada, controlada, 
controladora ou integrante do grupo econômico da Emissora. 
 

Banco Mandatário e Escriturador: Itaú Unibanco S.A. será o banco mandatário e a Itaú Corretora de 
Valores S.A. será o escriturador, além de ser a instituição depositária 
das Debêntures. 
 

Coordenador Líder:  BB-BI. 

Coordenadores: BB-BI, Bradesco BBI e CAIXA. 

Valor Total da Oferta: O valor total da Emissão é de R$500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de reais), na Data de Emissão, observado que tal montante 
poderia ser aumentado em função das Debêntures do Lote Adicional 
e das Debêntures do Lote Suplementar. 
 

Número de Séries: As Debêntures seriam emitidas em até duas séries, em Sistema de 
Vasos Comunicantes. Em razão de não ter sido verificada demanada 
de mercado pelas Debêntures da 2ª Série no Procedimento de 
Bookbuilding, serão emitidas 500.000 (quinhentas mil) Debêntures 
da 1ª Série. 
 

Valor Nominal Unitário: R$1.000,00 (um mil reais) (“Valor Nominal”). 
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Quantidade de Debêntures: Em razão de não ter sido verificada demanada de mercado pelas 
Debêntures da 2ª Série no Procedimento de Bookbuilding, serão 
emitidas 500.000 (quinhentas mil) Debêntures da 1ª Série. A 
alocação das Debêntures entre as séries foi definida após a conclusão 
do Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o montante 
emitido em uma das séries foi abatido do montante total da Oferta, 
definindo, portanto, o montante emitido na outra série (“Sistema de 
Vasos Comunicantes”). As Debêntures foram alocadas entre as séries 
de forma a atender a demanda verificada no Procedimento de 
Bookbuilding, admitindo-se a colocação parcial de qualquer uma das 
séries e consequente eventual redução do montante total da Emissão. 
Não houve quantidade mínima de Debêntures ou valor mínimo para 
alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das duas séries 
poderia não ser emitida, hipótese em que a totalidade das Debêntures 
seria emitida em série única. O resultado do Procedimento de 
Bookbuilding, incluindo a quantidade de Debêntures alocada em 
cada série, foi objeto de aditamento a Escritura de Emissão e será 
divulgado por meio do Anúncio de Início.  
 

Debêntures do Lote Suplementar: A Companhia outorgou aos Coordenadores a opção de distribuição 
de Lote Suplementar de até 75.000 (setenta e cinco mil) 
debêntures, correspondentes a até 15% da quantidade de 
Debêntures originalmente ofertadas na Oferta, nos termos do artigo 
24 da Instrução CVM 400, para atender a um excesso de demanda  
constatado pelos Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding. 
Por não ter sido constatado excesso de demanda pelos 
Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding, não serão 
emitidas Debêntures do Lote Suplementar.  
 

Debêntures do Lote Adicional: A quantidade de Debêntures poderia ser aumentada, a critério da 
Companhia com a concordância dos Coordenadores, em até 100.000 
(cem mil)  debêntures, correspondentes a até 20% das Debêntures 
inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da 
Instrução CVM 400, sem a necessidade de novo pedido ou 
modificação dos termos da Oferta. Por não ter sido constatado 
excesso de demanda pelos Coordenadores no Procedimento de 
Bookbuilding, não serão emitidas Debêntures do Lote Adicional. 
 

Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, sem garantia, ou seja, 
não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, 
bem como não será segregado nenhum dos bens da Emissora em 
particular para garantia dos debenturistas em caso de necessidade de 
execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora 
decorrentes das Debêntures. 
 

Forma e Conversibilidade: As Debêntures serão emitidas na forma nominativa escritural, simples, 
não-conversíveis em ações de emissão da Companhia. 
 

Prazo e Data de Vencimento: As Debêntures da 1ª Série terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos, 
contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 03 de maio de 
2017 e as Debêntures da 2ª Série teriam prazo de vigência de 6 (seis) 
anos, contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 03 de 
maio de 2018. 
  

Preço de Subscrição: O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal, 
acrescido da respectiva Remuneração, definida em Procedimento de 
Bookbuilding, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até 
a data da sua efetiva subscrição e integralização (“Preço de Subscrição”). 
  

Forma de Integralização: As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, 
no ato da subscrição. As Debêntures subscritas somente poderão ser 
negociadas no mercado secundário após totalmente integralizadas. 
 

Prazo de Subscrição: As Debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo, dentro do 
Prazo de Distribuição. 
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Distribuição e Negociação: As Debêntures da presente Emissão serão registradas para 
distribuição no mercado primário e para negociação no mercado 
secundário por meio do SDT  e/ou do SND, ambos administrados e 
operacionalizados pela CETIP, sendo a distribuição e negociação 
liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP. 
 

Registro na CVM e Análise prévia 
pela ANBIMA: 

A Emissão foi registrada na CVM, na forma da Lei das Sociedades 
por Ações, da Instrução CVM 400, da Instrução CVM 471, do 
Convênio CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para o 
Registro de Ofertas Públicas – regulado pela Instrução CVM 471, 
celebrado entre a CVM e a Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), em 20 de agosto 
de 2008, conforme aditado (“Convênio CVM-ANBIMA”) e demais 
disposições legais e regulamentares pertinentes.  
 
O registro da Emissão foi requerido em 14 de março de 2012 por meio 
do Convênio CVM-ANBIMA, sendo a Emissão previamente submetida 
à análise da ANBIMA para a elaboração de parecer técnico nos termos 
da Instrução CVM 471, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores 
Práticas para Atividades Conveniadas e do Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição 
e Aquisição de Valores Mobiliários, conforme vigentes nesta data, e, 
posteriormente, da CVM, para a concessão do registro. 
 

Atualização Monetária: O valor nominal das Debêntures não será atualizado.  

Remuneração:  A partir da Data de Emissão, as Debêntures da 1ª Série farão jus a juros 
remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal, ou saldo do Valor 
Nominal, se for o caso, definidos em Procedimento de Bookbuilding, 
equivalentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida de sobretaxa 
de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 
252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Taxa das Debêntures 1ª 
Série”) (“Remuneração”). As Debêntures da 2ª Série, caso tivessem sido 
emitidas, fariam jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor 
Nominal, ou saldo do Valor Nominal, se fosse o caso, que seriam 
definidos em Procedimento de Bookbuilding, observada a Taxa Máxima 
das Debêntures da 2ª Série, que foi equivalentes a 100% (cem por cento) 
da Taxa DI, acrescida de sobretaxa máxima de 1,55% (um inteiro e 
cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) dias úteis. 
 

Data de Pagamento da 
Remuneração: 

A Remuneração será paga semestralmente, com o primeiro pagamento em 
03 de novembro de 2012, até a Data de Vencimento 1ª Série (inclusive), 
para as Debêntures da 1ª Série, e seria paga semestralmente, com o 
primeiro pagamento em 03 de novembro de 2012, até a Data de 
Vencimento 2ª Série (inclusive), para as Debêntures da 2ª Série. 
 

Certificado e Comprovação de 
Titularidade: 
 

Não serão emitidos certificados representativos das Debêntures. Para 
todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada 
pelo extrato da respectiva conta de depósito das Debêntures, aberta em 
nome de cada debenturista, emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, 
será expedido um extrato em nome do debenturista, emitido pela CETIP 
para as Debêntures depositadas no SND, que igualmente servirá como 
comprovante de titularidade de debêntures. 
 

Repactuação: As Debêntures não serão objeto de repactuação. 
 

Amortização: O Valor Nominal das Debêntures da 1ª Série será pago pela 
Emissora em 2 (duas) parcelas anuais e sucessivas a partir do final 
do 4º (quarto) ano, inclusive, contado da Data de Emissão 
(“Amortização 1ª Série”), na forma disposta no quadro abaixo: 
 

Data Percentual de Amortização 

03 de maio de 2016 50,0% 
03 de maio de 2017 50,0% 
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 O Valor Nominal das Debêntures da 2ª Série seria pago pela 
Emissora em 2 (duas) parcelas anuais e sucessivas a partir do final 
do 5º (quinto) ano, inclusive, contado da Data de Emissão 
(“Amortização 2ª Série” e, em conjunto com a Amortização 1ª Série, 
a “Amortização”), na forma disposta no quadro abaixo: 
 

Data Percentual de Amortização 

03 de maio de 2017 50,0% 

03 de maio de 2018 50,0% 
 

 
Resgate Antecipado Facultativo 
Total ou Parcial:  

 
Não haverá possibilidade de resgate antecipado facultativo das 
Debêntures, seja ele total ou parcial.  
  

Resgate Antecipado Obrigatório: Exceto caso não haja acordo entre a Emissora e os debenturistas com 
relação à Taxa Substitutiva, não haverá previsão para resgate 
antecipado obrigatório das Debêntures, seja ele total ou parcial. 
 

Aquisição Antecipada Facultativa: É facultado à Emissora, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em 
Circulação, (i) por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário, 
desde que tal fato conste do relatório da administração e de suas 
demonstrações financeiras; ou (ii) por valor superior ao Valor 
Nominal Unitário, desde que observe as regras expedidas pela CVM, 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data 
de Emissão até a data da efetiva aquisição, nos termos do parágrafo 
3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. 
  

Vencimento Antecipado: As Debêntures estão sujeitas a determinados eventos de inadimplemento 
que podem acarretar o seu vencimento antecipado. Para mais 
informações, vide seção “II.2 Informações Relativas à Oferta – II.2.2 
Características e Prazos da Oferta – Vencimento Antecipado” deste 
Prospecto e “II.5 Fatores de Risco – II.5.1 Riscos Relativo às Debêntures 
– “As obrigações constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a 
hipóteses de vencimento antecipado” deste Prospecto.  
 

Quorum de Deliberação em 
Assembleias Gerais de 
Debenturistas: 

Nas deliberações da AGD, a cada Debênture em Circulação caberá 
um voto, admitida a constituição de mandatário, debenturista ou não. 
Observado o disposto abaixo e exceto nas hipóteses de quorum 
específico previstas na Escritura de Emissão, todas as deliberações a 
serem tomadas em AGD, deverão ser aprovadas por debenturistas 
que representem, no mínimo, 75% das Debêntures em Circulação. 
 
As deliberações da AGD relativamente a (i) alterações nas condições 
das Debêntures, incluindo, entre outras, Remuneração, espécie, 
prazo, Datas de Vencimento, Amortização, resgate antecipado, 
vencimento antecipado, quoruns e (ii) autorizações ou permissões 
(waivers) com relação a obrigações da Emissora decorrentes da 
Escritura de Emissão, deverão obter aprovação de debenturistas 
representando pelo menos 95% das Debêntures em Circulação.  
 

Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Debêntures serão efetuados utilizando-
se os procedimentos adotados pela CETIP, para as Debêntures 
registradas para negociação no SND ou pelo Banco Mandatário, para 
as Debêntures não custodiadas no SND. 
 

Público Alvo: A Oferta será destinada a Investidores Institucionais, observado que 
poderão ser atendidos Investidores Não Institucionais que tenham 
amplo conhecimento dos termos, condições e riscos inerentes às 
Debêntures bem como acesso aos Prospectos.  
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Participação de Pessoas Vinculadas 
no Procedimento de Bookbuilding: 

Sem possibilidade de reservas antecipadas e sem limite máximo de 
tal participação em relação ao volume da Oferta, foi aceita a 
participação de investidores Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding. Caso houvesse excesso de demanda superior a 1/3 
(um terço) das Debêntures inicialmente ofertadas (o que não foi 
verificado), as ordens feitas por Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding seriam canceladas. Considera-se 
“Pessoas Vinculadas”: (i)  controladores ou administradores da 
Emissora; (ii)  controladores ou administradores de qualquer dos 
Coordenadores; (iii) outras pessoas físicas ou jurídicas vinculadas à 
emissão das Debêntures e à Oferta; ou (iv)  cônjuges, companheiros, 
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada 
uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii), conforme 
aplicável. Considera-se “Procedimento de Bookbuilding”: 
Procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido 
pelos Coordenadores, nos termos do parágrafos 1º e 2º do artigo 23, 
e do artigo 44 da Instrução CVM 400, sem recebimento de reservas, 
sem lotes mínimos ou máximos, para a definição, com a Emissora (i) 
da Remuneração, observadas as Taxas Máximas das Debêntures; (ii) 
da quantidade de Debêntures alocada em cada Série, observados os 
termos previstos na seção “II.2 Informações Relativas à Oferta - 
II.2.2 Características e Prazos da Oferta – Quantidade, Tipo, 
Conversibilidade, Espécie e Forma” deste Prospecto; e (iii) da 
quantidade de Séries observados os limites previstos na seção “II.2 
Informações Relativas à Oferta - II.2.2 Características e Prazos da 
Oferta – Quantidade, Tipo, Conversibilidade, Espécie e Forma” 
deste Prospecto. Para mais informações, vide seção “II.5 Fatores de 
Risco – A participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de 
Bookbuilding e na Oferta pode ter promovido má formação na taxa 
de remuneração final das Debêntures e poderá ter um impacto 
adverso na liquidez das Debêntures, respectivamente”, deste 
Prospecto. 
 

Inadequação do Investimento:  O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que 
(a) necessitem de liquidez, tendo em vista a possibilidade de serem 
pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado 
secundário; (b) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de 
empresa do setor privado, e/ou (c) não estejam capacitados a 
compreender e assumir os riscos inerentes ao investimento em 
Debêntures. Os investidores devem ler a Seção “II.5 Fatores de 
Risco” deste Prospecto, em conjunto com as seções “4. Fatores de 
Risco” e “5. Riscos de Mercado” constantes do Formulário de 
Referência da Companhia, cujo acesso está indicado na seção “I.2  
Documentos e Informações Incorporados ao Prospecto por 
Referência” deste Prospecto. 
 

Regime de Colocação:  As Debêntures serão objeto de distribuição pública sob regime de 
garantia firme de colocação para as Debêntures da 1ª Série e seriam 
objeto de distribuição pública sob o regime de melhores esforços de 
colocação para as Debêntures da 2ª Série, nos termos do Contrato de 
Distribuição, pelos Coordenadores. As Debêntures do Lote Adicional 
e as Debêntures do Lote Suplementar estariam sujeitas ao regime de 
melhores esforços de colocação pelos Coordenadores. 
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A garantia firme de colocação para as Debêntures da 1ª Série será 
outorgada pelos Coordenadores, de forma individual e não solidária, 
correspondendo à obrigação de disponibilizar, o montante máximo 
total de R$500.000.000,00 à Emissora, conforme proporção abaixo 
indicada:  
 

COORDENADOR 

MONTANTE MÁXIMO EM GARANTIA FIRME DE 

COLOCAÇÃO, NA DATA DE EMISSÃO 

BB-BI R$166.668.000,00 

Bradesco BBI R$166.666.000,00 

CAIXA R$166.666.000,00 

Total R$500.000.000,00 

 
No caso de exercício de garantia firme de colocação pelos 
Coordenadores, a subscrição será feita pelo respectivo Valor 
Nominal, acrescido da taxa teto do Procedimento de Bookbuilding,  
até a Data de Subscrição. 
 
Observados os limites descritos acima, a garantia firme de colocação 
prestada pelos Coordenadores deverá ser exercida de forma proporcional 
às suas respectivas participações descritas acima, individual e não 
solidariamente, por cada um deles sobre o montante de Debêntures da 1ª 
Série que restar após a subscrição das Debêntures da 1ª Série pelos 
Investidores. Desta forma, se as Debêntures da 1ª Série não tiverem sido 
totalmente colocadas até 3 (três) dias úteis a contar da publicação do 
Anúncio de Início, os Coordenadores deverão subscrever, pela taxa teto 
do Procedimento de Bookbuilding, o eventual saldo remanescente em 
Debêntures da 1ª Série, na proporção prevista acima, até o dia útil 
subsequente à Data de Liquidação 1ª Série,  respeitadas as condições do 
Contrato de Distribuição, em especial o prazo de validade da garantia 
firme de colocação (“Data de Liquidação Garantia Firme”). A garantia 
firme de colocação prestada pelos Coordenadores será válida até 15 de 
maio de 2012, podendo tal prazo ser estendido a exclusivo critério dos 
Coordenadores. 
 
Na hipótese de não haver subscrição e integralização por parte de 
Investidor que tenha manifestado adesão à Oferta no Procedimento 
de Bookbuilding, sua manifestação de adesão será considerada como 
cancelada, e as debêntures objeto de tal manifestação poderão ser 
colocadas perante outros Investidores observado o Prazo de 
Distribuição.  
 

