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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
Realizada em 23 de março de 2012 

 
 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2012, às 15:00 hrs. (quinze 

horas), na sede social da Minasmáquinas S/A (“a Companhia”), situada na Rodovia Fernão Dias, 

Km 2 da BR 381, nº 2211, em Contagem/MG. CONVOCAÇÃO: Convocação feita nos termos do Art. 

10º, § 3º do Estatuto Social. PRESENÇAS: Totalidade dos membros do Conselho de Administração, 

Srs. Clemente de Faria, Gilberto de Andrade de Faria Júnior, Marcelo de Carvalho e os membros da 

Diretoria, Clemente de Faria, Oswaldo Borges da Costa Filho e Maximino Pinto Rodrigues. MESA: 

Clemente de Faria, Presidente e Gilberto de Andrade Faria Júnior, Secretário. ORDEM DO DIA: 

Deliberar acerca da proposta a ser apresentada à Assembleia Geral sobre: (i) o relatório da 

administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, (ii) 

destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; (iii) 

proposta de remuneração da administração para o exercício social de 2012; (iv) aumento do 

capital social da Companhia e (v) aumento do limite do capital autorizado da Companhia.  

DELIBERAÇÕES: Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos 

conselheiros presentes: (i) Aprovar o relatório da administração, as contas da Diretoria e as 

demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2011, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão 

oportunamente publicados em conformidade com a legislação aplicável, bem como deverão ser 

submetidos aos acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia; (ii) Aprovar a 

seguinte proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2011, correspondente a R$ 12.250.311,69 (doze milhões, duzentos e cinquenta mil, 

trezentos e onze reais e sessenta e nove centavos), a ser submetida aos acionistas na próxima 

Assembléia Geral Ordinária da Companhia: (a) R$ 612.515,58 (seiscentos e doze mil, quinhentos e 

quinze  reais e cinquenta e oito centavos) para a reserva legal da Companhia, (b) R$ 1.629.291,46 

(um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis 

centavos) para a distribuição de dividendos e (c) R$ 10.011.924,87 (dez milhões, onze mil, 

novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) para a conta Reserva de Lucros para 

aumento de capital; (iii) Aprovar a proposta de remuneração global mensal da administração para 

o exercício social de 2012 a ser submetida aos acionistas na próxima Assembléia Geral Ordinária 



da Companhia, no valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), reajustáveis, conforme 

variação do INPC, determinando-se o montante da remuneração de cada membro da 

administração em Reunião do Conselho de Administração, podendo este também determinar, a 

qualquer tempo, o pagamento de remuneração complementar, com base em saldo disponível do 

referido limite; (iv) Aprovada a proposta de elevação do capital social da Companhia de R$ 

52.250.250,00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais), 

para R$ 62.260.770,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e setenta 

reais), realizando-se o aumento de R$ 10.010.520,00 (dez  milhões, dez mil, quinhentos e vinte 

reais), sem emissão de novas ações, e com aumento do valor nominal das ações, mediante a 

utilização da conta Reserva de Lucros. Sendo esta proposta aprovada, o “caput” do Artigo 5º do 

Estatuto Social da Companhia passará a viger com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da 

Companhia é de R$ 62.260.770,00 (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e 

setenta reais), dividido em 22.425 (vinte e duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações ordinárias 

e 22.425 (vinte e duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e 

de valor unitário de R$ 1.388,20 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos); (v) 

Aprovada a proposta de elevação do capital autorizado da Companhia de R$ 60.000.000,00 

(sessenta milhões de reais) para R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais). Sendo esta proposta 

aprovada, o Parágrafo 1º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a viger com a 

seguinte redação: “Parágrafo 1º: A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, 

mediante deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, 

até o limite de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), incluídas as ações ordinárias e 

preferenciais já emitidas, respeitada a proporção entre as ações já existentes ”. ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, aprovada e assinada pela totalidade dos 

membros do Conselho de Administração. Contagem, 23 de março de 2012. Assinaturas: Mesa: 

Clemente de Faria, Presidente e Gilberto de Andrade Faria Júnior, Secretário. Membros do 

Conselho de Administração: Clemente de Faria, Gilberto de Andrade Faria Júnior, Marcelo de 

Carvalho. 

 
Cópia transcrita do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração 

Confere com o original. 

