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1) VANGARDI

Plataforma Digital que busca oferecer as melhores oportunidades de investimentos em
ativos que movimentam a economia real.

Através de uma seleção criteriosa de projetos e, cortando o intermediário, conseguimos
estabelecer de forma desburocratizada custos satisfatórios para as empresas, sem abrir
mão de retornos acima da média do mercado aos seus investidores.

Tudo isso por meio de uma plataforma totalmente online, segura e de alta acessibilidade,
garantindo a melhor experiência para todos envolvidos.

Abaixo alguns dados sobre as 14 ofertas da Vangardi concluídas com sucesso:

Construtoras Parceiras:
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2) OPERAÇÃO

Objetivo Viabilizar recursos para o desenvolvimento do
empreendimento Vânia Santos

Captação Alvo R$ 800.000

Início da Oferta 06/04/2021 às 09 horas

Encerramento da Oferta 13/04/2021 ou quando atingir o valor alvo

Investimento Mínimo 01 cota equivalente a R$ 1.000

Prazo 18 meses (540 dias)

Retorno pré-fixado 12% ao ano; bônus de 1% para reservas feitas até
23:59 do dia 08/04, totalizando 13% ao ano

Formas de Pagamento

(i) Pagamento ao final: parcela única no
vencimento (valor investido acrescido da
rentabilidade total) ou (ii) Pagamentos mensais:
pagamentos mensais dos juros, valor investido
pago junto com a última parcela

Modelo Jurídico Endosso de CCB (Cédula de Crédito Bancário)

Emissora da CCB MoneyPlus, CNPJ: 11.581.339/0001-45

Emitente da CCB Vania Santos Empreendimentos Imobiliarios Spe
Eireli, CNPJ: 39.909.864/0001-66

Imposto de Renda Retido na fonte e pago pela Emitente;
Conforme a tabela padrão de renda fixa
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3) EMISSOR

A Santos Júnior mantém sólidas suas premissas desde o início da sua história: o respeito
pelo cliente é reafirmado a cada empreendimento entregue. Possui empreendimentos nas
melhores e promissoras áreas de Belo Horizonte, que se destacam pelos acabamentos de
alto padrão, decoração de alta qualidade, e por atender as necessidades de seus clientes de
forma individualizada e exclusiva.

Nos últimos anos, a Construtora Santos Júnior se dedicou à construção de
empreendimentos residenciais e comerciais inovadores de alto padrão na capital mineira.
Seus projetos são realizados com exatidão, seguindo rigorosamente todas as normas e
parâmetros estipulados para o mercado da construção civil. É consolidada como referência
de qualidade, bom gosto em acabamento e facilidades nos serviços.

Em constante crescimento, lançou 263 unidades em 2020, o que corresponde a um aumento
de aproximadamente 198% em comparação a 2019. Os dados financeiros e contábeis da
empresa estão anexados na página da captação para aprofundamento e análise do
investidor.

Site: www.construtorasantosjunior.com.br/

Portfólio Construtora Santos Júnior

http://www.construtorasantosjunior.com.br/
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4) O PROJETO

O empreendimento Vânia Santos será construído em um terreno com área total de 426 m²,
com localização privilegiada na Rua Pitangui, nº 2.643, bairro Sagrada Família, Belo
Horizonte - MG.

O edifício residencial será composto de 11 apartamentos distribuídos em um único bloco.
Subsolo com 14 vagas de garagem, primeiro pavimento com 12 vagas e do segundo ao
oitavo andar as unidades residenciais.

As vendas até o momento foram muito positivas, visto que já foram vendidas 6 unidades. O
sucesso nas vendas se deve também à localização privilegiada no bairro, um dos que mais
se valoriza na região Leste de Belo Horizonte.

As unidades têm o preço médio de R$ 600.000. Cada unidade possui em média 120 m² de
área, com plantas que variam de 100 a 180 m². O VGV (Valor Geral de Vendas) do
empreendimento é de aproximadamente R$ 6 milhões.

Imagens ilustrativas do empreendimento
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5) O INVESTIMENTO

Investimento via Cédula de Crédito Bancário. É o contrato de investimento do investidor,
assinado virtualmente. O investidor consegue negociá-lo particularmente. Neste documento
estão as informações do investimento, como a rentabilidade, taxa efetiva total, o fluxo de
pagamento, os prazos e os tributos envolvidos na operação.

Cada investidor deve reservar a quantidade de cotas que desejar, sendo válidos quaisquer
investimentos em múltiplos de R$1.000 até o montante da oferta total. Após a reserva, para
confirmação do investimento, é necessária a realização de uma transferência via TED, DOC
ou PIX para a conta solicitada da Vangardi.

Segue abaixo a simulação comparativa do Investimento. Considerando as seguintes
premissas: CDI a 2,65% ao ano e a poupança rendendo aproximadamente 70% da taxa
Selic.

*Considerando investimento de RS 10.000 com uma rentabilidade de 13% ao ano em um prazo
de 18 meses.
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5.1) MODALIDADES DE INVESTIMENTO

Confira a seguir como será seu fluxo de pagamento em ambas modalidades de
investimento. Na opção ‘Pagamento ao final’, o investidor recebe os juros em uma única
parcela, junto com o principal investido. Em contrapartida, na opção ‘Pagamento Mensais', o
investidor recebe pagamentos mensais dos juros, e o principal é pago junto com a última
parcela.

Há uma pequena diferença entre essas duas modalidades no que tange o retorno total,
principalmente porque os juros mensais possuem uma tributação maior, devido à tabela de
IR. Cabe ao investidor avaliar seus objetivos para decidir qual modalidade optará.

Segue abaixo duas tabelas para o melhor entendimento e comparação de como funcionam
essas modalidades, com vencimentos estimados.