Datas de Liquidação da Oferta: A liquidação física e financeira das Debêntures da 1ª Série, incluindo 
as eventuais respectivas Debêntures do Lote Suplementar e 
Debêntures do Lote Adicional (tais Debêntures do Lote Suplementar 
e Debêntures do Lote Adicional caso tivessem sido emitidas), 
ocorrerá até às 16:00 horas do 3º dia útil contado da publicação do 
Anuncio de Início (“Data de Liquidação da 1ª Série”), enquanto que 
a liquidação física e financeira das Debêntures da 2ª Série, incluindo 
as eventuais respectivas Debêntures do Lote Suplementar e 
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Debêntures do Lote Adicional (tais Debêntures da 2ª Série, 
Debêntures do Lote Suplementar e Debêntures do Lote Adicional 
caso tivessem sido emitidas), ocorreria até às 16:00 horas do dia útil 
imediatamente posterior à Data de Liquidação da 1a Série (“Data de 
Liquidação da 2a Série”), considerando o resultado da subscrição e 
integralização das debêntures ocorrida até às 16:00  horas da 
respectiva Data de Liquidação. 
 

Imunidade Tributária: Caso qualquer debenturista goze de algum tipo de imunidade ou 
isenção tributária, este deverá encaminhar ao Banco Mandatário e ao 
Escriturador, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da data 
prevista para recebimento de valores relativos às Debêntures, 
documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, 
sob pena de ter descontado dos seus rendimentos os valores devidos 
nos termos da legislação tributária em vigor. 
 

Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Emissora por meio da integralização das 
Debêntures serão destinados ao alongamento do perfil da dívida da 
Emissora por meio do pagamento de dívidas de curto prazo. Para 
maiores informações sobre a Destinação dos Recursos, vide item II.4 
deste Prospecto. 
 

Classificação de risco: A Emissora contratou a Standard & Poor´s para a elaboração de 
súmula de classificação de risco para esta Oferta. Em 13 de março de 
2012, a Standard & Poor´s concedeu a classificação de risco ‘brAA-’ 
para a Oferta. A súmula de classificação do risco encontra-se anexa a 
este Prospecto, na seção “III Anexos – III.6 Súmula da Agência de 
Rating Standard & Poor´s”. 
 

Fatores de Risco: Os investidores devem ler a seção “II.5 Fatores de Risco” deste 
Prospecto e os itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” 
do Formulário de Referência, cujo caminho para acesso está indicado 
na seção “I.2 Documentos e Informações incorporados ao Prospecto 
por Referência” deste Prospecto, para ciência de certos fatores de 
risco que devem ser considerados com relação ao investimento nas 
Debêntures. 
 

Informações Adicionais: Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora 
e/ou a Oferta poderão ser obtidas junto à Emissora, aos 
Coordenadores, à CVM e à CETIP.   
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II.2 Informações relativas à Oferta 
 
II.2.1 Composição do Capital Social 
 
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$2.650.316.044,53 (dois bilhões, seiscentos e 
cinquenta milhões, trezentos e dezesseis mil e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), dividido em 
482.743.727 (quatrocentos e oitenta e dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, setecentos e vinte e sete) 
ações ordinárias, todas nominativas escriturais e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma:  
 
Acionista Ações (%) 

Rubens Menin Teixeira de Souza ...................................................  155.016.628 32.1% 
BlackRock, Inc ...............................................................................  24.541.847 5,1% 

Outros .............................................................................................  300.193.048 62,2% 
Ações em Tesouraria ......................................................................  2.992.204 0,6% 

Total ...............................................................................................  482.743.727 100,0% 

 
Para maiores informações sobre o capital social da Companhia, vide seções “15.1 / 15.2 - Posição acionária” 
e “17.1 - Informações sobre o capital social” do Formulário de Referência da Companhia, incorporado por 
referência a este Prospecto, cujo caminho para acesso está indicado na seção “I.2 Documentos e Informações 
Incorporados ao Prospecto por Referência” deste Prospecto. 
 
II.2.2 Características e Prazos da Oferta 
 
Aprovação  
 
A Oferta foi aprovada pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 08 e 19 de março de 2012, 
cujas atas foram arquivadas na JUCEMG sob os nºs 4786456 e 4791825, em sessões de 14 e 22 de março de 
2012, e publicadas na edição de 28 de março de 2012 do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e nos jornais 
“Jornal da Tarde” e “Hoje em Dia” em 12 e 21 de março de 2012, respectivamente, de acordo com o disposto 
no artigo 62, I, da Lei das Sociedades por Ações. 
 
A Oferta é regida pela Escritura de Emissão, conforme aditada, registrada na JUCEMG em 23 de março de 
2012, sob o nº ED.000.110-0/000 e seus aditamentos serão registrados na JUCEMG. 
  
Os atos societários da Emissora que eventualmente venham a ser realizados no âmbito da Oferta serão 
igualmente arquivados na JUCEMG e publicados pela Emissora nos jornais “Jornal da Tarde”, no “Hoje em 
Dia” e no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, conforme legislação em vigor. 
 
Quantidade, Tipo, Conversibilidade, Espécie e Forma 
 
Em razão de não ter sido verificada demanada de mercado pelas Debêntures da 2ª Série no Procedimento de 
Bookbuilding, serão emitidas 500.000 (quinhentas mil) Debêntures da 1ª Série. A alocação das Debêntures 
entre as séries foi definida após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o montante 
emitido em uma das séries foi abatido do montante total da Oferta, definindo, portanto, o montante emitido na 
outra série (“Sistema de Vasos Comunicantes”). As Debêntures foram alocadas entre as séries de forma a 
atender a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding, admitindo-se a colocação parcial de 
qualquer uma das séries e consequente eventual redução do montante total da Emissão. Não houve quantidade 
mínima de Debêntures ou valor mínimo para alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das duas séries 
poderia não ser emitida, hipótese em que a totalidade das Debêntures seria emitida em série única. O resultado 
do Procedimento de Bookbuilding, incluindo a quantidade de Debêntures alocada em cada série, foi objeto de 
aditamento a Escritura de Emissão e será divulgado por meio do Anúncio de Início.  
 
As debêntures são simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (sem garantia, ou seja, as 
Debêntures não conferirão qualquer privilégio especial ou geral a seus titulares, bem como não será segregado 
nenhum dos bens da Emissora em particular para garantia dos debenturistas em caso de necessidade de 
execução judicial ou extrajudicial das obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures).  
 
As Debêntures serão emitidas na forma nominativa, escritural, não havendo emissão de certificados 
representativos de debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada 
pelo extrato da respectiva conta de depósito das Debêntures, aberta em nome de cada Debenturista, emitido 
pelo Banco Escriturador. Adicionalmente, será expedido um extrato em nome do Debenturista, emitido pela 
CETIP para as Debêntures depositadas no SND, que igualmente servirá como comprovante de titularidade de 
debêntures. 



39 

A Companhia outorgou aos Coordenadores a opção de distribuição de Lote Suplementar de até 75.000 
(setenta e cinco mil) debêntures, correspondentes a até 15% da quantidade de Debêntures originalmente 
ofertadas na Oferta, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a qual poderia ser exercida pelos 
Coordenadores, na data de encerramento do Procedimento de Bookbuilding, para atender a um excesso de 
demanda constatado pelos Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding. Por não ter sido constatado 
excesso de demanda pelos Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding, não serão emitidas Debêntures 
do Lote Suplementar. 
 
A quantidade de Debêntures poderia ser aumentada, a critério da Companhia com a concordância dos 
Coordenadores, em até 100.000 (cem mil) debêntures, correspondentes a até 20% das Debêntures inicialmente 
ofertadas, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, sem a necessidade de novo pedido ou 
modificação dos termos da Oferta. Por não ter sido constatado excesso de demanda pelos Coordenadores no 
Procedimento de Bookbuilding, não serão emitidas Debêntures do Lote Adicional. 
 
Valor Total da Oferta 
 
O valor total da Emissão é de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na Data de Emissão 
(conforme definido abaixo), observado que tal montante não foi aumentado em função das Debêntures do 
Lote Adicional e das Debêntures do Lote Suplementar. 
 
Valor Nominal das Debêntures  
 
O valor nominal das Debêntures, na Data de Emissão, é de R$1.000,00 (um mil reais) (“Valor Nominal”). 
 
Preço de Subscrição, Forma de Integralização e Prazo de Subscrição 
 
O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal, acrescido da Remuneração, definida no 
Procedimento de Bookbuilding, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data da efetiva 
subscrição e integralização.  
 
As Debêntures poderão ser subscritas a qualquer tempo, dentro do Prazo de Distribuição, mediante 
integralização à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. As Debêntures subscritas somente 
poderão ser negociadas no mercado secundário após totalmente integralizadas. 
 
Prazo e Vencimento  
 
As Debêntures da 1ª Série terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos, contados da Data de Emissão, vencendo, 
portanto, em 03 maio de 2017 e as Debêntures da 2ª Série teriam prazo de vigência de 6 (seis) anos, contados 
da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 03 maio de 2018. 
 
Atualização Monetária do Valor Nominal e Remuneração das Debêntures  
 
Atualização Monetária 
 
O valor nominal das Debêntures não será atualizado monetariamente. 
 
Remuneração  
 
A partir da Data de Emissão, as Debêntures da 1ª Série farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o 
Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, se for o caso, definidos em Procedimento de Bookbuilding, 
equivalentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 1,50% 
(um inteiro e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis 
(“Taxa Debêntures 1ª Série”), calculada de acordo com a seguinte fórmula (“Remuneração”):  
 

 1 FatorJurosVNeJ  
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onde: 
 
J = valor da Remuneração devida no final de cada Período de Capitalização (conforme 

definido abaixo), calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento;  
 
VNe = Valor Nominal ou saldo do Valor Nominal das Debêntures, no início do Período 

de Capitalização, informado/calculado com 6 (seis) casas decimais, sem 
arredondamento;  

 
Fator Juros = Fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação acrescido da Taxa das 

Debêntures 1ª Série calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma; 

 
dFatorSpreaFatorDIFatorJuros   

 
FatorDI = produtório das Taxas DI, da data de início de capitalização, inclusive, até a data de 

cálculo exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, 
apurado da seguinte forma: 

 

onde: 
 
n = número total de Taxas DI consideradas em cada Período de Capitalização, sendo 

"n" um número inteiro; 
 
TDIk = Taxa DI, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com 

arredondamento, apurado da seguinte forma; 
 

 
onde:  
 
k =  1, 2, ..., n; 
 
DIk = Taxa DI divulgada pela CETIP, utilizada com 2 (duas) casas decimais; 
 
FatorSpread = Sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com 

arredondamento, apurado da seguinte forma; 
 

onde:  
 
spread Taxa Debêntures 1ª Série, na forma percentual ao ano, informado com 4 

(quatro) casas decimais; 
 
DP  É o número de dias úteis entre o último evento e a data atual, sendo “DP” um 

número inteiro; 
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O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem 
arredondamento. 

 
Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado, 
trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e 
assim por diante até o último considerado. 

 
Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) 
casas decimais, com arredondamento. 

 
O fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, 
com arredondamento. 

 
A taxa final utilizada para cálculo da remuneração das Debêntures, definida por meio do Procedimento de 
Bookbuilding, foi ratificada por meio de aditamento à Escritura da Emissão. 
 
As Debêntures da 2ª Série, caso tivessem sido emitidas, fariam jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o 
Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, se fosse o caso, que seriam definidos em Procedimento de 
Bookbuilding, observada a Taxa Máxima das Debêntures da 2ª Série, que foi equivalentes a 100% (cem por 
cento) da Taxa DI, acrescida de sobretaxa máxima de 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por 
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis. 
 
Pagamento da Remuneração 
 
A Remuneração será paga semestralmente, com o primeiro pagamento em 03 de novembro de 2012, até a 
Data de Vencimento 1ª Série (inclusive), para as Debêntures da 1ª Série, e seria paga semestralmente, com o 
primeiro pagamento em 03 de novembro de 2012, até a Data de Vencimento 2ª Série (inclusive), para as 
Debêntures da 2ª Série  (cada uma, uma "Data de Pagamento da Remuneração"). A tabela abaixo indica cada 
uma das Datas de Pagamento da Remuneração: 
 

Datas de Pagamento da Remuneração  

das Debêntures 1ª Série: 

Datas de Pagamento da Remuneração das  

Debêntures 2ª Série, caso tivessem sido emitidas: 

03 de novembro de 2012 03 de novembro de 2012 
03 de maio de 2013 03 de maio de 2013 
03 de novembro de 2013 03 de novembro de 2013 
03 de maio de 2014 03 de maio de 2014 
03 de novembro de 2014 03 de novembro de 2014 
03 de maio de 2015 03 de maio de 2015 
03 de novembro de 2015 03 de novembro de 2015 
03 de maio de 2016 03 de maio de 2016 
03 de novembro de 2016 03 de novembro de 2016 
03 de maio de 2017 03 de maio de 2017 
- 03 de novembro de 2017 
- 03 de maio de 2018 

 
Farão jus à Remuneração, aqueles que sejam titulares de Debêntures no dia útil imediatamente anterior a cada  
Data de Pagamento da Remuneração. 
 
Indisponibilidade, Impossibilidade de Aplicação ou extinção da Taxa DI 
 
No caso de extinção, indisponibilidade temporária ou ausência de apuração da Taxa DI por mais de 10 (dez) 
dias consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou, ainda, no caso de sua extinção 
ou impossibilidade de sua aplicação por imposição legal ou determinação judicial, o Agente Fiduciário deverá 
convocar (na forma do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações e da Escritura de Emissão) a AGD, no 
prazo máximo de 4 (quatro) dias úteis após o término do prazo acima referido de 10 (dez) dias consecutivos, 
para definir, de comum acordo com a Emissora, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a 
ser aplicado (“Taxa Substitutiva”). Até a deliberação desse parâmetro será utilizada, para o cálculo do valor 
de quaisquer obrigações previstas na Escritura de Emissão, a última taxa de remuneração e/ou índice de 
atualização divulgados oficialmente, acrescidos dos percentuais ou sobretaxas aplicáveis, de forma pro rata 
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temporis desde a data do evento até a data da definição ou aplicação, conforme o caso, do novo parâmetro, 
não sendo devidas quaisquer compensações financeiras entre a Emissora e os titulares das Debêntures quando 
da divulgação posterior da taxa/índice de remuneração/atualização que seria aplicável. 
 
Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da AGD, a referida AGD não será mais realizada, e 
a Taxa DI divulgada passará novamente a ser utilizada para o cálculo da Remuneração das Debêntures. 
 
Caso não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva na AGD entre a Emissora e debenturistas representando, no 
mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do total das Debêntures em Circulação, a Emissora deverá resgatar a 
totalidade das Debêntures em Circulação (conforme definido abaixo), com seu consequente cancelamento, no 
prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data da realização da respectiva AGD ou nas Datas de 
Vencimento, o que ocorrer primeiro, pelo Valor Nominal, ou saldo do Valor Nominal, se for o caso, acrescido 
da Remuneração respectiva das Debêntures devida até a data do efetivo resgate, calculada pro rata temporis 
desde a Data de Emissão ou da data de pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso. 
A Taxa DI a ser utilizada para cálculo da Remuneração das Debêntures nesta situação será a última taxa 
disponível, conforme o caso. 
 
Amortização  
 
O Valor Nominal das Debêntures da 1ª Série será pago pela Emissora em 2 (duas) parcelas anuais e 
sucessivas a partir do final do 4º (quarto) ano, inclusive, contado da Data de Emissão (“Amortização 1ª 
Série”), na forma disposta no quadro abaixo: 
 

Data Percentual de Amortização 

03 de maio de 2016 50,0% 
03 de maio de 2017 50,0% 

 
O Valor Nominal das Debêntures da 2ª Série seria pago pela Emissora em 2 (duas) parcelas anuais e 
sucessivas a partir do final do 5º (quinto) ano, inclusive, contado da Data de Emissão (“Amortização 2ª 
Série” e, em conjunto com a Amortização 1ª Série, a “Amortização”), na forma disposta no quadro abaixo: 
 

Data Percentual de Amortização 

03 de maio de 2017 50,0% 
03 de maio de 2018 50,0% 

 
Repactuação  
 
As Debêntures não serão objeto de repactuação. 
 
Aquisição Antecipada Facultativa  
 
É facultado à Emissora, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em Circulação, (i) por valor igual ou inferior 
ao Valor Nominal Unitário, desde que tal fato conste do relatório da administração e de suas demonstrações 
financeiras; ou (ii) por valor superior ao Valor Nominal Unitário, desde que observe as regras expedidas pela 
CVM, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data da efetiva 
aquisição, nos termos do parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. 
  
As Debêntures adquiridas nos termos aqui previstos poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da 
Emissora ou ser recolocadas pela Emissora. 
 
As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos deste item, se, e quando 
recolocadas no mercado, farão jus à Remuneração das demais Debêntures. 
 
Resgate Antecipado Facultativo Total ou Parcial 
 
Não haverá possibilidade de resgate antecipado facultativo das Debêntures, seja ele total ou parcial. 
 