 
 
 

Clemente de Faria 
Presidente 

Gilberto de Andrade Faria Júnior 
Secretário 

 
 
 
 
 



                MINASMÁQUINAS  S/A     (AGO/E convocada para 23/04/2012)    
  
            INSTRUÇÃO CVM 48l/2009     -    INFORMAÇÕES AO MERCADO 
 
 
 
 ANEXO 9-1-II: 
 
 Lucro líquido do exercício:  R$.12.250.311,69 
 
 Valor destinado a distribuição dos dividendos referente ao Exercício Social 2011:   
        
 R$.1.629.291,46   (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e um 
reais, quarenta e seis centavos),  sendo  R$.698.267,77   para  ação ordinária  e  
R$.931.023,69  para ação preferencial. 
 
O valor do dividendo por ação será de R$.32,065934 para ações ordinárias e R$.45,449045 
para ações preferenciais.     
 
O  valor  destinado  à   distribuição  de  dividendos   equivale  a  14%  do  lucro  líquido  do 
exercício, após o cálculo da Reserva Legal. 
 
Os  dividendos  serão  colocados  a  disposição  dos  acionistas  sessenta   (60)  dias  após  a 
realização da AGO/E, ou seja, 23/06/2012.   
 
                 Lucro líquido do exercício                             Dividendos distribuídos 
 
2010 ........ R$.8.390.975,45                                               R$.1.115.999,74                                  
 
2009..........R$.7.041.537,25                                               R$.936.524,45 
 
2008          R$.9.122.132,52                                               R$.1.213.243,62       
  
2007          R$.6.710.615,82                                               R$.892.511,90 
 
 
**** Os acionistas detentores de ações da cia. até a data da AGO/E,  ou seja,  23/04/2012, 
         terão direito aos dividendos que serão distribuídos a partir de 23/06/2012.  
 
 
Destinação de lucros à reserva legal: 
 
            ***  R$.612.515,58  (seiscentos e doze mil, quinhentos e quinze reais, cinquenta e 
oito centavos) é o montante destinado à reserva legal, que equivale a  5%  do lucro líquido 
do Exercício Social, conforme determina  o  Estatuto Social,  no  artigo  25º. 
  
 



 
 
 
 
 
 
Dividendos obrigatório: 
 
Conforme prevê  o  Estatuto Social  da  Minasmáquinas  S/A,   14%  do   lucro líquido  será 

destinado  à  distribuição  de  dividendos,   sendo  6%  do   lucro   líquido   par a   as   ações  

ordinárias  e  8%  do lucro líquido para  as ações preferenciais.   

 

 

Destinação de resultado: 

 

Conforme artigo 25º do Estatuto Social da  Minasmáquinas S/A,  cinco por cento  (5%)  do 

lucro líquido será destinado para o fundo de Reserva Legal. 

 

O   montante   destinado   a   reserva   legal   é:     R$.612.515,58  (seiscentos  e  doze  mil, 

quinhentos e quinze reais, cinquenta e oito centavos),  para  distribuição de  dividendos,  o 

montante  destinado  foi:   R$.1.629.291,46   (um  milhão, seiscentos e  vinte  e  nove  mil, 

duzentos e noventa e um reais, quarenta e seis centavos).   

 

 

ANEXO  14 
 

Valor do aumento do Capital Social: R$.10.010.520,00 (dez  milhões, dez mil, quinhentos   

e vinte reais). 

 

Valor do novo  Capital Social:  R$.62.260.770,00  (sessenta  e  dois  milhões,  duzentos  e 

sessenta mil, setecentos e setenta  reais),  mediante a  utilização da conta reserva de lucros 

para aumento de capital,  sem modificação do número de ações (22.425 ações ordinárias e  

22.425  ações preferenciais), e com modificação no valor nominal das ações,  que  passará  

a  R$.1.388,20 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais, vinte centavos), por ação.   



 

 

 

 

 

O aumento do capital social  e  a  alteração no valor nominal das  ações  serão  devidamente 

registrados no artigo 5º, parágrafo 1º do Estatuto Social da companhia, que passarão a viger 

Com a seguinte redação:    “ Art.  5º  -  O Capital Social autorizado é de   R$.62.260.770,00   

(sessenta  e  dois  milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e setenta reais)  dividido  em  

22.425   (vinte  e  duas  mil,  quatrocentas e  vinte  e  cinco)   ações  ordinárias    e    22.425   

(vinte  e  duas  mil,  quatrocentas e  vinte e  cinco)  ações  preferenciais, todas  nominativas  

e do valor unitário de R$.l.388,20  (um mil, trezentos e oitenta e oito reais, vinte centavos). 

