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Fato Relevante
São Paulo, 29 de março de 2021 - A LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A. (“Lopes” ou “Companhia”)
(B3: LPSB3), empresa de soluções integradas de intermediação, consultoria e promoção de
financiamentos de imóveis no Brasil, dentro do contexto de divulgação de resultados do ano de 2020,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos do art. 157, §4º, da Lei 6.404/1976,
conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03.01.2002, conforme
alterada, e demais disposições aplicáveis, a sua projeção de lançamentos para o ano de 2021 e os
dados gerenciais e preliminares do primeiro trimestre, ainda em andamento, de 2021.

Pipeline de Lançamentos 2021
O pipeline da Companhia, ou seja, o total de lançamentos a serem disponibilizados para
intermediação durante o ano de 2021, é de R$ 14,1 bilhões, sendo R$ 7,4 bilhões relativos ao VGV
ajustado que corresponde à participação da Lopes nos empreendimentos. Caso este pipeline se
concretize, haverá um aumento em torno de 62% em relação ao total lançado em 2020.
O pipeline não representa garantia de geração de negócios para a operação, tendo em vista
que a decisão final de seguir com um lançamento imobiliário é exclusiva de seu respectivo
incorporador, podendo variar significativamente de acordo com alterações políticas,
macroeconômicas e regulatórias, bem como condições sanitárias (especialmente relacionadas ao
Covid-19) e consequentes restrições impostas pelas autoridades governamentais e, ainda, aspectos
relacionados a aprovação e implementação dos projetos.

Indicadores Operacionais 1T21
Os indicadores apresentados de intermediação imobiliária das operações próprias e franquias,
e o volume financiado da CrediPronto são gerenciais e preliminares, estão sujeitos à conclusão do
primeiro trimestre de 2021, em andamento, e à revisão da auditoria, e podem sofrer alterações. As
projeções indicadas a seguir referem-se exclusivamente às estimativas da Companhia para o primeiro
trimestre de 2021 e não devem ser entendidas como aplicáveis aos trimestres subsequentes.

As declarações e informações sobre o futuro são identificadas como dados hipotéticos que não
constituem promessa de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições, pois referem-se a
eventos futuros, portanto, sujeito a circunstâncias que podem ocorrer ou não, de forma que os
resultados futuros poderão divergir das projeções efetuadas e divulgadas, de forma positiva ou
negativa.
Para mais informações sobre a projeção acima, veja a Seção 11 do Formulário de Referência
da Companhia, disponível nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 (www.b3.com.br) e da
Companhia (ri.lopes.com.br).
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre alterações relativas aos
assuntos aqui tratados nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis.
O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos
acionistas para esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Fato Relevante por meio
dos telefones (11) 3067-0520 / (11) 3067-0691 / (11) 3067-0324 ou do e-mail ri@lopes.com.br.
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