Resgate Antecipado Obrigatório 
 
Exceto caso não haja acordo entre a Emissora e os debenturistas com relação à Taxa Substitutiva, não haverá 
previsão para resgate antecipado obrigatório das Debêntures, seja ele total ou parcial. 
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Vencimento Antecipado  
 
O Agente Fiduciário, independentemente de aviso, interpelação ou notificação extrajudicial, deverá declarar 
antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes da Escritura de Emissão e exigir da Emissora o 
pagamento integral do Valor Nominal, ou do saldo do Valor Nominal, se for o caso, acrescido da 
Remuneração devida, calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento 
das Debêntures declaradas vencidas, nas seguintes hipóteses: 

 
(i) descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária relacionada às Debêntures, 

não sanada no prazo de 1 (um) dia útil contado de seu vencimento; 
 

(ii) descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação não pecuniária relacionada às 
Debêntures estabelecida na Escritura de Emissão, não sanada no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
da comunicação do referido descumprimento: (i) pela Emissora ao Agente Fiduciário, ou (ii) 
pelo Agente Fiduciário à Emissora, dos dois o que ocorrer primeiro, sendo que esse prazo não 
se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo específico; 

 
(iii) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas, enganosas, inconsistentes ou imprecisas, em 

qualquer aspecto relevante, quaisquer das declarações ou garantias prestadas pela Emissora na 
Escritura de Emissão ou no Contrato de Distribuição; 

 
(iv) pedido de recuperação judicial, independente de deferimento pelo juízo competente, ou 

submissão a qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de 
recuperação extrajudicial, formulado pela Emissora, por qualquer de suas controladas, e/ou por 
qualquer de seus acionistas controladores, independentemente de ter sido requerida 
homologação judicial do referido plano; 

 
(v) extinção, liquidação, dissolução, insolvência, pedido de auto-falência, pedido de falência não 

elidido no prazo legal ou decretação de falência da Emissora, por qualquer de suas controladas, 
e/ou de qualquer de seus acionistas controladores; 

 
(vi) distribuição de dividendos, pagamento de juros sobre o capital próprio ou a realização de 

quaisquer outros pagamentos a seus acionistas, caso a Emissora esteja em mora com qualquer 
de suas obrigações pecuniárias estabelecidas na Escritura de Emissão, observados os prazos de 
cura aplicáveis, ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto 
no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; 

 
(vii) não cumprimento de qualquer decisão judicial final e irrecorrível ou arbitral definitiva, de 

natureza condenatória, contra a Emissora e/ou qualquer de suas controladas, em valor unitário 
ou agregado superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), corrigidos anualmente, a 
partir da Data de Emissão, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), ou seu 
equivalente em outras moedas, no prazo estipulado na respectiva decisão;  

 
(viii) redução de capital social da Emissora sem observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 

174 da Lei das Sociedades por Ações; 
 
(ix) inadimplemento ou vencimento antecipado, de quaisquer obrigações financeiras a que estejam 

sujeitas a Emissora e/ou qualquer de suas controladas, seja como parte ou como garantidora, no 
mercado local ou internacional em valor, individual ou agregado, superior a R$15.000.000,00 
(quinze milhões de reais), corrigidos anualmente, a partir da Data de Emissão, pelo IPCA, ou 
seu equivalente em outras moedas;  

 
(x) se as obrigações de pagar da Emissora previstas na Escritura de Emissão deixarem de 

concorrer, no mínimo, em condições pari passu com as demais dívidas quirografárias da 
Emissora, ressalvadas as obrigações que gozem de preferência por força de disposição legal; 

 
(xi) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emissora 

das obrigações assumidas na Escritura de Emissão, sem a prévia anuência dos debenturistas 
reunidos em AGD especialmente convocada para este fim; 
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(xii) (1) incorporação, fusão ou cisão, da Emissora por quaisquer terceiros, e/ou (2) realização pela 
Emissora de qualquer reorganização societária, sem a prévia aprovação dos debenturistas, 
reunidos em AGD especialmente convocada com esse fim, conforme quorum estabelecido na  
Escritura de Emissão, exceto se a incorporação, fusão ou cisão (a) atender aos requisitos do 
artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, ou (b) tiver por objetivo segregar as atividades da 
LOG Commercial Properties e Participações S.A.  ou sua sucessora. As hipóteses previstas nos 
itens (1) e (2) acima não se aplicam: (x) às reorganizações societárias das quais participem 
exclusivamente a Emissora e suas subsidiárias, observado que tais operações societárias não 
poderão resultar em uma diminuição patrimonial da Emissora em mais de 5% (cinco por cento) 
de seu patrimônio líquido consolidado ou em sua extinção; e (y) incorporações totais ou de 
parcela cindida de sociedades em que a Emissora possua participação minoritária, desde que 
tais reorganizações societárias não resultem em perspectiva negativa ou de rebaixamento do 
rating da Oferta;  

 
(xiii) transferência do controle acionário, direto ou indireto, da Emissora, sem a prévia e expressa 

autorização dos debenturistas, reunidos em AGD especialmente convocada com esse fim; 
 

(xiv) protesto de títulos contra a Emissora e/ou qualquer de suas controladas cujo valor não pago, 
individual ou agregado, ultrapasse R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), corrigidos 
anualmente, a partir da Data de Emissão, pelo IPCA, ou seu equivalente em outras moedas, 
salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente 
comprovado pela Emissora, ou se for cancelado, ou ainda se for validamente contestado em 
juízo, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da data do 
respectivo protesto;  

 
(xv) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações e licenças, inclusive as 

ambientais, relevantes para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emissora 
e/ou por qualquer de suas controladas, exceto se, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar 
da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão a Emissora comprove a 
existência de provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades da 
Emissora até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização; 

 
(xvi) não manutenção dos seguintes índices financeiros apurados  com base nas demonstrações 

financeiras e balanços patrimoniais consolidados da Emissora auditados ou revisados pelos seus 
auditores, referentes ao encerramento dos trimestres de março, junho, setembro e dezembro de 
cada ano, com base nos últimos 12 (doze) meses contados da data-base da apuração dos índices 
financeiros (“Índices Financeiros”). Os Índices Financeiros deverão ser disponibilizados ao 
Agente Fiduciário em até 5 (cinco) dias úteis após as datas previstas na Instrução CVM 480, 
para a divulgação das demonstrações financeiras e formulários de Informações Trimestrais – 
ITR ou, em até 5 (cinco) dias úteis após a divulgação das demonstrações financeiras e 
formulários de Informações Trimestrais – ITR, o que ocorrer primeiro, juntamente com relatório 
consolidado da memória de cálculo compreendendo todas as rubricas necessárias para a 
obtenção de tais Índices Financeiros, e da declaração do Diretor Executivo de Finanças, 
atestando o cumprimento das disposições constantes na Escritura de Emissão, podendo o 
Agente Fiduciário solicitar à Emissora todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se 
façam necessários. A não manutenção pela Emissora de qualquer dos Índices Financeiros 
apenas em um dado trimestre não acarretará o vencimento antecipado das Debêntures, desde 
que ocorra o reenquadramento nos 3 (três) trimestres imediatamente seguintes; caso seja 
apurado novo desenquadramento neste período subseqüente no mesmo índice financeiro ou em 
outro índice qualquer, tal desenquadramento acarretará o vencimento antecipado automático, 
independente de em um dos índices ter ocorrido o primeiro desenquadramento:  

 

a) 65,0
Líquido Patrimônio

Pagar a Imóveis  Líquida Dívida








   

b) 0ou 6,1
Apropriar a Custo Pagar  a Imóveis  Líquida Dívida

Estoques Apropriar  a Receita  Recebíveis
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onde: 
 
Dívida Líquida corresponde ao endividamento bancário de curto e longo prazo total, menos 
os financiamentos tomados no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional ou os 
financiamentos obtidos junto ao Fundo de Investimento Imobiliário do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviços - FI-FGTS e menos as disponibilidades em caixa, bancos e aplicações 
financeiras. 
 
Patrimônio Líquido corresponde ao patrimônio líquido apresentado no balanço patrimonial 
da Emissora, excluídos os valores da conta ‘reservas de reavaliação’, se houver. 
 
Imóveis a Pagar corresponde ao somatório das contas a pagar por aquisição de imóveis 
apresentado na conta “Contas a Pagar por Aquisição de Terrenos” no passivo circulante e no 
passivo não-circulante, excluída a parcela de terrenos adquirida por meio de permuta.  
 
Recebíveis corresponde à soma dos valores a receber de clientes de curto e longo prazo da 
Emissora, refletidos nas demonstrações financeiras. 
 
Receita a Apropriar corresponde ao saldo apresentado nas notas explicativas às 
demonstrações financeiras consolidadas da Emissora, relativo às transações de vendas já 
contratadas de empreendimentos não-concluídos, não refletidas no balanço patrimonial da 
Emissora em função das práticas contábeis adotadas no Brasil.  
 
Estoques corresponde ao valor apresentado na conta ‘estoques’ do balanço patrimonial da 
Emissora. 
 
Custo a Apropriar corresponde aos custos a incorrer relativos às transações de vendas já 
contratadas de empreendimentos não concluídos. 
 

(xvii) transformação da forma societária da Emissora de sociedade anônima para sociedade limitada, 
nos termos do artigo 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações. 

 
A ocorrência de qualquer dos eventos indicados nos subitens (i), (iii), (iv), (v), (vi), (viii), (ix) (x), (xi) e 
(xvii) acima acarretará o vencimento antecipado automático das Debêntures, independentemente de qualquer 
consulta aos debenturistas.  
 
Na ocorrência de qualquer dos eventos indicados nos subitens (ii), (vii), (xiii), (xiv), (xv), e (xvi)  acima o 
Agente Fiduciário deverá convocar, dentro de 2 (dois) dias úteis da data em que tomar conhecimento da 
ocorrência de qualquer dos referidos eventos, AGD para deliberar sobre a declaração ou não do vencimento 
antecipado das Debêntures, observado o procedimento de convocação e o quorum específico para as 
deliberações estabelecido na Escritura de Emissão.  

 

Local de Pagamento e Prorrogação  

 
Os pagamentos referentes às Debêntures serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela 
CETIP, para as Debêntures registradas para negociação no SND ou pelo Banco Mandatário, para as 
Debêntures não custodiadas no SND. 
 
Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação relativa às 
Debêntures, pela Emissora, até o primeiro dia útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva 
obrigação coincidir com dia em que não houver expediente bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, feriado nacional, sábado ou domingo, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados 
os casos cujos pagamentos devam ser realizados através da CETIP, hipótese em que somente haverá 
prorrogação quando a data de pagamento coincidir com sábado, domingo ou feriado nacional. 
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Registro para Distribuição e Negociação nos Mercados Primário e Secundário 

 
As Debêntures da presente Oferta serão registradas para distribuição no mercado primário e para negociação no 
mercado secundário, respectivamente por meio do SDT e/ou do SND, ambos administrados e operacionalizados 
pela CETIP, sendo a distribuição e negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP.  
 
Registro CVM, Análise Prévia pela ANBIMA e Procedimento Simplificado de Registro 
 
A Emissão foi registrada na CVM, na forma da Lei das Sociedades por Ações, da Instrução CVM 400, da 
Instrução CVM 471, do Convênio CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para o Registro de Ofertas 
Públicas – regulado pela Instrução CVM 471, celebrado entre a CVM e a Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), em 20 de agosto de 2008, conforme aditado 
(“Convênio CVM–ANBIMA”) e demais disposições legais e regulamentares pertinentes.  
 
O registro da Emissão foi requerido por meio do Convênio CVM-ANBIMA em 14 de março de 2012, sendo a 
Emissão previamente submetida à análise da ANBIMA para a elaboração de parecer técnico nos termos da 
Instrução CVM 471, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividades Conveniadas e 
do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição 
de Valores Mobiliários, conforme vigentes nesta data, e, posteriormente, da CVM, para a concessão do 
registro. 
 

II.2.3 Assembleia Geral de Debenturistas 

 
Convocação 

 

Os debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em AGD, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei 
das Sociedades por Ações, a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão de debenturistas. A 
AGD pode ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Emissora, por debenturistas que representem 10% (dez 
por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulação, ou pela CVM.  
 
A convocação dar-se-á mediante anúncio publicado nos órgãos de imprensa nos quais a Emissora deve efetuar 
suas publicações, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de 
Assembleias Gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e da Escritura 
de Emissão. 
 
As AGDs serão convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. A AGD em segunda convocação 
somente poderá ser realizada em, no mínimo, 8 (oito) dias após a data marcada para a instalação da 
Assembleia em primeira convocação. 
 
Independentemente das formalidades previstas na Lei e na Escritura de Emissão, será considerada regular a 
AGD a que comparecerem os titulares de todas as Debêntures em Circulação. 
 
As deliberações tomadas pelos debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quoruns 
estabelecidos na Escritura de Emissão, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão a 
todos os titulares das Debêntures em Circulação, independentemente de terem comparecido à Assembleia ou 
do voto proferido na respectiva AGD. 
 

Quorum de Instalação de Assembleia de Debenturistas  

 
A AGD instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de debenturistas que representem a metade, no 
mínimo, das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de debenturistas. 
 
Mesa Diretora da Assembleia de Debenturistas  

 
A presidência da AGD caberá ao debenturista eleito pelos titulares das Debêntures ou àquele que for 
designado pela CVM. 
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Quorum de Deliberação  

 
Nas deliberações da AGD, a cada Debênture em Circulação caberá um voto, admitida a constituição de 
mandatário, debenturista ou não. Observado o disposto na Escritura de Emissão e exceto nas hipóteses de 
quorum específico previstas na Escritura de Emissão, todas as deliberações a serem tomadas em AGD, 
deverão ser aprovadas por debenturistas que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das 
Debêntures em Circulação. As deliberações da AGD relativamente a (i) alterações nas condições das 
Debêntures, incluindo, entre outras, Remuneração, espécie, prazo, Datas de Vencimento, Amortização, 
resgate antecipado, vencimento antecipado, quoruns e (ii) autorizações ou permissões (waivers) com relação 
a obrigações da Emissora decorrentes da Escritura de Emissão, deverão obter aprovação de debenturistas 
representando pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) das Debêntures em Circulação. 
 

II.2.4 Encargos Moratórios  

 
Sem prejuízo da Remuneração prevista na  Escritura de Emissão, ocorrendo impontualidade no pagamento de 
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimplemento 
até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor 
devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 
 
II.2.5 Não Comparecimento dos Debenturistas  

 
O não comparecimento do debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações 
pecuniárias da Emissora nas datas previstas na Escritura de Emissão, no Prospecto Definitivo, ou em 
comunicado publicado pela Emissora, se for o caso, não lhe dará direito ao recebimento de remuneração e/ou 
encargos moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos 
adquiridos até a data do respectivo vencimento e/ou comunicado. 
 
II.2.6 Imunidade Tributária 

 
Caso qualquer debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao 
Banco Mandatário e ao Escriturador, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da data prevista para 
recebimento de valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção 
tributária, sob pena de ter descontado dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação 
tributária em vigor. 
 
II.2.7 Publicidade   

 
Todos os atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos 
debenturistas, serão publicados nos jornais “Jornal da Tarde”, “Hoje em Dia” e “Valor Econômico”, devendo 
a Emissora comunicar ao Agente Fiduciário de qualquer publicação na data da sua publicação. A Emissora 
poderá alterar os jornais acima por outro jornal de grande circulação que seja adotado para suas publicações 
societárias, mediante prévia comunicação por escrito ao Agente Fiduciário e prévia publicação, na forma de 
aviso aos Debenturistas, nos jornais acima destacados. 
 
II.2.8 Classificação de Risco 

 
A Emissora contratou a agência de classificação de risco Standard & Poor´s para avaliar as Debêntures, sendo 
que as mesmas receberam a classificação ‘brAA-’. Para maiores informações, ver a súmula de classificação 
de risco anexa a este Prospecto. A Companhia submeterá anualmente a Oferta à revisão e avaliação pela 
agência de classificação de risco, durante todo o prazo de vigência das Debêntures, bem como divulgará ou 
permitirá que a agência de classificação de risco divulgue seu relatório com a respectiva súmula de 
classificação de risco das Debêntures, nos termos do artigo 25 do Código ANBIMA de Regulação e Melhores 
Práticas para Atividades Conveniadas.  
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II.2.9 Cronograma das Etapas da Oferta  

 

Ordem dos  

Eventos 
Evento Data Prevista(1) (2) (3) 

1 Primeira Reunião do Conselho de Administração que aprovou a Emissão 08 de março de 2012 

2 Protocolo do pedido de registro da Oferta na ANBIMA 14 de março de 2012 

3 Publicação de fato relevante sobre o protocolo do pedido de registro da Oferta na ANBIMA 14 de março de 2012 

4 Segunda Reunião do Conselho de Administração que aprovou a Emissão 19 de março de 2012 

5 Prazo para atendimento de exigências apresentadas pela ANBIMA 27 de março de 2012 

6 Publicação do Aviso ao Mercado  
29 de março de 2012  
e 30 de março de 2012 

7 Disponibilização do Prospecto Preliminar ao público investidor 29 de março de 2012 

8 Início das apresentações para potenciais investidores 29 de março de 2012 

9 Encaminhamento do pedido de registro da Oferta à CVM 30 de março de 2012 

10 Republicação do Aviso ao Mercado 
17 de abril de 2012  
e 18 de abril de 2012 

11 Procedimento de Bookbuilding 19 de abril de 2012 

12 Obtenção do Registro da Oferta na CVM 26 de abril de 2012 

13 Publicação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo ao público investidor 02 de maio de 2012 

14 Data de Subscrição e Integralização das Debêntures e Data de Liquidação 1ª Série 04 de maio de 2012 

15 Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta 09 de maio de 2012 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e a antecipações, sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos 
Coordenadores. 