Parágrafo 1º  -  A  sociedade  tem  capital  subscrito  e  integralizado de  R$.62.260.770,00 

(sessenta  e  dois  milhões,  duzentos  e  sessenta  mil,  setecentos  e  setenta  reais),  sendo  

R$.31.130.385,00  (trinta e um  milhões, cento e  trinta  mil,  trezentos s e  oitenta  e  cinco  

reais),  em ações ordinárias  e    R$.31.130.385,00  (trinta e um milhões, cento e trinta mil,  

trezentos e oitenta e cinco reais), em ações preferenciais.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     REMUNERAÇÃO  DOS  ADMINISTRADORES 
 
                   (Conforme Instrução CVM  480  –  Anexo 24, e 
                     Instrução CVM 481  -  Artigo 12) 
 
 
Política ou Prática de Remuneração do Conselho de Administração, Diretoria, 
Conselho Fiscal e Comitês. 

 
 
A remuneração dos membros do  Conselho de Administração e dos diretores é 
determinada anualmente, de forma  global,  pela  Assembléia  Geral  Ordinária 
(AGO), sendo que atualmente os administradores, em conjunto, receberão, até 
a próxima assembléia geral ordinária, uma remuneração mensal, global, de até 
R$.300.000,00   (trezentos mil reais).  Este  limite  é  reajustável,  conforme  a 
variação do  INPC.   O  montante  individual  dos  honorários dos membros do 
Conselho  de  Administração  e  da   Diretoria  é  determinado em  reunião  do 
Conselho  de  Administração.  Ao   Conselho  de   Administração  é  facultado 
determinar,  a  qualquer  tempo,  o pagamento de remuneração complementar, 
com base em saldo disponível do referido limite. 
 
Não  existem  na  Companhia   comitês  remunerados,   nem  Conselho  Fiscal 
instalado.   
 
 
Objetivos da política ou prática de remuneração: 
 
                  estimular o desenvolvimento profissional dos colaboradores; 
 
                  oferecer justa remuneração, considerando-se a equidade interna e o 

                  equilíbrio em relação ao mercado;                   

 
                  oferecer oportunidade de progresso salarial, como reconhecimento 
                  pelo desempenho e nível de maturidade no cargo;                 
 
                  atrair e reter profissionais qualificados, que contribuam para o  
                  crescimento da empresa.  
 



 
 
 
Composição da Remuneração: 
 
Os administrtadores recebem apenas remuneração fixa mensal através de pró-
labore,  cujo objetivo é refletir sua contribuição aos  negócios  da  Companhia. 
 
O  reajuste  da  remuneração  do  Conselho de  Administração  e  da  Diretoria Executiva é 

realizado conforme pesquisa de mercado.  Para estabelecer o valor a  ser  pago  aos  

administradores,  nossa  área  de  recursos  humanos  procura adequar a remuneração  de  

acordo  com  o  que  é  praticado  no  mercado  em companhias de mesmo porte e 

segmento. A determinação deste valor  também é definida com o grau de responsabilidade 

inerentes a cada administrador..    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - INSTRUÇÃO CVM 480 - MINASMÁQUINAS S/A 

NOME DO ADMINISTR. IDADE PROFISSÃO CPF 
DATA / 
ELEIÇÃO CARGO ELETIVO OCUPADO 

DATA / 
POSSE 

PRAZO DE 
MANDATO 

ELEITO P/ 
CONTROL. 

OUTROS 
CARGOS 

CLEMENTE DE FARIA 63 ADMINISTR. 045.902.607-00 29/04/2011 DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/2011 Abr./2012 Sim   

OSWALDO B.  COSTA FILHO  63 ADMINISTR. 045.099.786-34 29/04/2011 DIRETOR FINANCEIRO 02/05/2011 Abr./2012 Sim   

MAXIMINO P. RODRIGUES 65 ADMINISTR. 014.335.046-34 29/04/2011 DIRETOR COMERCIAL 02/05/2011 Abr./2012 Sim 

DIR.  
RELAÇÕES C/ 
INVEST. 