Fluxo de Pagamento Juros ao Final

Parcela Vencimento Principal Rendimento Bruto IR Rendimento Líquido Fluxo

1 10/22 R$ 10.000,00 R$ 2.012,06 17,5% R$ 1.659,95 R$ 11.659,95

Fluxo de Pagamento Mensal

Parcela Vencimento Principal Rendimento Bruto IR Rendimento Líquido Fluxo

1 05/21 R$ 102,37 22,5% R$ 79,34

2 06/21 R$ 102,37 22,5% R$ 79,34

3 07/21 R$ 102,37 22,5% R$ 79,34

4 08/21 R$ 102,37 22,5% R$ 79,34

5 09/21 R$ 102,37 22,5% R$ 79,34

6 10/21 R$ 102,37 20,0% R$ 81,90

7 11/21 R$ 102,37 20,0% R$ 81,90

8 12/21 R$ 102,37 20,0% R$ 81,90

9 01/22 R$ 102,37 20,0% R$ 81,90

10 02/22 R$ 102,37 20,0% R$ 81,90

11 03/22 R$ 102,37 20,0% R$ 81,90

12 04/22 R$ 102,37 17,5% R$ 84,46

13 05/22 R$ 102,37 17,5% R$ 84,46

14 06/22 R$ 102,37 17,5% R$ 84,46

15 07/22 R$ 102,37 17,5% R$ 84,46

16 08/22 R$ 102,37 17,5% R$ 84,46

17 09/22 R$ 102,37 17,5% R$ 84,46

18 10/22 R$ 102,37 17,5% R$ 84,46 R$ 10.084,46

*Considerando investimento de RS 10.000 com uma rentabilidade de 13% ao ano em um prazo
de 18 meses.
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6) TRIBUTAÇÃO

A tributação dos rendimentos obtidos no investimento seguirá a tabela regressiva da renda
fixa estipulada pela Receita Federal do Brasil.

Tabela de Imposto de Renda

Alíquota em % Prazo

22,5% até 180 dias

20,0% até 360 dias

17,5% até 720 dias

15,0% após 720 dias

Para investimentos com a modalidade de pagamento ao final do prazo, a alíquota é de
17,5%. Para investimentos com pagamentos mensais, a tributação segue esta tabela, ou
seja, varia conforme os meses.

O investidor não precisará pagar nenhuma DARF ou cobrança do tributo, visto que ele
recebe o valor líquido já na sua conta corrente. O pagamento dos encargos fica por conta da
Emitente.

A respeito da declaração de IR, o investidor pode consultar o passo-a-passo descrito no link
do site da Vangardi: www.vangardi.com.br/imposto-de-renda.

7) GARANTIAS, SEGURANÇA E RISCOS

GARANTIAS
A garantia com a qual a Santos Júnior trabalha é o aval dos sócios-proprietários e da própria
construtora. O contrato de investimento anexado na página da captação irá descrever quem
são os avalistas do empreendimento.

O aval garante o cumprimento integral das cláusulas previstas no contrato de investimento,
no qual os avalistas irão se responsabilizar pelo adimplemento das obrigações devidas em
favor do Investidor.

SEGURANÇAS

A Construtora Santos Júnior possui o GERIC da Caixa Econômica Federal, uma certificação
em que a construtora é submetida a um rigoroso processo de análise de crédito. O
credenciamento do GERIC passa muita segurança aos investidores e ao mercado quanto às
capacidades financeiras, técnicas e administrativas da construtora. O empreendimento

http://www.vangardi.com.br/imposto-de-renda
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Vânia Santos conta com entrega 100% garantida pela Caixa Econômica Federal, além da
construtora não correr riscos de inadimplência das unidades.

Incorporação Imobiliária com Patrimônio de Afetação: garante que os recursos usados para
o empreendimento estão assegurados unicamente para ele e que há separação das dívidas
da empresa-mãe.

Saiba mais em: www.vangardi.com.br/patrimonio-de-afetacao .

RISCOS

Todos os investimentos possuem riscos, que existem devido a diversos fatores, dentre eles:
retração da atividade econômica nacional, inadimplência do emissor da dívida, política
econômica adotada, ou seja, tanto fatores internos do emissor, quanto fatores externos.

A Vangardi realiza um estudo referente ao crédito da emissora e a viabilidade do projeto
com objetivo de reduzir ao máximo os riscos internos. Entretanto, como não é possível
prever o que acontecerá na política econômica do país, o Investidor deverá estar ciente
que os riscos externos existem.

Tendo em vista os riscos envolvidos nas operações realizadas via Vangardi, recomenda-se
que o Investidor busque o máximo de informações antes de realizar qualquer tipo de
investimento e que não aplique a integralidade das suas disponibilidades financeiras apenas
nesse tipo de investimento, diversificando sempre sua carteira e, consequentemente, seus
riscos.

É importante lembrar que a Vangardi é apenas detentora da plataforma que aproxima o
Investidor do Emitente e, portanto, não assume responsabilidade pelo negócio realizado
entre o Investidor e o Emitente.

Se tiver qualquer dúvida, fale com nossa equipe por WhatsApp
ou por e-mail: contato@vangardi.com.br

Bons investimentos!
Equipe Vangardi.

Rodrigo Oliveira, CEO - (31) 98783-2150
Thomas Torres, Gerente de Operações - (31) 98353-3598

http://www.vangardi.com.br/patrimonio-de-afetacao
https://api.whatsapp.com/send?phone=5531971694819&text=Ol%C3%A1!%20Estou%20com%20algumas%20d%C3%BAvidas%20sobre%20a%20Vangardi.
mailto:contato@vangardi.com.br
https://www.linkedin.com/in/rodrigo-oliveira-investor/
https://www.linkedin.com/in/thomastorres95/