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, este cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre 
manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta, e cancelamento da Oferta, vide seções “II.2 
Informações relativas à Oferta - II.2.11 Suspensão e Cancelamento da Oferta pela CVM” e “II.2 Informações relativas à Oferta - II.2.12 Alteração das Circunstâncias, Modificação ou 
Revogação da Oferta” deste Prospecto. 

(3) Os Coordenadores poderão revender, até a data de publicação do Anúncio de Encerramento, as Debêntures subscritas em virtude do exercício da garantia firme de colocação por 
preço não superior ao Valor Nominal, acrescido da Remuneração entre a Data de Emissão e a data de revenda. A revenda das Debêntures pelos Coordenadores, após a publicação do 
Anúncio de Encerramento, poderá ser feita pelo preço a ser apurado de acordo com as condições de mercado verificadas à época. A revenda das Debêntures, conforme aqui 
mencionada, deverá ser efetuada respeitada a regulamentação aplicável. 

 
Quaisquer comunicados ao mercado relativos à Oferta serão informados por meio de publicação de aviso nos 
jornais “Jornal da Tarde” e ”Hoje em Dia”, e na página da Emissora na rede mundial de computadores 
(www.mrv.com.br).  
 
Para informações sobre prazos para "Suspensão e Cancelamento da Oferta pela CVM" e "Alteração das 
Circunstâncias, Modificação ou Revogação da Oferta", vide seções II.2.11 e II.2.12 deste Prospecto. 
 
II.2.10 Identificação do Público Investidor Alvo e Inadequação de Investimento  
 
A Oferta será destinada a Investidores Institucionais, observado que poderão ser atendidos Investidores Não 
Institucionais que tenham amplo conhecimento dos termos, condições e riscos inerentes às Debêntures bem 
como acesso aos Prospectos. 
 
O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que (a) necessitem de liquidez, tendo em vista a 
possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado secundário; (b) 
não estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado e/ou (c) não estejam capacitados 
a compreender e assumir os riscos inerentes ao investimento em Debêntures. 
 
II.2.11 Suspensão e Cancelamento da Oferta pela CVM 
 
A Oferta poderá ser suspensa ou cancelada pela CVM, a qualquer tempo, (i) se estiver se processando em 
condições diversas das constantes da Instrução CVM  400 ou do registro da distribuição pública; ou (ii) se for 
considerada ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro. 
 
A Oferta deverá ser suspensa quando a CVM verificar ilegalidade ou violação de regulamentos sanáveis. O 
prazo de suspensão da Oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada 
deverá ser sanada. Findo esse prazo de 30 dias sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a 
suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Oferta e cancelar o respectivo registro. 
 

http://www.mrv.com.br/
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A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro da Oferta. 
 
A eventual suspensão ou cancelamento da Oferta, bem como quaisquer outras informações ou avisos a ela 
relativos serão divulgados ao mercado e aos investidores que tenham aceitado a oferta imediatamente após a 
sua ocorrência, nos mesmos jornais de grande circulação habitualmente por nós utilizados.  
 
É facultado aos investidores, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5º dia útil 
posterior ao recebimento da comunicação da suspensão. 
 
Todos os investidores que já tenham aceitado a oferta, na hipótese de seu cancelamento e os investidores que 
tenham revogado sua aceitação, na hipótese de suspensão, terão direito à restituição integral dos valores dados 
em contrapartida às Debêntures, os quais serão creditados na conta dos investidores, no prazo máximo de 
cinco dias úteis, a contar da comunicação da revogação aos investidores ou do recebimento da comunicação 
de revogação do investidor, no caso de suspensão.  
 
Não haverá dedução de encargos ou tributos de qualquer natureza, dos valores dados em contrapartida às 
debêntures pelos investidores na hipótese de revogação de sua aceitação, nos termos aqui previstos. 
 
II.2.12 Alteração das Circunstâncias, Modificação ou Revogação da Oferta 
 
A Emissora, em decisão conjunta com os Coordenadores, poderá solicitar modificação ou revogação da 
Oferta perante a CVM na hipótese de alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato 
existentes quando da apresentação do pedido de registro da Oferta perante a CVM, ou que o fundamentem, 
acarretando aumento relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Oferta. É sempre 
permitida a modificação da Oferta para melhorá-la em favor dos debenturistas ou para renúncia à condição da 
Emissão estabelecida pela Emissora. 
 
Caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Definitivo, do 
Prospecto Preliminar ou do Formulário de Referência que altere substancialmente o risco assumido pelo 
investidor ou a sua decisão de investimento, (b) a Oferta seja suspensa ou cancelada nos termos dos artigos 19 e 
20 da Instrução CVM nº 400, e/ou (c) a Oferta seja modificada ou revogada nos termos dos artigos 25 a 27 da 
Instrução CVM nº 400, os investidores poderão desistir da sua adesão à Oferta. Nas hipóteses mencionadas 
acima, os investidores que já tenham aderido à Oferta deverão informar sua decisão de desistência aos 
Coordenadores até às 16:00 horas (i) do dia útil subseqüente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, 
no caso da alínea (a) acima; e (ii) do 5º (quinto) dia útil em que for divulgado ao investidor a suspensão ou a 
modificação da Oferta, com indicação de data e procedimento para a restituição de eventual valor dado em 
contrapartida às Debêntures, ao menos pelos mesmos meios utilizados para a divulgação do Aviso ao Mercado, 
no caso das alíneas (b) e (c) acima, observado que investidores que já tenham aderido à Oferta deverão também 
ser comunicados diretamente a respeito da modificação ou revogação da Oferta. Caso os investidores não 
informem sua decisão de desistência da sua adesão à Oferta nos prazos mencionados acima, deverão efetuar o 
pagamento pelas Debêntures pelas quais tenham formalizado interesse.  
 
Terão direito à restituição integral, sem adição de tributos, juros ou correção monetária, do valor 
eventualmente dado em contrapartida às Debêntures, no prazo de 2 (dois) dias úteis de sua manifestação, em 
conformidade com os termos do Contrato de Distribuição, da Escritura de Emissão e dos Prospectos todos os 
Investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento ou revogação, incluindo a 
hipótese de não emissão de Debêntures de qualquer uma das séries; e (ii) os Investidores que tenham 
revogado a sua aceitação no prazo acima mencionado, na hipótese de suspensão da Oferta.  
 
No caso de eventual modificação da Oferta, os Coordenadores deverão se acautelar e se certificar, no 
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o manifestante está ciente de que a Oferta original 
foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. 
 
II.2.13 Contrato de Distribuição 
 
Nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução CVM 400, foi celebrado 
o Contrato de Distribuição, por meio do qual a Emissora contrata os Coordenadores para serem responsáveis pela 
colocação das Debêntures junto ao público investidor. O Contrato de Distribuição, em sua versão de assinatura, 
encontra-se disponível para consulta ou cópia na sede da Emissora ou do Coordenador Líder, nos endereços 
indicados na seção “I.6 Identificação de Administradores, Consultores e Auditores” deste Prospecto.  
 
De acordo com o Contrato de Distribuição, a Oferta será realizada conforme as condições descritas a seguir. 
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Forma e Procedimento de Colocação  
 
As Debêntures da 1ª Série serão objeto de distribuição pública sob regime de garantia firme de colocação e as 
Debêntures da 2ª Série seriam objeto de distribuição pública sob o regime de melhores esforços de colocação, 
com intermediação dos Coordenadores, por meio do SDT, operacionalizado e administrado pela CETIP, 
mediante observância do plano de distribuição descrito abaixo.  
 
Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Emissora. 

 
Não será constituído fundo de sustentação de liquidez ou firmados contratos de estabilização de preço e/ou de 
garantia de liquidez para as Debêntures. 
 
Plano de Distribuição das Debêntures 
 
Observadas as disposições da regulamentação aplicável, os Coordenadores deverão realizar a distribuição 
pública das Debêntures conforme plano de distribuição adotado em consonância com o disposto no parágrafo 
3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, de forma a assegurar: (i) que o tratamento conferido aos investidores 
seja justo e equitativo; (ii) a adequação do investimento ao perfil de risco dos respectivos clientes dos 
Coordenadores; e (iii) que os representantes de venda dos Coordenadores recebam previamente o exemplar 
dos Prospectos, para leitura obrigatória, e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoas designadas 
pelos Coordenadores. O plano de distribuição é fixado pelos Coordenadores, em conjunto com a Emissora, 
levando em consideração suas relações com investidores e outras considerações de natureza comercial ou 
estratégica dos Coordenadores e da Emissora.  
 
Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, foi aceita a participação de investidores Pessoas Vinculadas 
no Procedimento de Bookbuilding, sem possibilidade de reservas antecipadas e sem limite máximo de tal 
participação em relação ao volume da Oferta. Caso houvesse excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) 
das Debêntures inicialmente ofertadas (o que não foi verificado), as ordens feitas por Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding seriam canceladas. Para mais informações, vide seção “II.5 Fatores de Risco – 
A participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding e na Oferta pode ter promovido má 
formação na taxa de remuneração final das Debêntures e poderá ter um impacto adverso na liquidez das 
Debêntures, respectivamente”, deste Prospecto. 
 
Os Coordenadores realizarão a distribuição pública da totalidade das Debêntures.  
 
A colocação pública das Debêntures somente terá início após: (a) a obtenção do registro da Emissão na CVM; 
(b) o registro para distribuição e negociação das Debêntures no ambiente da CETIP; (c) a publicação do 
Anúncio de Início; e (d) a disponibilização aos investidores dos Prospectos e Formulário de Referência. 
 
Regime de Colocação 
 
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, os Coordenadores realizarão a distribuição 
pública da totalidade das Debêntures, sendo que as Debêntures da 1ª Série serão distribuídas sob o regime de 
garantia firme de colocação, de forma individual e não solidária, e as Debêntures da 2ª Série seriam 
distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação, respondendo cada qual exclusivamente pela 
parcela indicada abaixo. As Debêntures do Lote Suplementar e as Debêntures do Lote Adicional, se houvessem, 
seriam distribuídas pelos Coordenadores em regime de melhores esforços. 
 
A garantia firme de colocação para as Debêntures de 1ª Série, aqui descrita, é outorgada pelos Coordenadores, 
de forma individual e não solidária, correspondendo à obrigação de disponibilizar o montante máximo total de 
R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) à Emissora, conforme proporção abaixo.  
 

COORDENADOR MONTANTE MÁXIMO EM GARANTIA FIRME DE COLOCAÇÃO, NA DATA DE EMISSÃO 

BB-BI R$ 166.668.000,00 

Bradesco BBI R$166.666.000,00 

CAIXA R$166.666.000,00 

Total R$500.000.000,00 
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Observados os limites descritos acima, a garantia firme de colocação prestada pelos Coordenadores deverá ser 
exercida de forma proporcional às suas respectivas participações descritas acima, individual e não 
solidariamente, por cada um deles sobre o montante de Debêntures da 1ª Série que restar após a subscrição 
das Debêntures da 1ª Série pelos Investidores. Desta forma, se as Debêntures da 1ª Série não tiverem sido 
totalmente colocadas até 3 (três) dias úteis a contar da publicação do Anúncio de Início, os Coordenadores 
deverão subscrever, pela taxa teto do Procedimento de Bookbuilding, o eventual saldo remanescente em 
Debêntures da 1ª Série, na proporção prevista acima, até o dia útil subsequente à Data de Liquidação 1ª Série, 
conforme abaixo definido,  respeitadas as condições do Contrato de Distribuição, em especial o prazo de 
validade da garantia firme de colocação (“Data de Liquidação Garantia Firme”). A garantia firme de 
colocação prestada pelos Coordenadores será válida até 15 de maio de 2012, podendo tal prazo ser estendido 
a exclusivo critério dos Coordenadores. 
 
Na hipótese de não haver subscrição e integralização por parte de Investidor que tenha manifestado adesão à Oferta 
no Procedimento de Bookbuilding, sua manifestação de adesão será considerada como cancelada, e as debêntures 
objeto de tal manifestação poderão ser colocadas perante outros Investidores observado o Prazo de Distribuição.  
 
A prestação da garantia firme de colocação pelos Coordenadores somente será exercível (i) após o 
cumprimento de todas as Condições Precedentes descritas no Contrato de Distribuição e (ii) na hipótese de 
não haver demanda de mercado para a totalidade da Emissão. A demanda de mercado apurada no Processo de 
Bookbuilding para Debêntures da 1ª Série será abatida do montante de garantia firme de colocação. 
 
Caso tivesse havido o exercício da opção de colocação das Debêntures do Lote Suplementar e Debêntures do Lote 
Adicional, a liquidação de tais debêntures seria realizada na Data de Liquidação 1ª Série, quando se tratasse de 
Debêntures da 1ª Série, ou na Data de Liquidação 2ª Série, quando se tratasse de Debêntures da 2ª Série. 
 
As Debêntures do Lote Suplementar e as Debêntures do Lote Adicional, se houvessem, seriam distribuídas 
pelos Coordenadores em regime de melhores esforços.  
 
No caso de exercício de garantia firme pelos Coordenadores, a subscrição será feita pelo respectivo Valor 
Nominal, acrescido da taxa teto do Procedimento de Bookbuilding, até a Data de Subscrição. 
 
Após a integral colocação das Debêntures, será publicado Anúncio de Encerramento. 
 
Os Coordenadores poderão revender, até a data de publicação do Anúncio de Encerramento, as Debêntures 
subscritas em virtude do exercício da garantia firme de colocação por preço não superior ao Valor Nominal, 
acrescido da Remuneração entre a Data de Emissão e a data de revenda. A revenda das Debêntures pelos 
Coordenadores, após a publicação do Anúncio de Encerramento, poderá ser feita pelo preço a ser apurado de 
acordo com as condições de mercado verificadas à época. A revenda das Debêntures, deverá ser efetuada 
respeitada a regulamentação aplicável.  
 
Comissionamento 
 
Pelos serviços prestados na forma prevista no Contrato de Distribuição, a Emissora pagará aos 
Coordenadores, até a Data de Liquidação 1ª Série, remuneração composta por comissão de estruturação e 
coordenação, comissão de garantia firme de colocação, comissão de distribuição e comissão de sucesso (em 
conjunto, “Comissionamento”), conforme definido a seguir:  
 

(a) Comissão de Estruturação e Coordenação: correspondente a 0,15% (quinze centésimos por 
cento), incidente sobre o Preço de Subscrição multiplicado pela quantidade total de Debêntures 
efetivamente subscritas, incluindo eventuais Debêntures do Lote Suplementar e as Debêntures 
do Lote Adicional, dividido entre os Coordenadores na proporção da garantia firme de 
colocação prestada por cada um deles;  

 
(b) Comissão de Garantia Firme de Colocação: correspondente a 0,20% (vinte centésimos por 

cento), incidente sobre o  volume total da garantia firme de colocação, prestada pelos 
Coordenadores, independentemente do seu exercício, a ser rateado entre os Coordenadores na 
proporção da garantia firme de colocação prestada por cada um deles;  

 
(c) Comissão de Distribuição: correspondente a 0,15% (quinze centésimos por cento), incidente 

sobre o Preço de Subscrição das Debêntures efetivamente subscritas, incluindo eventuais 
Debêntures do Lote Suplementar e as Debêntures do Lote Adicional, a ser rateado entre os 
Coordenadores na proporção da garantia firme de colocação prestada por cada um deles; 

 
(e) Comissão de Sucesso: correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor presente 

(descontado à taxa equivalente à Taxa DI) da economia total gerada pela redução das taxas 
finais das Debêntures no Procedimento do Bookbuilding em relação às respectivas Taxas 
Máximas das Debêntures, considerando o prazo total da Emissão. 
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Liquidação Financeira 

 
A liquidação financeira da Oferta, com a respectiva prestação de contas e pagamentos, será feita conforme 
procedimentos operacionais de liquidação da CETIP. A liquidação física e financeira das Debêntures da 1ª 
Série ocorrerá até às 16:00 horas do 3º dia útil, contado da publicação do Anúncio de Início (“Data de 
Liquidação 1ª Série”), enquanto que a liquidação física e financeira das Debêntures da 2ª Série ocorreria até 
às 16:00 horas do dia útil imediatamente posterior à Data de Liquidação da 1ª Série (“Data de Liquidação 2ª 
Série”), considerando o resultado da subscrição e integralização das debêntures ocorrida até às 16:00  horas da 
respectiva Data de Liquidação. Será admitida, ainda, a subscrição e integralização após o horário acima 
indicado, desde que na respectiva Data de Liquidação. Nessa hipótese, a liquidação financeira perante a 
Emissora das Debêntures subscritas e integralizadas após o horário mencionado dar-se-á no primeiro dia útil 
subseqüente a cada Data de Liquidação, conforme o caso, não sendo devidos, neste caso, quaisquer 
acréscimos ou atualizações monetárias à Emissora.  
 