CLEMENTE DE FARIA 63 ADMINISTR. 045.902.607-00 29/04/2011 PRES. CONSELHO DE  ADM. 29/04/2011 Abr./2014 Sim   

GILBERTO DE  A  FARIA JR.  59 ADMINISTR. 236.275.657-20 29/04/2011 MEMBRO DO CONS. DE ADM. 29/04/2011 Abr./2014 Sim   

MARCELO DE CARVALHO 54 ADMINISTR. 372.075.396-49 29/04/2011 MEMBRO DO CONS. DE ADM. 29/04/2011 Abr./2014 Sim   

 

 

 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÃO CVM 480 - FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - MINASMÁQUINAS S/A 

CONTROLADOR CONTROLADA ADMINISTRADOR CARGO 

Administradora Irfa LTDA  (33,8%)   Clemente de Faria Quotista   (20%) 

Cofal - Com. e Represent. LTDA   
(11,4%)   Clemente de Faria Quotista  (99,8%) 

Bamaq S/A  -  Bandeirantes 
Máquinas e Equipamentos   (18,4%) 

  Clemente de Faria  Diretor Administrativo 

  

Oswaldo Borges da Costa Filho Diretor Financeiro 

Maximino Pinto Rodrigues Diretor  Comercial 

  
Juiz de Fora Diesel LTDA 

(25,68%) 

Clemente de Faria Administrador 

  Oswaldo Borges Administrador 



Informações com base nas Demonstrações Financeiras de 2009, 2010 e 2011 

 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA / CVM 

10.1 Comentários dos Diretores sobre: 

 

a. condições financeiras e patrimoniais gerais 

Em 2009, 2010 e 2011 a receita operacional líquida da Companhia foi de R$174,02 milhões, 

R$216,01 milhões e, R$314,60 milhões, respectivamente. O lucro líquido da Companhia, nos 

mesmos períodos, foi de R$7,04 milhões, R$8,39 milhões e, R$12,25 milhões. 

A Companhia sofreu o impacto da crise econômica que assolou o mundo entre o segundo 

semestre de 2008 e início de 2009. No entanto, apesar dos reflexos da crise econômica, a 

Companhia conseguiu recuperar seu desempenho ainda no exercício de 2009, devido à retomada 

do crescimento econômico no país, principalmente nos setores de construção civil, mineração e 

transporte de cargas e manteve o desempenho nos exercícios de 2010 e 2011. Assim, o 

momentâneo e reduzido impacto da crise nos resultados da Companhia não chegou a refletir 

negativamente em seu patrimônio. 

Em 31 de dezembro de 2009, 2010 e 2011 a Companhia possuía, respectivamente, um ativo 

circulante de R$66,85 milhões, R$ 128,77 milhões e, R$147,22 milhões, representado 

principalmente por Caixa, Banco conta movimento, Títulos a Receber, disponibilidade no Fundo 

Mercedes Benz e Estoques. 

Nos mesmos períodos, a Companhia possuía um passivo circulante de R$36,60 milhões, R$92,53 

milhões e, R$101,57 milhões, constituído, principalmente, por Fornecedores, Obrigações junto ao 

Fundo Mercedes-Benz, Contrato de Mútuo, Obrigações Sociais e Fiscais, Imposto de Renda e 

Contribuições Sociais. 

De tal forma, a Administração entende que a Companhia apresenta condições financeiras e 

patrimoniais suficientes para realizar os projetos existentes, assim como cumprir as suas 

obrigações de curto e médio prazo. 

 

b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas 

A Diretoria entende adequada a atual estrutura de capital da Companhia, sendo que suas 

atividades vêm sendo suportadas por recursos aportados pelos acionistas e por recursos captados 

junto a terceiros. A estrutura de capital da Companhia (Capital de terceiros / Passivo Total), em 

31de dezembro de 2009, 2010 e 2011 apresentava, respectivamente, 44% , 63% e 61% .No 

Estatuto Social da Cia não há previsão e não há deliberação de nossos acionistas relativos a 

resgate de  ações. 

 

c. capacidade de pagamento em relação aos compromis sos financeiros 



A Companhia, nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, mantém em níveis considerados suficientes, 

sua capacidade de pagamento em relação aos compromissos assumidos. Tendo apresentando 

como índice de liquidez geral (AC + RLP / PE) nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, 

respectivamente, 1,82; 1,39 e 1,45. 

 

 

d. fontes de financiamento para capital de giro e p ara investimentos em ativos não 

circulantes utilizadas   

A Companhia busca adequar o fluxo de caixa utilizando o prazo “free” concedido pela Montadora, 

alongando os prazos de pagamentos aos demais fornecedores e reduzindo, da melhor maneira 

possível, a dependência de financiamentos de fontes externas. 

 

e. fontes de financiamento para capital de giro e p ara investimentos em ativos não 

circulantes que pretende utilizar para cobertura de  deficiências de liquidez  

A Companhia têm como plano de ação a utilização do fluxo de suas atividades comerciais no 

suprimento de suas necessidades de capital de giro, eventualmente, suprirá tal necessidade com a 

utilização de conta garantida. 