A liquidação financeira da Emissão dar-se-á mediante Transferência Eletrônica Disponível – TED ou 
mecanismo de transferência equivalente, pelos Coordenadores, do valor total obtido com a colocação das 
Debêntures, em conta-corrente a ser designada pela Emissora com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis 
da Data de Subscrição, conforme acordado entre a Emissora e os Coordenadores. 
 

Custos de Distribuição 

 
Segue, abaixo, a descrição dos custos estimados da Oferta, levando-se em conta o não exercício da opção das 
Debêntures do Lote Suplementar e das Debêntures do Lote Adicional.  

Custos Montante (em R$) 

% aproximado em relação ao valor 

total da Oferta 

Comissão de Estruturação e Coordenação (1) 750.000,00 0,15% 
Comissão de Distribuição (1)  750.000,00 0,15% 
Comissão de Garantia Firme de Colocação  1.000.000,00 0,20% 
Comissão de Sucesso (2) 0,00 0,00% 
Tributos recolhidos em decorrência das Comissões 237.375,60 0,047% 
Despesas com Publicidade 100.000,00 0,02% 
Despesas com Roadshow 50.000,00 0,01% 
Banco Mandatário e Escriturador 97.200,00 0,019% 
Agente Fiduciário 33.000,00 0,0066% 
Agência de Classificação de Risco – Standard & Poor´s  67.500,00 0,0135% 
Taxa para registro na CVM  165.740,00 0,033% 
Taxa ANBIMA   37.800,00 0,0075% 
Custo de Custódia CETIP 8.950,00 0,0017% 
Assessores Legais   300.000,00 0,06% 
Auditores Externos  150.000,00 0,03% 
Custos para registro das Atas de RCA e da Escritura de 
Emissão e respectivos aditamentos na JUCEMG 

 10.000,00 0,002% 

Total dos Custos 3.757.565,60  0,75 % 

Montante Líquido para a Companhia 496.242.434,40  99,25 % 
 

(1) Calculada sobre o Preço de Subscrição das 500.000 Debêntures da 1ª Série efetivamente colocadas, excluindo Debêntures do Lote Suplementar e as 
Debêntures do Lote Adicional pois não serão emitidas. 
(2) A Comissão de Sucesso seria calculada com base no valor presente da economia gerada à Emissora pela redução das taxas de remuneração das 
Debêntures, calculada sobre a diferença entre a taxa final de remuneração aprovada no Procedimento de Bookbuilding em relação à taxa teto aprovada na 
Reunião do Conselho de Administração. Como não houve tal economia, pois as Debêntures serão emitidas pela taxa teto, não haverá pagamento de comissão 
de sucesso. 

 
Custo Unitário de Distribuição 

 
 

N° de Debêntures 

Custo do Lançamento 

(R$) 

 

Custo por Debênture (R$) 

% Em Relação ao Preço Unitário de 

Distribuição 

500.000 3.757.565,60 7,51  0,0751 % 
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II.2.14 Informações Adicionais 

 

O Prospecto estará disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores: 
(i) Companhia, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.720, na Cidade de Belo Horizonte, no Estado 
de Minas Gerais (www.mrv.com.br/ri, neste website no menu a esquerda acessar “Informações Financeiras 
& Legais”, acessar o item “Outros Documentos” e selecionar “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública 
da Sexta Emissão de Debêntures”); (ii) BB - Banco de Investimento S.A., situado na Rua Senador Dantas, nº 
105, 36º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro (www.bb.com.br/ofertapublica – 
nesta página clicar em “Outros Prospectos”, e em seguida no item "MRV - Prospecto Definitivo da 6ª 
Emissão Pública de Debêntures"); (iii) Banco Bradesco BBI S.A., situado na Avenida Paulista, no 1450, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas – nessa página  
clicar em “MRV – Debêntures”, e em seguida no item "Prospecto Definitivo"); (iv) Caixa  

Econômica Federal Av. Paulista, nº 2.300, 12º andar – Cerqueira César, São Paulo, SP, 01.310-300 
(www1.caixa.gov.br/download/index.asp - em tal página clicar em “Mercado de Capitais - Ofertas em 
Andamento”, e em seguida no item “MRV - Prospecto Definitivo da 6ª Emissão Pública de Debêntures”); (v) 
CVM, situada na Rua Sete de Setembro, n.º 111, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, n.º 340, 2º, 3º e 4º andares, na Cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo (www.cvm.gov.br – neste site, no menu à esquerda acessar "Participantes do Mercado" e acessar o item 
"Companhias Abertas"; neste item acessar "Prospectos de Ofertas Públicas de Distribuição"; neste item 
digitar "MRV" no quadro em branco e acessar "Continuar"; neste item acessar "MRV Engenharia e 
Participações S.A.", e neste item acessar "Download" ao lado de "Prospecto de Distribuição Pública" com a 
data mais recente); (vi) ANBIMA (http://cop.anbid.com.br/webpublic/OfferDetail.aspx?OfferId=94 – 
neste site acessar “Prospecto Definitivo”, com a data mais recente); e (vii) CETIP, situada na Av. Brigadeiro 
Faria Lima, nº 1663, 4º andar, 01452-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (www.cetip.com.br 
– neste site acessar “Comunicados e Documentos”, em seguida, no menu “Unidade de Títulos e Valores 
Mobiliários”, à esquerda, clicar em “Prospectos”; em seguida, em “Critérios de Filtros – Categoria de 
Documento”, selecionar a opção “Prospectos de Debêntures” e na categoria “Critérios de Filtros – Busca 
(Título/Número/Código/Arquivo)” digitar “MRV” no quadro em branco e clicar em “Buscar”; neste item 
acessar “MRV Engenharia e Participações S.A. – 6ª Emissão”, com a data mais recente). 
 

 

http://www.mrv.com.br/ri
http://www.bb.com.br/ofertapublica
http://www.bradescobbi.com.br/
http://www.cetip.com.br/
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II.3 Operações Vinculadas à Oferta e Relacionamento entre a Companhia e os Participantes da Oferta  
 
Além do relacionamento referente à Oferta, os Coordenadores e o Agente Fiduciário mantem relacionamento 
com a Companhia, conforme descrito no item II.3.1 a seguir. Não existem outros relacionamentos entre a 
Companhia, os Coordenadores e o Agente Fiduciário além daqueles descritos abaixo. 
 
Os Coordenadores, o Agente Fiduciário, o Banco Mandatário e o Escriturador ou outra sociedade de seu 
respectivo conglomerado econômico, não receberão qualquer outra remuneração referente à Oferta além dos 
valores previstos na Escritura de Emissão ou, conforme o caso no Contrato de Distribuição e descritos na 
seção “II.2 Informações Relativas à Oferta - II.2.13 Contrato de Distribuição” deste Prospecto ou seus 
respectivos instrumentos de contratação, não havendo, ainda, qualquer conflito de interesses envolvendo os 
Coordenadores e o Agente Fiduciário ou qualquer outra sociedade de seu respectivo conglomerado 
econômico com a Companhia ou qualquer outra sociedade do seu grupo econômico. 
 
II.3.1 Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder 
 
Além da contratação do BB-BI como Coordenador Líder da presente Oferta, a Companhia mantem 
relacionamento comercial com o Banco do Brasil S.A., acionista controlador do Coordenador Líder, no qual 
possui conta corrente. 
 
Em 09 de março de 2012, o grupo econômico MRV mantinha operações relevantes com o Banco do Brasil S.A., 
tendo as seguintes características: (i) Debêntures em carteira proprietária, sendo R$ 160.000.000,00 da 3ª 
Emissão, datada de 1º de fevereiro de 2010 e com vencimento em 22 de fevereiro de 2013 e R$ 16.025.000,00 
da 5ª Emissão, datada de 1º de julho de 2011 e com vencimento em 1º de julho de 2016, com taxas de CDI + 
1,60% aa e CDI + 1,50% aa, respectivamente; (ii) 1º (uma) operações de Capital de Giro – na modalidade CCB, 
com saldo devedor atual totalizando R$ 100.814.000,00 com data de contratação em 09 de agosto de 2010 e 
vencimento em 09 de agosto de 2013, taxa de CDI + 1,02% aa; (iii) 06 (seis) contratos de financiamento 
imobiliário (Plano Empresário) MCMV, com saldo devedor atual totalizando R$ 9.906.000,00, contratados em 
setembro de 2010 a julho de 2011 e com vencimento até agosto de 2015 e taxa de TR+8,40 % aa; e (iv) 
depósitos a prazo em CDB/CDI e operações compromissadas no valor total aproximado de R$ 9.900.000,00 
com liquidez diária e taxas que variam entre 100,20% CDI e 100,40% CDI, com emissão em 23 de fevereiro de 
2012 e vencimento em 13 de fevereiro de 2014. 
 
A Companhia utilizará recursos captados com a presente Oferta para pagar as debêntures descritas no item (i) 
acima, que são de titularidade do Banco do Brasil S.A. Para maiores informações acerca da utilização dos recursos 
captados pela Companhia com a presente Oferta ver item “II.4 Destinação dos Recursos” deste Prospecto. 
 
Exceto pelas Debêntures em carteira proprietária relativas à 5ª emissão descrita no item (i) acima, o Banco do 
Brasil S.A. e/ou o BB-BI não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia, nos 
últimos 12 (doze) meses. 
 
O BB-BI e/ou o Banco do Brasil S.A. e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não 
participaram em operações de reestruturações societárias envolvendo a Companhia ocorridas nos últimos 12 
(doze) meses. 
 
Adicionalmente, o BB-BI atuou como (i) coordenador líder na 5ª Emissão de Debêntures da Companhia, 
emitidas em 1º de julho de 2011, com dispensa do registro de emissão sob a Instrução CVM 476, em 14 de 
julho de 2011; e (ii) coordenador na 3ª Emissão de Debêntures da Companhia, emitidas em 1º de fevereiro de 
2010, registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/DEB/2010/007, sendo remunerado com o valor de 
R$1.203.700.000,00 (um milhão, duzentos e três mil e setecentos reais) pelos serviços de estruturação, 
coordenação, distribuição e prestação de garantia firme. 
 
Não há outros relacionamentos entre o Coordenador Líder e a Companhia que não os mencionados acima. 
 
Não há conflitos de interesses envolvendo a Companhia, o Coordenador Líder e sociedades de seus 
respectivos conglomerados econômicos. 
 
 



55 

II.3.2 Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI 
 
Para atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as 
relações entre a Emissora e o Bradesco BBI. 
 
A Emissora e as sociedades de seu grupo econômico mantem relacionamento comercial com o Bradesco S/A. 
 
Em 09 de Março de 2012, o grupo econômico MRV mantinha operações relevantes com o Banco Bradesco S.A., 
tendo as seguintes características: (i) prestação de garantias por meio de 25 (vinte e cinco) Cartas de Fianças 
Bancárias no montante de R$ 62.773.000,00, com comissão mínima de 0,75% aa e máxima de 1,43% aa e 
vencimento final 09 de junho de 2015; (ii) Debêntures em carteira proprietária das 1ª e 5ª emissões em montante de 
saldo devedor total de R$ 144.412.000,00, datadas de 15 de julho de 2008 e 1º de julho de 2011 e com vencimentos 
em 15 de junho de 2013 e 01 julho de 2015, respectivamente, à taxa de CDI + 1,50% aa em ambas; (iii) 02 (duas) 
operações de Capital de Giro – na modalidade CCB, com saldo devedor atual totalizando R$ 70.370.000,00, com 
datas de contratação a partir de 14 outubro de 2010 e vencimento máximo 14 de junho de 2016 e taxa média de 
CDI + 1,90% aa; (iv) 02 (dois) contratos de financiamento imobiliário (Plano Empresário) com saldo devedor atual 
totalizando R$ 33.051.000,00 contratados em 04 abril de 2011 e vencimento em 04 de abril de 2021, à taxa de 
TR+11,50% aa; e (v) depósitos a prazo em CDB/CDI e operações compromissadas no valor total aproximado de 
R$ 11.140.000,00 com liquidez diária e taxas que variam entre 75% CDI e 101% CDI. 
 
A Companhia utilizará recursos captados com a presente Oferta para pagar as debêntures de sua 1ª emissão 
descritas no item (ii) acima, que são de titularidade do Banco Bradesco S.A. Para maiores informações acerca 
da utilização dos recursos captados pela Companhia com a presente Oferta ver item “II.4 Destinação dos 
Recursos” deste Prospecto. 
 
Além disso, o Bradesco S/A é prestador de serviço de escrituração de ações e debêntures da Emissora. 
 
Adicionalmente, o Bradesco BBI atuou como (i) coordenador na 1ª Emissão de Debêntures da Companhia, 
emitidas em 15 de junho de 2008, registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/PRO/2008/024, sendo remunerado com 
o valor de R$600.000.000,00 (seicentos mil reais) pelos serviços de estruturação, coordenação, distribuição e 
prestação de garantia firme, e na 5ª Emissão de Debêntures da Companhia, emitidas em 1º de julho de 2011, com 
dispensa do registro de emissão sob a Instrução CVM 476 em 14 de julho de 2011; e (ii) coordenador líder na 3ª 
Emissão de Debêntures da Companhia, registrada na CVM sob o nº CVM/SRE/DEB/2010/007, sendo remunerado 
com o valor de R$1.203.700.000,00 (um milhão, duzentos e três mil e setecentos reais) pelos serviços de 
estruturação, coordenação, distribuição e prestação de garantia firme.  
 
Exceto pelo disposto acima, a Companhia não possui qualquer outro relacionamento relevante com o 
conglomerado econômico do Bradesco BBI e, exceto pela remuneração prevista no Contrato de Distribuição, 
não há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou sociedades integrantes de seu 
conglomerado econômico. 
 
O Bradesco BBI e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não participaram em operações 
de reestruturações societárias envolvendo a Companhia ocorridas nos últimos 12 (doze) meses. 
 
O Bradesco BBI e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado econômico eventualmente possuem títulos 
e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou por meio de fundos de investimento 
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares em bolsa de valores a 
preços e condições de mercado. Todavia, a participação acionária do Bradesco BBI e/ou sociedades 
integrantes do seu conglomerado econômico não atinge, e não atingiu, nos últimos 12 (doze) meses, 
diretamente mais que 5% do capital social da Companhia. 
 
Não há outros relacionamentos entre o Bradesco BBI e a Companhia que não os mencionados acima. 
 
A Companhia entende que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco BBI como 
Coordenador da Oferta. 
 
A Companhia pode, no futuro, contratar operações financeiras usuais necessárias à condução de suas 
atividades com o Bradesco BBI. 
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II.3.3 Relacionamento entre a Companhia e a CAIXA 
 
Para atendimento ao disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as 
relações entre a Emissora e a CAIXA. 
 
A Emissora mantém relacionamento comercial com a CAIXA. 
 
Em dezembro de  2011, a Companhia tinha contratado com a CAIXA, dentro do Programa Minha Casa 
Minha Vida, o montante de R$ 6.094.843.638,90, com remuneração de TR + 8% a.a. e, até março de 2012, a 
Companhia já tinha utilizado, desse total o valor de R$ 2.214.277.838,69, com remuneração de TR + 8% a.a., 
dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.  
 
Além da contratação da CAIXA como Coordenador da presente Oferta, até fevereiro de 2012, a Companhia 
possui operações relevantes com a CAIXA, tendo os seguintes montantes: (i) CDB: R$ 119.591.147,56, 
contratada em diversas datas, com vencimento máximo em 14 de março de 2014 e com remuneração de 100% 
a 110% CDI; (ii) Depósitos à Vista: R$ 296.779.639,10, contratados em diversas datas, com vencimento à 
vista e sem remuneração; (iii) Fundos de Investimento: R$ 158.312310,37, contratados em diversas datas, 
sem vencimento e com remuneração variável, de acordo com a performance do fundo; (iv) Poupança PJ: R$ 
48.760.329,28, contratada em diversas datas, com vencimento à vista e com remuneração de 6,17% a.a. + TR; 
(v) Operação de crédito especial contratada em 07 de abril de 2010, com vencimento em 07 de maio de 2012 
e com remuneração de CDI + 0,15% a.m., no valor de R$ 20.833.000,00. A Companhia possui aprovado e 
ainda não contratado com a CAIXA: operação de giro no valor de R$ 50.000.000,00. A CAIXA possui 
contratados com a Companhia operações de cobrança que em dezembro de 2011 totalizaram R$ 3.002.404,50, 
em diversas datas, sem vencimento fixo e com remuneração máxima de R$ 2,10 por operação. 
 
Adicionalmente, a CAIXA atuou como coordenador na 5ª Emissão de Debêntures da Companhia, com 
dispensa do registro de emissão sob a Instrução CVM 476, emitidas em 1º de julho de 2011, com vencimento 
em 1º de julho de 2016 e taxa de CDI + 1,50% aa. A CAIXA adquiriu 16.025 destas debêntures, equivalentes a 
R$ 16.025.000,00 (dezesseis milhões e vinte e cinco mil reais) na data da emissão. 
 
Exceto pela 5ª Emissão de Debêntures descrita acima, a CAIXA e/ou sociedades integrantes de seu 
conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia nos 
últimos 12 (doze) meses. 
 
A CAIXA e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não participaram em operações de 
reestruturações societárias envolvendo a Companhia ocorridas nos últimos 12 (doze) meses. 
 
Não houve por parte da CAIXA negociações com ações da Companhia nos últimos 12 (doze) meses. 
 
Não há outros relacionamentos entre a CAIXA e a Companhia que não os mencionados acima. 
 
Não há conflitos de interesses envolvendo a Companhia, o Coordenador e sociedades de seus respectivos 
conglomerados econômicos. 
 
II.3.4 Relacionamento entre a Companhia e o Agente Fiduciário 
 
Além da contratação da Oliveira Trust como Agente Fiduciário na presente Oferta, a Oliveira Trust presta serviços 
de agente fiduciário na 1ª emissão pública de debêntures da Companhia, da espécie quirografária, com vencimento 
em 15 de junho de 2013 (cinco anos contados da emissão), em que foram emitidas 30.000 (trinta mil) debêntures, 
sendo 27.140 (vinte e sete mil cento e quarenta) debêntures da primeira série e 2.860 (duas mil oitocentas e 
sessenta) debêntures da segunda série, no volume total, na na respectiva data de emissão, de R$300.000.000,00 
(trezentos milhões de reais),  não tendo sido verificada, desde a emissão, a ocorrência de eventos de resgate, 
repactuação ou inadimplemento para tais debêntures. Informa-se também que os pagamentos relativos à 
remuneração e amortização de ambas as séries de tais debêntures da primeira emissão vem sendo realizados 
sem quaisquer inadimplementos, tais como previstos na respectiva escritura de emissão. O Agente Fiduciário 
não presta serviços de agente fiduciário em nenhuma outra emissão de debêntures da Emissora ou de 
sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do grupo econômico da Emissora. 
 
Não há conflitos de interesses envolvendo a Companhia, o Agente Fiduciário e sociedades de seus respectivos 
conglomerados econômicos. 
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II.4 Destinação dos recursos 
 
Os recursos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados integralmente 
ao alongamento do perfil da dívida da Emissora por meio do pagamento de dívidas de curto prazo, incluindo: 
 
- As debêntures não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, da espécie quirografária, da 1ª emissão da 
Emissora, emitidas em junho de 2008 em duas séries, sendo 27.140 debêntures de 1ª série e 2.860 debêntures de 
2ª série, ambas com vencimento final em 15 de junho de 2013. As debêntures da 1ª série da 1ª emissão da 
Emissora possuem valor nominal unitário de R$ 10.000,00 e pagam juros remuneratórios equivalentes a 100% 
da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa de 1,50% ao ano e as debênutres da 2ª série da 1ª emissão da Emissora 
possuem valor nominal unitário de R$ 10.000,00 e seu valor nominal unitário é atualizado pelo IPCA . Os 
recursos obtidos pela Emissora com as debêntures de sua 1ª emissão foram destinados a aquisições de terrenos 
para incorporações e construções e  para o desenvolvimento de novos projetos. 
 
- As 51.640 (cinqüenta e uma mil seiscentas e quarenta) debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, em série única, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de 
R$10.000,00, da 3ª emissão de debêntures da Emissora, emitidas em 01 de fevereiro de 2010 e com vencimento 
em 1 de fevereiro de 2014. Tais debêntures pagam juros remuneratórios equivalentes a 100% da Taxa DI, 
acrescida de uma sobretaxa de 1,60% ao ano e os recursos captados pela Emissora com tais debêntures vem 
sendo utilizados para a aquisição de terrenos para a incorporação de novos empreendimentos, financiamento da 
construção de imóveis, e reforço do capital de giro da Emissora. 
 
- As Cédulas de Crédito Bancário n. CCB012/11 e n. CCB013/11, datadas de 18 de fevereiro de 2011, com 
vencimento em 16 de março de 2015, que pagam juros remuneratórios equivalentes a 100% da Taxa DI, 
acrescida de sobretaxas de 1,15% ao ano e que são o lastro dos Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos 
pela Brazilian Securities Companhia de Securitização, em sua 188ª série da sua 1ª emissão. Os recursos captados 
pela Emissora com estas operações estão sendo utilizados para a aquisição de terrenos e construção e 
desenvolvimento dos seguintes empreendimentos habitacionais: (i) Alta Vista Condomínio Clube: 
empreendimento denominado Alta Vista Condomínio Clube, a ser desenvolvido na forma de um 
empreendimento vertical residencial na cidade de Araçatuba, São Paulo, no imóvel localizado na Av. Umuarama 
s/n, cuja área total é de 48.400,00m², registrado sob a matrícula nº 30.606, do Ofício de Registro de Imóveis de 
Araçatuba; (ii) Campo Bianco: empreendimento denominado Campo Bianco, a ser desenvolvido na forma de 
um empreendimento vertical residencial na cidade de São José dos Campos, São Paulo, no imóvel localizado na 
margem esquerda da Estrada para Martins Guimarães s/n, sentido Cidade-Bairro s/n – Gleba I, Bairro do 
Tatetuba, cuja área total é de 70.256,55m2, registrado sob a matrícula nº 45.546, do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis de São José dos Campos; (iii) Campo Colorato: empreendimento denominado Campo Colorato, a ser 
desenvolvido na forma de um empreendimento vertical residencial na cidade de São José dos Campos, São 
Paulo, no imóvel localizado na Avenida Dr. João Batista de Souza Soares, nº 2.589, cuja área total é de 
10.823,70m2, registrado sob a matrícula nº 191.452, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos 
Campos; (iv) Campo Di Bourbon: empreendimento denominado Campo Di Bourbon, a ser desenvolvido na 
forma de um empreendimento vertical residencial na cidade de São José dos Campos, São Paulo, no imóvel 
localizado na Rua José Cobra – lote 10 – quadra 21, cuja área total é de 5.200,00m2, registrado sob a matrícula 
nº 148.937, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José dos Campos; (v) Cozumel e Caribe: 
empreendimentos denominados Cozumel e Caribe, a serem desenvolvidos, ambos, na forma de 
empreendimentos verticais residenciais na cidade de Campinas, São Paulo, no imóvel localizado na Rodovia D. 
Pedro I s/n, cuja área total é de 48.660,00m2, registrados sob a matrícula nº 111.334, do 1º Ofício de Registro de 
Imóveis de São Paulo; (vi) Cristo Redentor: empreendimento denominado Terra Brasilis – Residencial Cristo 
Redentor, a ser desenvolvido na forma de um empreendimento vertical residencial na cidade de Bauru, São 
Paulo, no imóvel localizado na Rua Argentina – lotes 1 a 18 – quadra 23, cuja área total é de 7.813,92m2, 
registrado sob a matrícula nº 96.883, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Bauru; (vii) Franca Garden: 
empreendimento denominado Parque Franca Garden, a ser desenvolvido na forma de um empreendimento 
vertical residencial na cidade de Franca, São Paulo, no imóvel localizado na Avenida Santa Cruz, cuja área total 
é de 77.089,82m2, registrado sob a matrícula nº 84.279, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Franca; (viii) 
Guanabara: empreendimento denominado Terra Brasilis – Residencial Guanabara, a ser desenvolvido na forma 
de um empreendimento vertical residencial na cidade de Bauru, São Paulo, no imóvel localizado na Rua Estados 
Unidos – lotes 01 a 21 – quadra 14, cuja área total é de 9.877,66m2, registrado sob a matrícula nº 96.881 do 1º 
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Ofício de Registro de Imóveis de Bauru; (ix) Ipanema: empreendimento denominado Terra Brasilis – 
Residencial Ipanema, a ser desenvolvido na forma de um empreendimento vertical residencial na cidade de 
Bauru, São Paulo, no imóvel localizado na Rua Canadá – lotes 02 a 17 e 20 a 27 – quadra 18, cuja área total é de 
10.388,56m2, registrado sob a matrícula nº 96.882, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Bauru; (x) Mirage: 
empreendimento denominado Spazio Mirage, a ser desenvolvido na forma de um empreendimento vertical 
residencial na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, no imóvel localizado na Avenida Brasil esquina com a 
Rua Jugurtha Lorival Glória – lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 – quadra 16 – 
Vila Mogi Moderno, cuja área total é de 8.520,00m2, registrado sob a matrícula nº 71.162, do 2º Ofício de 
Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes; (xi) Montalcino: empreendimento denominado Parque Montalcino, a 
ser desenvolvido na forma de um empreendimento vertical residencial na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, 
no imóvel localizado na Avenida Shozo Sakai s/n, cuja área total é de 20.002,56m2, registrado sob a matrícula nº 
62.976, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes; (xii) Parque Monte Nevada: empreendimento 
denominado Parque Monte Nevada, a ser desenvolvido na forma de um empreendimento vertical residencial na 
cidade de São Carlos, São Paulo, no imóvel localizado na Rua Dr. Joaquim de Moraes s/n, cuja área total é de 
7.412,88m2, registrado sob a matrícula nº 80.178, do 1º Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de São Carlos 
– SP; (xiii) Parque Monte Olimpo: empreendimento denominado Parque Monte Olimpo, a ser desenvolvido na 
forma de um empreendimento vertical residencial na cidade de São Carlos, São Paulo, no imóvel localizado na 
Avenida Gregório Aversa, chácara 24, no loteamento denominado Recreio São Judas Tadeu, cuja área total é de 
5.000,00m2, registrado sob a matrícula nº 35.367, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos; (xiv) 
Parque Smart: empreendimento denominado Condomínio Residencial Parque Smart, a ser desenvolvido na 
forma de um empreendimento vertical residencial na cidade de Sorocaba, São Paulo, no imóvel localizado na 
Av. Três de Março, nº 1.435, cuja área total é de 19.578,06m2, registrado sob a matrícula nº 127.072, do 1º 
Ofício de Registro de Imóveis de Sorocaba; (xv) Piazza Reppublica: empreendimento denominado Parque 
Piazza Reppublica, a ser desenvolvido na forma de um empreendimento vertical residencial na cidade de 
Piracicaba, São Paulo, no imóvel localizado na Av. Guerino Lubiani – setor 13 – quadra 230 – lote 995 – sub-
lote 0000-CPD 1057893, cuja área total é do terreno é de 19.717,59m2, registrado sob a matrícula nº 92.516, do 
2º Ofício de Registro de Imóveis de Piracicaba; (xvi) Plaza Mayor: empreendimento denominado Plaza Mayor, a 
ser desenvolvido na forma de um empreendimento vertical residencial na cidade de Belo Horizonte, Minas 
Gerais, no imóvel localizado na Avenida Hum – lote 01 – quadra 98, cuja área total é de 70.644,50m2, 
registrado sob a matrícula nº 15.221, do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; (xvii) Poeme: 
empreendimento denominado Condomínio Residencial Spazio Poeme, a ser desenvolvido na forma de um 
empreendimento vertical residencial na cidade de Paulínia, São Paulo, no imóvel localizado na R. Dr. Armando 
Antônio D’Ottaviano, nº 221 – lote Y6-C, quadra s/d, quarteirão 145, loteamento Sol Nascente, cuja área total é 
de 3.910,27m2, registrado sob a matrícula nº 4.008, do 4º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Campinas; e (xviii) Reserva Sul e Mirante Sul: empreendimentos denominados Reserva Sul e Mirante Sul, a 
serem desenvolvidos, ambos, na forma de empreendimentos verticais residenciais na cidade de Ribeirão Preto, 
São Paulo, no imóvel localizado na Rodovia Antônio Machado Santana s/n, cuja área total é de 167.036,37m2, 
registrado sob a matrícula nº 29.539, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto. 
 
Para informações acerca do impacto da destinação dos recursos na situação patrimonial e nos resultados da 
Emissora ver seção abaixo “II.7 Capitalização” deste Prospecto. 
  
Na hipótese de os recursos captados pela Emissora com a presente Oferta não serem suficientes para o 
pagamento integral das dívidas descritas acima, conforme seus cronogramas de amortização, inclusive no caso 
de distribuição parcial da presente Oferta, a Companhia buscará novas fontes de financiamento junto a 
instituições financeiras por meio da obtenção de crédito ou acesso ao mercado de capitais. 
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II.5 Fatores de risco 
 

Esta seção contempla, exclusivamente, os fatores de risco diretamente relacionados às Debêntures e à Oferta e 
não descreve todos os fatores de risco relativos à Companhia e suas atividades, os quais o investidor deve 
considerar antes de adquirir Debêntures no âmbito da Oferta. 
 
O investimento nas Debêntures ofertadas envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de 
investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações 
contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo, os riscos constantes 
dos itens “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, cujo caminho para 
acesso está indicado na seção “I.2 Documentos e Informações Incorporados ao Prospecto por Referência” 
deste Prospecto e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas, auditadas, da Emissora, relativas 
aos exercícios sociais findos em 2011, 2010 e 2009, suas respectivas notas explicativas e relatório emitido 
pela Deloitte, incorporados por referência a este Prospecto, cujo caminho para acesso está indicado na seção 
“I.2 Documentos e Informações Incorporados ao Prospecto por Referência” deste Prospecto.  
 
Os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos 
abaixo são aqueles que atualmente a Emissora acredita que poderão afetá-la de maneira adversa, podendo 
riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidos pela Emissora, ou que atualmente são considerados 
irrelevantes, também prejudicar as atividades, a situação financeira e os resultados operacionais da Emissora 
de maneira significativa. 
 
II.5.1 Riscos Relativos às Debêntures  
 
As obrigações constantes da Escritura de Emissão estão sujeitas a hipóteses de vencimento antecipado. 
 
A Escritura de Emissão estabelece hipóteses que ensejam o vencimento antecipado (automático ou não) das 
obrigações da Emissora com relação às Debêntures. Caso ocorra a declaração do vencimento antecipado das 
Debêntures, todas as obrigações da Emissora objeto da Escritura de Emissão deverão ser declaradas 
antecipadamente vencidas e deverá ocorrer o imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal, ou saldo 
do Valor Nominal, acrescido do rendimento calculado pro rata temporis, desde a Data de Emissão até a data 
de pagamento das Debêntures declaradas vencidas. Para hipóteses de vencimento antecipado que não sejam 
automáticas, há de se respeitar um quorum para que não haja a declaração do vencimento antecipado, de 
forma que o interesse de um determinado Debenturista em se declarar ou não o vencimento antecipado das 
Debêntures dependerá, nestas hipóteses, do interesse dos demais Debenturistas. Em caso de vencimento 
antecipado, os Debenturistas receberão da Emissora o pagamento das Debêntures atualizado e remunerado até 
a data da ocorrência do referido vencimento antecipado, ou seja, um valor menor que o que seria recebido 
caso o pagamento fosse realizado nas Datas de Vencimento. 
 
Ademais, não há garantias de que a Emissora possuirá recursos suficientes em caixa para fazer face ao 
pagamento das Debêntures na hipótese de ocorrência de vencimento antecipado das obrigações, hipótese na 
qual os investidores poderão sofrer um impacto negativo relevante aos seus resultados e suas operações, com 
a perda parcial ou total dos valores investidos. Para maiores informações, vide seção “II.2 Informações 
Relativas à Oferta – II.2.2 Características e Prazos da Oferta - Vencimento Antecipado” deste Prospecto.  
 
Eventual rebaixamento na classificação de risco da Companhia e/ou das Debêntures emitidas no âmbito 
desta Oferta poderá acarretar redução de liquidez das Debêntures para negociação no mercado 
secundário. 
 
Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Companhia são levados em 
consideração, tais como a sua condição econômico-financeira, administração e desempenho. São analisadas, 
também, características da Oferta e das Debêntures, assim como as obrigações assumidas pela Companhia e 
os fatores político-econômicos que podem afetar a condição financeira da Companhia. 
 