 

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

Não há valores a declarar. 

 

i. contratos de empréstimo e financiamento relevant es. 

Não há valores a declarar. 

 

ii. outras relações de longo prazo com instituições  financeiras 

Não há valores a declarar. 

 

iii. grau de subordinação entre as dívidas 

Não há valores a declarar. 

 

iv. eventuais restrições a nós impostas em relação a limites de endividamento e contratação 

de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à a lienação de ativos, à emissão de novos 

valores mobiliários e à alienação de controle socie tário  

Não há valores a declarar. 

 

g. limites de utilização dos financiamentos já cont ratados 

Não há valores a declarar. 

 



h. alterações significativas em cada item das demon strações financeiras 

Análise das nossas demonstrações de resultados do p eríodo encerrado em 31 de dezembro 

de 2011 comparado ao período encerrado em 31 de dez embro de 2010. 

 

Receita Operacional Líquida 

Nossa receita operacional líquida passou de R$216,01 milhões em 2010 para R$ 314,60 milhões 

em 2011, aumentando R$98,59 milhões ou 45,64%, em decorrência do aumento da demanda por 

nossos produtos e serviços, devido, principalmente, à retomada do crescimento econômico do 

Brasil. Com a aceleração da economia focada em investimentos nos setores de construção civil, 

mineração e transporte de cargas, houve um crescimento da demanda por nossos produtos e 

serviços, representado principalmente pela venda de caminhões, o que proporcionou o aumento de 

nossa receita operacional líquida. 

 

Custo de Mercadorias e Serviços 

O custo dos nossos produtos e serviços passou de R$ 204,88 milhões em 2010 para R$305,43 

milhões em 2011, representando um aumento de R$ 100,55 milhões ou 49,08%. O aumento nos 

custos de nossos produtos e serviços está relacionado ao crescimento de nossos negócios. O 

custo dos nossos produtos e serviços representou 94,85% da receita líquida em 2010, comparado 

a 97,09% em 2011. 

 

Lucro Bruto 

O nosso lucro bruto passou de R$11,13 milhões em 2010 para R$ 9,16 milhões em 2011, 

apresentou uma queda de R$1,97 milhões ou 17,70%. Nossa margem de lucro bruto sobre a 

receita líquida passou de 5,15% em 2010 para 2,91% em 2011. Esta queda em nossa margem 

operacional está relacionada com o aumento do custo de nossos produtos e serviços, devido a 

grande concorrência em nosso mercado de atuação. 

 

Receitas Operacionais 

Nossas receitas operacionais passaram de R$ 28,96 milhões em 2010 para R$ 41,91 milhões em 

2011 aumentando em R$ 12,95 milhões ou 44,72%. 

 

Despesas Operacionais 

Nossas despesas operacionais passaram de R$ 27,62 milhões em 2010 para R$ 32,89 milhões em 

2011. Apresentando dessa forma, uma variação de 19,08%. 

 

Lucro Operacional 



Nosso lucro operacional passou de R$12,41 milhões em 2010 para R$ 18,11 milhões em  2011, 

representando um acréscimo de R$5,70 milhões ou de 45,93% em relação ao período anterior, 

como conseqüência da evolução dos negócios discutida acima. 

 

Lucro Líquido 

Nosso lucro líquido passou de R$ 8,39 milhões em 2010 para R$ 12,25 em 2011,  registrando um 

aumento de R$3,86 milhões ou de 46,01% em relação ao período anterior, como conseqüência da 

evolução dos negócios discutida acima. 

 

Análise das contas patrimoniais em 31 de dezembro d e 2011 comparado a 31 de dezembro 

2010 

 

Ativo Circulante 

Nosso ativo circulante aumentou 14,33%, passando de R$128,77 milhões em 31 de dezembro de 

2010 para R$ 147,22 milhões em 31 de dezembro de 2011. Este crescimento ocorreu 

principalmente em função do aumento da demanda por nossos produtos e serviços em razão da 

retomada do crescimento econômico no País, e encontra-se refletido principalmente: (i) no 

aumento de disponibilidade em conta corrente no Fundo Mercedes Benz, que passou de R$38,90 

milhões em 31 de dezembro de 2010 para R$49,57 milhões em 31 de dezembro de 2011; (ii) no 

aumento do saldo de duplicatas e títulos a receber, que passou de R$ 18,40 milhões em 31 de 

dezembro de 2010 para R$ 31,66 milhões em 31 de dezembro de 2.011, atribuído, principalmente, 

ao aumento no volume de vendas, devido ao crescimento de nossos negócios. 