Dessa forma, as avaliações representam uma opinião quanto às condições da Companhia de honrar seus 
compromissos financeiros, tais como pagamento do principal e juros no prazo estipulado. A classificação de 
risco atribuída a esta Oferta baseia-se na condição e nas informações quando da respectiva Oferta. Não existe 
garantia de que as classificações de risco da Companhia e/ou da Oferta permanecerão inalteradas durante a 
vigência das Debêntures. Um eventual rebaixamento nas classificações de risco obtidas com relação à Oferta 
ou à Companhia durante a vigência das Debêntures poderá afetar negativamente seu preço e sua negociação 
no mercado secundário. 
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Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas 
públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações 
específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de 
risco. Assim, o rebaixamento da classificação de risco da Oferta pode obrigar esses investidores a alienar suas 
Debêntures no mercado secundário, podendo vir a afetar negativamente o preço dessas Debêntures e sua 
negociação neste mercado. 
 

A baixa liquidez do mercado secundário brasileiro para negociação de debêntures poderá dificultar a 

venda das Debêntures. 

 
O mercado secundário brasileiro apresenta baixa liquidez para negociações de debêntures e não há nenhuma 
garantia de que existirá no futuro um mercado de negociação das Debêntures que permita aos Debenturistas 
sua alienação. A Companhia não pode garantir o desenvolvimento ou liquidez de qualquer mercado para as 
Debêntures. A liquidez e o mercado para as Debêntures também podem ser negativamente afetados por uma 
crise no mercado de dívida local ou internacional. Tal queda pode ter um efeito adverso sobre a liquidez das 
Debêntures, independentemente das perspectivas de desempenho econômico-financeiro da Companhia. 
 
Validade da estipulação da Taxa DI, divulgada pela CETIP caso se faça necessária a cobrança judicial das 

Debêntures. 

 
A Súmula n.º 176 editada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ enuncia que é nula a cláusula que sujeita o 
devedor ao pagamento de juros de acordo com a Taxa DI, divulgada pela CETIP. Referida Súmula não 
vincula as decisões do Poder Judiciário. No entanto, caso o Poder Judiciário considere inválida a utilização da 
Taxa DI como fator de remuneração das Debêntures, o índice que vier a ser indicado para substituir a Taxa DI 
poderá conceder aos titulares das Debêntures uma remuneração inferior à remuneração inicialmente 
estabelecida para as Debêntures. 
 
A Espécie das Debêntures é Quirografária, não contando com nenhuma garantia ou preferência. 

 
As Debêntures são quirografárias não contando com nenhuma garantia ou preferência. Em caso de liquidação 
da Companhia, os créditos das Debêntures serão realizados apenas sobre os créditos dos acionistas da 
Companhia, após o pagamento de todos os seus demais credores. 
 

As Debêntures poderão ser objeto de resgate antecipado em caso de extinção e não substituição da 

Taxa DI. 

 
As Debêntures poderão ser objeto de resgate antecipado em caso de extinção e não substituição da Taxa DI, 
hipótese em que a totalidade das Debêntures será cancelada antecipadamente, sem multa ou prêmio de qualquer 
natureza, pelo seu Valor Nominal acrescido da Remuneração. Os adquirentes das Debêntures poderão não obter o 
retorno financeiro esperado na aquisição das Debêntures em decorrência de tal resgate, não havendo qualquer 
garantia de que existirão, no momento do resgate, outros ativos no mercado de risco e retorno semelhantes às 
Debêntures. Além disso, a atual legislação tributária referente ao imposto de renda determina alíquotas 
diferenciadas em decorrência do prazo de aplicação, o que poderá implicar em uma alíquota superior à que seria 
aplicada caso as Debêntures fossem liquidadas apenas na data de seu vencimento. 
 
A participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding e na Oferta poderá promover má 
formação na taxa de remuneração final das Debêntures e poderá ter um impacto adverso na liquidez das 
Debêntures, respectivamente. 

 

Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso a Oferta não atinja excesso de demanda superior em um 
terço à quantidade de valores mobiliários ofertada, será permitida a participação de Pessoas Vinculadas,  
inclusive de sociedades integrantes do grupo econômico das controladoras da Emissora, sem possibilidade de 
reservas antecipadas e sem limite máximo de tal participação em relação ao volume da Oferta.  
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No contexto da Oferta, a Remuneração das Debêntures será definida com base no Procedimento de 
Bookbuilding, no qual serão aceitas intenções de investimento de investidores que sejam Pessoas Vinculadas. 
A participação de investidores no Procedimento de Bookbuilding que sejam Pessoas Vinculadas poderá 
promover a má formação na taxa de remuneração final das Debêntures. Além disso, a participação de Pessoas 
Vinculadas na Oferta poderá ter um impacto adverso na liquidez das Debêntures no mercado secundário, uma 
vez que referidas Pessoas Vinculadas podem optar por manter estas Debêntures fora de circulação, 
influenciando a liquidez. A Emissora não tem como garantir que referidas Pessoas Vinculadas não optarão 
por manter estas Debêntures fora de circulação. 
 

A percepção de riscos em outros países, especialmente em outros países de economia emergente, poderá 

afetar o mercado e a liquidez de títulos e de valores mobiliários brasileiros, incluindo as Debêntures. 

 

Investir em títulos de mercados emergentes, tais como o Brasil, envolve um risco maior do que investir em 
títulos de emissores de países mais desenvolvidos. Os investimentos brasileiros, tal como as Debêntures, estão 
sujeitos a riscos econômicos e políticos, envolvendo, dentre outros: 
 

•  Mudanças nos ambientes regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar a capacidade dos 
investidores de receber pagamentos, no todo ou em parte, com relação a seus investimentos; 

 
•  A capitalização de mercado relativamente pequena e a baixa liquidez dos mercados de títulos 

brasileiros, que podem limitar substancialmente a capacidade de negociar as Debêntures ao preço e no 
momento desejado; e 

 
•  Restrições a investimentos estrangeiros e a repatriação de capital investido e a repatriação de capital 

investido.  
 
Os mercados de títulos e valores mobiliários brasileiros são substancialmente menores, menos líquidos, mais 
concentrados e mais voláteis do que os principais mercados de títulos e valores mobiliários americanos e 
europeus, e não são tão regulamentados ou supervisionados como estes. Desta forma, uma alteração adversa 
no mercado brasileiro ou internacional, ainda que para parâmetros norte-americanos ou europeus possa ser 
considerada uma alteração não material, poderá causar impactos adversos relevantes no mercado brasileiro e 
afetar materialmente o valor das Debêntures ou a sua liquidez. 
 

A Oferta será realizada em até duas séries, sendo que a alocação das Debêntures entre as séries será 

efetuada com base no Sistema de Vasos Comunicantes e que as Debêntures da 2ª Série serão distribuídas 

pelos Coordenadores em regime de melhores esforços de colocação. Estes fatos podem causar a alocação 

parcial de Debêntures entre as séries, ou ainda a não colocação total das Debêntures, afetando a liquidez 

da série com menor demanda, o que pode, eventualmente, gerar prejuízos financeiros aos Debenturistas de 

tal série e, no caso de colocação parcial das Debêntures, afetar negativamente os resultados operacionais e 

a situação financeira da Companhia.  

 

O número de Debêntures a ser alocado em cada série será definido de acordo com a demanda das Debêntures pelos 
investidores, apurada em Procedimento de Bookbuilding, observado que a alocação das Debêntures entre as séries 
se dará por meio do Sistema de Vasos Comunicantes e que será admitida a colocação parcial de qualquer uma das 
séries com a consequente eventual redução no montante total da Emissão. Ademais, as Debêntures da 2ª Série serão 
distribuídas pelos Coordenadores em regime de melhores esforços de colocação, o que poderá ocasionar na 
colocação parcial das Debêntures da 2ª Série ou ainda a não colocação total das Debêntures. Caso, após o 
Procedimento de Bookbuilding, seja verificada uma demanda menor para qualquer uma das séries, ou qualquer das 
séries seja colocada de forma parcial, referida série poderá ter sua liquidez no mercado secundário afetada 
adversamente. Dessa forma, os Debenturistas de tal série podem ter dificuldade para realizar a venda desses títulos 
no mercado secundário ou até mesmo podem não conseguir realizá-la, e, consequentemente, podem eventualmente 
sofrer prejuízo financeiro. Ademais, caso a totalidade das Debêntures não seja colocada, e a Companhia necessite 
obter recursos adicionais para complementar sua necessidade de caixa em função disso, a Companhia poderá não 
encontrar outras fontes disponíveis para tanto, ou poderá contratar financiamentos com taxas menos favoráveis do 
que as taxas atualmente obtidas. Caso isso ocorra, os resultados operacionais e situação financeira da Companhia 
serão afetados negativamente. 



62 

II.6 Capacidade de pagamento 

 
Os administradores da Companhia, com base em análise dos indicadores de desempenho e da geração 
operacional de caixa da Companhia, entendem que a Companhia possui plenas condições para honrar suas 
obrigações de curto e médio prazo, incluindo as Debêntures. A Companhia pretende pagar o montante 
principal de sua dívida de curto e longo prazo descrito na seção “II.7 Capitalização” deste Prospecto, 
inclusive as Debêntures, e os respectivos juros, com recursos provenientes de sua geração operacional de 
caixa. 
 
Os fluxos de caixa das atividades operacionais de investimento e de financiamento da Companhia nos anos de 
2009, 2010 e de 2011, estão descritos na tabela a seguir: 
 

 Em  31 de dezembro de 

 2009 2010 2011 

 Consolidado 

(R$ mil)  

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais ....................  (210.717)  (377.011)  (564.444)  
Caixa líquido gerado pelas (utilizados nas) atividades  de 
investimento ................................................................................  

(47.262) (392.328)  78.359 

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento  ...............  822.359 920.907  551.645  
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa ..............  564.380 151.568  65.560 
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II.7 Capitalização 

 
A tabela a seguir apresenta informações sobre (i) o endividamento total da Companhia, composto pelos 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, debêntures de curto e longo prazo, obrigações com 
empresas ligadas de curto prazo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011, e (ii) o endividamento 
ajustado da Companhia para refletir os recursos recebidos com a presente Oferta.  
 

  

 (Em R$ mil) 

  

Efetivo 

Em 31 de dezembro de 2011 

 

Recursos Líquidos 

captados com a Oferta 

Ajustado (Efetivo em 31 

de dezembro de 2011+ 

Recursos Líquidos 

captados com a Oferta) 

Endividamento  (Endividamento com Terceiros 

+ Obrigações com Empresas Ligadas) 

2.677.284 496.242  3.173.526 

Empréstimos, financiamentos e Debêntures – curto 
prazo................................................................... 

532.489   532.489  

Empréstimos, financiamentos e Debêntures – longo 
prazo.................................................................... 

2.144.517  496.242 2.640.759 

Obrigações com empresas ligadas....................... 278   278  
      
Patrimônio 

líquido.................................................................. 
3.670.089   3.670.089 

Capital social........................................................ 2.650.220   2.650.220  
Reservas de capital............................................... 20.557   20.557  
Reservas de lucro.................................................. 752.129   752.129  
Participação de acionistas não controladores....... 247.183   247.183  
    
Capitalização total(1) 

............................................................... 
6.347.373  496.242 6.843.615 

(1) Capitalização total corresponde à soma do endividamento total e do patrimônio líquido. 
 

 
 

Consolidado (em R$ mil) 
 

31/12/2011 
 

Vencimento Indexador    Spread anual médio 
Debêntures – 1ª emissão – 1ª série 

Debêntures – 1ª emissão – 2ª série 
Debêntures – 2ª emissão – série única 

Debêntures – 3ª emissão – série única 
Debêntures – 4ª emissão – série única 

Debêntures – 5ª emissão – série única 
Debêntures – LOG – série única  

Capital de Giro – CDI 

CCB que lastrearam a operação de CRI 
Financiamento à construção 

FINAME 
Arrendamento mercantil 

Gastos de emissão de debêntures 

Gastos de emissão de capital de giro 
Gastos de emissão de CCB 

181.878 
24.361 

- 

544.262 
302.260 

532.513 
46.127 

291.518 
242.109 

511.263 

4.935 
7.266 
-7.543 

-704 

-3.239 

15/6/2013 CDI 1,50% 
15/6/2013 IPCA 10,80% 

25/5/2011 CDI 3,70% 

1/2/2014 CDI 1,60% 
1/12/2015 TR 8,25%-10,25% 

1/7/2015 CDI 1,50% 
1/2/2014 CDI 2,20% 

06/01/2011 a 21/08/2013 CDI 1,02% a 2,80% 
16/3/2013 a 16/3/2015 CDI 1,15% 

10/01/2011 a 15/11/2013 TR 8% a 10,5% 

17/01/2011 a 15/04/2020         Pré-fixado 4,50% 

Total 2.677.006  

 

A tabela a seguir apresenta informações sobre (i) o endividamento total da Companhia, composto pelos 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, debêntures de curto e longo prazo, obrigações com 
empresas ligadas de curto prazo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011, já ajustado para refletir os 
recursos recebidos com a presente Oferta e (ii) o endividamento total da Companhia composto pelos 
empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, debêntures de curto e longo prazo, obrigações com 
empresas ligadas de curto prazo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2011, já ajustado para refletir os 
recursos recebidos com a presente Oferta, e considerando a utilização dos recursos para pagamento das 
dívidas descritas no item “II.4 Destinação de Recursos” deste Prospecto conforme seus respectivos 
cronogramas de amortização. 
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 (Em R$ mil) 

 Ajustado Oferta 

(Efetivo em 31 de 

dezembro de 2011 

+ Recursos Líquidos 

captados com a Oferta) 

 

 

Pagamentos efetuados 

com Recursos Líquidos 

Captados com a Oferta 

Ajustado Destinação 

(Ajustado Oferta - 

Pagamentos Efetuados  

com Recursos Líquidos 

Captados com a Oferta) 

Endividamento  (Endividamento com Terceiros 

+ Obrigações com Empresas Ligadas) 

3.173.526 (496.242) 2.677.284 

Empréstimos, financiamentos e Debêntures – curto 
prazo.................................................................... 

532.489  (102.264) 430.225 

Empréstimos, financiamentos e Debêntures – longo 
prazo.................................................................... 

2.640.759 (393.978) 2.246.864 

Obrigações com empresas ligadas....................... 278   278 
     
Patrimônio 

líquido.................................................................. 
3.670.089  3.670.089 

Capital social......................................................... 2.650.220   2.650.220  
Reservas de capital................................................ 20.557   20.557  
Reservas de lucro.................................................. 752.129   752.129  
Participação de acionistas não controladores........ 247.183   247.183  
    
Capitalização total(1) ........................................... 6.843.615 (496.242) 6.347.373 

(1) Capitalização total corresponde à soma do endividamento total ajustado e do patrimônio líquido. 

 
 

Consolidado (em R$ mil) 
 

31/12/2011 
 

Vencimento Indexador Spread anual médio 
Debêntures – 1ª emissão – 1ª série(1) 
Debêntures – 1ª emissão – 2ª série(2) 
Debêntures – 2ª emissão – série única 
Debêntures – 3ª emissão – série única(3) 
Debêntures – 4ª emissão – série única 
Debêntures – 5ª emissão – série única  
Debêntures – 6ª emissão – 1ª série 
Debêntures – LOG – série única  
Capital de Giro – CDI 
CCB que lastrearam a operação de CRI(4) 
Financiamento à construção 
FINAME 
Arrendamento mercantil 
Gastos de emissão de debêntures 
Gastos de emissão de capital de giro 
Gastos de emissão de CCB 

935 
94 
- 

286.145 
302.260 
532.513 
496.242 
46.127 

291.518 
209.194 
511.263 
4.935 
7.266 
-7.543 
-704 

-3.239 

15/6/2013 CDI 1,50% 
15/6/2013 IPCA 10,80% 
25/5/2011 CDI 3,70% 
1/2/2014 CDI 1,60% 

1/12/2015 TR 8,25%-10,25% 
1/7/2015 CDI 1,50% 
3/5/2017 CDI 1,50% 
1/2/2014 CDI 2,20% 

06/01/2011 a 21/08/2013 CDI 1,02% a 2,80% 
16/3/2013 a 16/3/2015 CDI 1,15% 

10/01/2011 a 15/11/2013 TR 8% a 10,5% 
17/01/2011 a 15/04/2020 Pré-fixado 4,50% 

Total 2.677.006  
(1) Valor remanescente referente a remuneração 
(2) Valor remanescente referente a remuneração 
(3) Valor remanescente referente a principal não amortizado e remuneração 
(4) Valor remanescente referente a principal não amortizado e remuneração 

 

O investidor deve ler esta tabela em conjunto com as Demonstrações Financeiras, respectivas notas 
explicativas e relatórios de auditores independentes, incorporado por referência a este Prospecto, cujo 
caminho para acesso está indicado na seção “I.2 Documentos e Informações Incorporados ao Prospecto por 
Referência” deste Prospecto. 
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III. ANEXOS

III.1 - Estatuto Social da Companhia

III.2 - Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizasda em 08 e 09 de março  
  de 2012 que Deliberaram sobre a Oferta

III.3 - Instrumento Particular de Escritura da Sexta  Emissão Pública de Debêntures Simples, Não  
  Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Duas Séries, da MRV Engenharia e  
  Participações S.A e Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da Sexta  Emissão  
  Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Duas  
  Séries, da MRV Engenharia e Participações S.A.

III.4 - Declaração da Companhia (artigo 56 da Instrução CVM 400)

III.5 - Declaração do Coordenador Líder (artigo 56 da Instrução CVM 400)

III.6 - Súmula da Agência de Rating Standard & Poor´s
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ANEXO III. 1

•  Estatuto Social da Companhia

O Estatuto Social da Companhia se encontra disponível para consulta nos seguintes websites:

•	 www.mrv.com.br/ri (neste website, acessar “Central de Downloads”); e

•	 www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Cias abertas e estrangeiras”, clicar em “ITR, DFP, IAN, IPE, 
FC, FR e outras informações”, buscar por “MRV”,  selecionar “Estatuto Social” e clicar em “Download”).
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ANEXO III. 2

•  Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas 
em 08 e 19 de março de 2012 que deliberaram sobre a Oferta
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ANEXO III. 3

•  Instrumento Particular de Escritura da Sexta  Emissão Pública de Debêntures Simples,  
Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até Duas Séries,  

da MRV Engenharia e Participações S.A e Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular  
de Escritura da Sexta  Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 

da Espécie Quirografária, em Até Duas Séries, da MRV Engenharia e Participações S.A.
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ANEXO III. 4

•  Declaração da Companhia (artigo 56 da Instrução CVM 400)
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ANEXO III. 5

•  Declaração do Coordenador Líder (artigo 56 da Instrução CVM 400)
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ANEXO III. 6

•  Súmula da Agência de Rating Standard & Poor´s
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Data de Publicação: 22 de março de 2012  
Síntese Analítica  
 
MRV Engenharia e Participações S.A. 
 
Analistas: Débora Confortini, São Paulo, 55 11 3039 9752, debora_confortini@standardandpoors.com; Reginaldo Takara, São 
Paulo (55) 11 3039-9740, reginaldo_takara@standardandpoors.com  
 
Fundamentos  

Os ratings que a Standard & Poor’s Ratings Services atribui à MRV Engenharia e Participações 
S.A. (“MRV”) refletem os riscos associados à exposição da empresa ao setor de construções 
residenciais no Brasil, bastante competitivo, fragmentado, de natureza cíclica e com alta 
dependência do desempenho econômico doméstico; e o longo ciclo de produção nesse setor, que 
requer altas necessidades de capital de giro. A forte posição de mercado da MRV no segmento de 
baixa renda; a sua liquidez adequada; e a sua eficiente estrutura de custos, que se caracteriza por 
economias de escala no seu processo padronizado de produção, contribuindo para a manutenção 
de margens operacionais superiores às de seus pares nacionais atenuam parcialmente esses 
fatores negativos.  

O perfil de negócios da MRV é “regular.” Os fundamentos da indústria de construção residencial no 
Brasil permanecem favoráveis, com a disponibilidade de crédito para incorporadores e 
compradores de imóveis habitacionais ainda bastante adequada. As construtoras de 
empreendimentos residenciais no país têm se beneficiado de forte demanda, em especial no 
segmento de baixa renda, em função dos incentivos do governo e do aumento da renda, se bem 
que em ritmo de crescimento menos acentuado. Como resultado da forte expansão das atividades 
de todos os competidores da indústria, as limitações para execução de obras permanecem como 
risco considerável de curto prazo. Por outro lado, muitas concorrentes da MRV têm atuado de 
forma menos intensa no mercado de baixa renda, contribuindo para reforçar a posição de liderança 
da empresa nesse segmento. Acreditamos que a MRV continua bem posicionada para absorver a 
demanda da baixa renda, mantendo suas significativas métricas operacionais e um crescimento 
conservador.  

O desempenho operacional da MRV está em linha com as nossas expectativas. As vendas 
contratadas aumentaram 15,2% em 2011 com relação a 2010, contribuindo positivamente para o 
índice de vendas sobre oferta, que se manteve no patamar médio de 25% no ano passado. A 
empresa tem mantido a maior margem operacional do setor, beneficiando-se de uma estrutura de 
custo baixo e ganhos de escala, permite uma satisfatória diluição dos custos fixos. A margem 
EBITDA alcançou 26% no final do quarto trimestre de 2011.  

O perfil financeiro da MRV é “significativo.” A empresa tem conseguido manter um nível moderado 
de alavancagem financeira, mesmo com maiores necessidades de capital de giro em função do 
aumento dos projetos em construção, principalmente por se apoiar crescentemente no 
financiamento direto do comprador de imóvel via crédito associativo. Esperamos que a MRV 
preserve métricas confortáveis de liquidez, mesmo considerando sua agressiva estratégia de 
aquisição de terrenos, graças ao crescimento das unidades entregues e ao aumento do uso do 
crédito associativo. Prevemos uma melhora nas margens nos próximos trimestres, o que deve 
permitir que o índice de dívida total sobre EBITDA da MRV fique em torno de 2,5x e o de geração 
interna de caixa (FFO, na sigla em inglês) sobre dívida total permaneça acima de 25% até o final 
de 2012, quando comparados aos 2,9x e 20%, respectivamente, registrados em dezembro 2011. 
Além disso, a empresa deve capturar crescentes fluxos de caixa derivados dos projetos lançados 
em anos anteriores, bem como se beneficiará de seu ciclo da construção mais curto (característico 
do segmento econômico). Acreditamos que isso tudo permitirá à empresa apresentar fluxo de 
caixa operacional livre (FOCF, na sigla em inglês) positivo ao final de 2012.  

Liquidez  
A posição de liquidez da MRV é adequada. Em dezembro de 2011, os vencimentos de curto prazo 
ajustados da empresa somavam R$ 930 milhões, incluindo as obrigações referentes à aquisição 
de terrenos e as reservas de caixa de curto prazo de R$ 1,17 bilhão. A maior parte da dívida total 

1/3
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consiste de emissões de debêntures e financiamentos à construção pelo Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) que a empresa normalmente repassa aos compradores finais quando as 
unidades são entregues. 

Nossa análise do seu perfil de liquidez incorpora as seguintes expectativas e premissas:  

A relação entre fontes de liquidez, que incluem caixa e disponibilidade de linhas de crédito, 
e o seu uso excederá 1,2x ou mais nos próximos 12 a 18 meses.  
As fontes líquidas permanecem positivas, mesmo se houver um declínio de cerca de 20% 
no EBITDA.  
A empresa continuaria cumprindo com suas cláusulas contratuais (covenants) mais 
restritivas mesmo com um declínio de 20% no EBITDA, uma vez que, em nossa visão, 
possui folga significativa em seus covenants de dívida.  
Esperamos que o consumo de caixa (cash burn) da MRV possa se reverter para fluxo de 
caixa positivo em 2012 à proporção que o crescimento marginal modere.  

 
 
Perspectiva  
A perspectiva estável do rating de crédito corporativo reflete nossas expectativas de que a MRV vai 
manter suas margens operacionais e o adequado perfil financeiro, mesmo face a um aumento nos 
riscos de execução de obras pela competitividade do setor, e que a sua geração operacional de 
caixa livre será positiva em 2012. Uma ação positiva de rating é improvável no médio prazo, visto 
que os ratings são até certo ponto limitados pelos riscos da indústria de construção residencial, 
altamente correlacionada ao crescimento da economia e dependente de acesso a crédito de longo 
prazo tanto para as construtoras quanto para os clientes finais. Por outro lado, os ratings poderão 
sofrer pressões de rebaixamento se a liquidez da MRV se deteriorar por maiores necessidades de 
capital de giro resultantes de crescimento além do esperado, levando a uma geração de caixa 
operacional livre fortemente negativa para os próximos anos ou a um aumento na dívida, com um 
índice de dívida total sobre EBITDA consistentemente acima de 3,5x. Rentabilidade operacional 
mais fraca em função de possíveis variações nos custos orçados ou de menor eficiência nos 
projetos residenciais do segmento econômico também poderia levar a uma ação negativa de 
rating.  
 
Artigos Relacionados  

2008 Corporate Criteria: Analytical Methodology, 15 de abril de 2008.  
Key Credit Factors: Global Criteria For Single-Family Homebuilders, 27 de setembro de 
2011. 
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direitos de propriedade exclusivos sobre a informação, incluindo-se ratings, análises e dados relativos a crédito. Esta informação 
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externos garantem a exatidão, completitude, tempestividade ou disponibilidade de qualquer informação. A S&P, suas afiliadas ou 
seus provedores externos diretores, conselheiros, acionistas, funcionários ou representantes não são responsáveis por quaisquer 
erros ou omissões, independentemente da causa, ou pelos resultados obtidos mediante o uso de tal informação. A S&P, SUAS 
AFILIADAS E SEUS PROVEDORES EXTERNOS ISENTAM-SE DE QUALQUER E TODA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, 
INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO 
ESPECÍFICO. Em nenhuma circunstância, deverão a S&P, suas afiliadas ou seus provedores externos e seus diretores, 
conselheiros, acionistas, funcionários ou representantes ser responsabilizados por nenhuma parte, por quaisquer danos, custos, 
despesas, honorários advocatícios, ou perdas diretas, indiretas, incidentais, exemplares, compensatórias, punitivas, especiais, ou 
consequentes (incluindo-se, entre outras, perda de renda ou lucros cessantes e custos de oportunidade) com relação a qualquer 
uso da informação aqui contida, mesmo se alertadas sobre sua possibilidade. 

Os ratings e as análises creditícias da S&P e de suas afiliadas e as observações aqui contidas são declarações de opiniões na data 
em que foram expressas e não declarações de fatos ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou tomar 
qualquer decisão de investimento. Após sua publicação, a S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar a informação. Os 
usuários da informação aqui contida não deverão nela se basear ao tomar qualquer decisão de investimento. As opiniões da S&P e 
suas análises não abordam a adequação de quaisquer títulos. A S&P não atua como agente fiduciário nem como consultora de 
investimentos. Embora obtenha informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz uma auditoria nem assume 
qualquer responsabilidade de diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que receba. 
A fim de preservar a independência e objetividade de suas respectivas atividades, a S&P mantém determinadas atividades de suas 
unidades de negócios separadas de outras. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor de informações 
que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter o sigilo de determinadas 
informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico. 

A S&P Ratings Services pode receber remuneração por seus ratings e análises creditícias, normalmente dos emissores ou 
subscritores dos títulos ou dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza 
suas análises e ratings públicos em seus sites na Web, www.standardandpoors.com / www.standardandpoors.com.mx / 
www.standardandpoors.com.ar / www.standardandpoors.com.br, www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por 
assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros 
redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em 
www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
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Data de Publicação: 13 de março de 2012  
Comunicado à Imprensa  
 
Standard & Poor's atribui rating 'brAA-' à futura emissão de 
debêntures da MRV Engenharia e Participações S.A. 
 
Analistas: Débora Confortini, São Paulo 55-11-3039-9752, debora_confortini@standardandpoors.com; Reginaldo Takara, São 
Paulo 55-11-3039-9740, reginaldo_takara@standardandpoors.com  
 

SÃO PAULO (Standard & Poor’s) 13 de março de 2012 – A Standard & Poor’s Ratings Services 
atribuiu hoje o rating ‘brAA-’ à futura emissão de debêntures, no valor de R$ 500 milhões, a ser 
realizada pela MRV Engenharia e Participações S.A. (“MRV”). A empresa utilizará os recursos 
desta emissão para refinanciar vencimentos de dívida existentes. O rating da emissão reflete o 
rating de crédito corporativo da MRV.  

A empresa tem conseguido manter um nível moderado de alavancagem financeira, mesmo com 
maiores necessidades de capital de giro em função do aumento dos projetos em construção, 
principalmente por se apoiar crescentemente no financiamento concedido diretamente ao 
comprador de imóvel via crédito associativo. Esperamos que a MRV preserve métricas 
confortáveis de liquidez, mesmo considerando-se sua agressiva estratégia de aquisição de 
terrenos, graças ao crescimento das unidades entregues e ao aumento do uso do crédito 
associativo. Além disso, a empresa capturará os crescentes fluxos de caixa derivados dos projetos 
lançados em anos anteriores, bem como se beneficiará de um ciclo da construção mais curto (uma 
característica do segmento econômico). Acreditamos que isso tudo lhe ajudará a incrementar os 
fluxos de caixa para um fluxo de caixa operacional livre (FOCF, na sigla em inglês) positivo até 
2013.  

Os ratings da MRV refletem os riscos associados à exposição da empresa ao setor de construções 
residenciais no Brasil, bastante competitivo, fragmentado, de natureza cíclica e com alta 
dependência do desempenho econômico doméstico; e o longo ciclo de produção nesse setor, que 
requer altas necessidades de capital de giro. A forte posição de mercado da MRV no segmento de 
baixa renda; a sua liquidez adequada; e a sua eficiente estrutura de custos, que se caracteriza por 
economias de escala no seu processo padronizado de produção, contribuindo para a manutenção 
de margens operacionais superiores às de seus pares nacionais atenuam parcialmente esses 
fatores negativos.  

Artigos Relacionados  

2008 Corporate Criteria: Analytical Methodology, 15 de abril de 2008.  
Criteria Methodology: Business Risk/Financial Risk Matrix Expanded, 27 de maio de 2009.  
Methodology and Assumptions: Standard & Poor's Standardizes Liquidity Descriptors For 
Global Corporate Issuers, 2 de julho de 2010. 
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sistema de recuperação sem a prévia autorização por escrito da S&P. A S&P, suas afiliadas e/ou seus provedores externos detém 
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direitos de propriedade exclusivos sobre a informação, incluindo-se ratings, análises e dados relativos a crédito. Esta informação 
não deverá ser utilizada para nenhum propósito ilícito ou não autorizado. Nem a S&P, nem suas afiliadas, nem seus provedores 
externos garantem a exatidão, completitude, tempestividade ou disponibilidade de qualquer informação. A S&P, suas afiliadas ou 
seus provedores externos diretores, conselheiros, acionistas, funcionários ou representantes não são responsáveis por quaisquer 
erros ou omissões, independentemente da causa, ou pelos resultados obtidos mediante o uso de tal informação. A S&P, SUAS 
AFILIADAS E SEUS PROVEDORES EXTERNOS ISENTAM-SE DE QUALQUER E TODA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, 
INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, OU ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO 
ESPECÍFICO. Em nenhuma circunstância, deverão a S&P, suas afiliadas ou seus provedores externos e seus diretores, 
conselheiros, acionistas, funcionários ou representantes ser responsabilizados por nenhuma parte, por quaisquer danos, custos, 
despesas, honorários advocatícios, ou perdas diretas, indiretas, incidentais, exemplares, compensatórias, punitivas, especiais, ou 
consequentes (incluindo-se, entre outras, perda de renda ou lucros cessantes e custos de oportunidade) com relação a qualquer 
uso da informação aqui contida, mesmo se alertadas sobre sua possibilidade. 

Os ratings e as análises creditícias da S&P e de suas afiliadas e as observações aqui contidas são declarações de opiniões na data 
em que foram expressas e não declarações de fatos ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou tomar 
qualquer decisão de investimento. Após sua publicação, a S&P não assume nenhuma obrigação de atualizar a informação. Os 
usuários da informação aqui contida não deverão nela se basear ao tomar qualquer decisão de investimento. As opiniões da S&P e 
suas análises não abordam a adequação de quaisquer títulos. A S&P não atua como agente fiduciário nem como consultora de 
investimentos. Embora obtenha informações de fontes que considera confiáveis, a S&P não conduz uma auditoria nem assume 
qualquer responsabilidade de diligência devida (due diligence) ou de verificação independente de qualquer informação que receba. 
A fim de preservar a independência e objetividade de suas respectivas atividades, a S&P mantém determinadas atividades de suas 
unidades de negócios separadas de outras. Como resultado, certas unidades de negócios da S&P podem dispor de informações 
que não estão disponíveis às outras. A S&P estabeleceu políticas e procedimentos para manter o sigilo de determinadas 
informações que não são de conhecimento público recebidas no âmbito de cada processo analítico. 

A S&P Ratings Services pode receber remuneração por seus ratings e análises creditícias, normalmente dos emissores ou 
subscritores dos títulos ou dos devedores. A S&P reserva-se o direito de divulgar seus pareceres e análises. A S&P disponibiliza 
suas análises e ratings públicos em seus sites na Web, www.standardandpoors.com / www.standardandpoors.com.mx / 
www.standardandpoors.com.ar / www.standardandpoors.com.br, www.ratingsdirect.com e www.globalcreditportal.com (por 
assinatura), e pode distribuí-los por outros meios, inclusive em suas próprias publicações ou por intermédio de terceiros 
redistribuidores. Informações adicionais sobre nossos honorários de rating estão disponíveis em 
www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
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