 

Ativo Não Circulante 

Nosso ativo não-circulante aumentou 5,81%, passando de R$18,77 milhões em 31 de dezembro 

de 2010 para R$19,86 milhões em 31 de dezembro de 2011. Crescimento atribuído a aquisições 

de imobilizado necessárias à manutenção das atividades operacionais da Companhia e ganho de 

investimentos em suas coligadas, avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 

 

Passivo Circulante 

O passivo circulante aumentou 9,77%, passando de R$92,53 milhões em 31 de dezembro de 2010 

para R$101,57 milhões em 31 de dezembro de 2011. Esta variação é explicada principalmente 

pelo aumento de obrigações junto: (i) a fornecedores, que passou de R$50,81 milhões em 31 de 

dezembro de 2010 para R$51,69 milhões em 31 de dezembro de 2011, em razão do crescimento 

de nossos negócios; e (ii) ao Fundo Mercedes Benz de R$29,40 milhões em 31 de dezembro de 

2010 para R$37,61 milhões em 31 de dezembro de 2011. 

 

Passivo Não Circulante 



Nosso passivo não circulante é representado exclusivamente por obrigações exigíveis a longo 

prazo, relativas ao Parcelamento Especial – PAES, que diminuiu de R$0,16 milhões em 31 de 

dezembro de 2010 para R$0,11 milhões em 31 de dezembro de 2011. 

 

Análise das nossas demonstrações de resultados do p eríodo encerrado em 31 de dezembro 

de 2010 comparado ao período encerrado em 31 de dez embro de 2009 

Receita Operacional Líquida 

Nossa receita operacional líquida passou de R$174,02 milhões em 2009 para R$ 216,01 milhões 

em 2010, aumentando R$41,99 milhões ou 24,13%, em decorrência do aumento da demanda por 

nossos produtos e serviços, devido principalmente, à retomada do crescimento econômico do 

Brasil. Com a aceleração da economia, com foco em investimentos nos setores de construção civil, 

mineração e transporte de cargas, houve um crescimento da demanda por nossos produtos e 

serviços, representado principalmente pela venda de caminhões, o que proporcionou o aumento de 

nossa receita operacional líquida. 

 

Custo de Mercadorias e Serviços 

O custo dos nossos produtos e serviços passou de R$ 166,53 milhões em 2009 para R$204,88   

milhões  em 2010, representando um aumento de R$ 38,35 milhões ou 23,03%. O aumento nos 

custos dos nossos produtos e serviços está relacionado ao crescimento de nossos negócios. Os 

custos dos nossos produtos e serviços representaram 95,15% da receita líquida em 2009, 

comparado a 94,85% em 2010. 

 

Lucro Bruto 

O nosso lucro bruto passou de R$7,49 milhões em 2009 para R$ 11,13 milhões em 2010, 

aumentou em de R$3,64 milhões ou 48,60%. Nossa margem de lucro bruto sobre a receita líquida 

aumentou de 4,30% em 2009 para 5,15% em 2010. Esta melhora da nossa margem operacional 

está relacionada com o aumento da demanda por nossos produtos e serviços, o que nos 

proporcionou a oportunidade de vendas com melhores margens. 

 

Receitas Operacionais 

Nossas receitas operacionais passaram de R$ 21,45 milhões em 2009 para R$ 28,96 milhões em 

2010 aumentando em R$ 7,51 milhões ou 35,01%. 

 

Despesas Operacionais 

Nossas despesas operacionais passaram de R$ 18,40 milhões em 2009 para R$ 27,62 milhões em 

2010. Apresentando dessa forma, uma variação de 50,11%. 

 

Lucro Operacional 



Nosso lucro operacional passou de R$10,53 milhões em 2009 para R$ 12,41 milhões em 2010, 

representando um acréscimo de R$1,88 milhões ou de 19,80% em relação ao período anterior, 

como conseqüência da evolução dos negócios discutida acima. 

 

Lucro Líquido 

Nosso lucro líquido passou de R$ 7,04 milhões em 2009 para R$ 8,39 em 2010, registrando um 

aumento de R$1,35 milhões ou de 19,18%, em relação ao período anterior, como conseqüência da 

evolução dos negócios discutida acima. 

 

Análise das contas patrimoniais em 31 de dezembro d e 2010 comparado a 31 de dezembro 

2009 

Ativo Circulante 

Nosso ativo circulante aumentou 92,63%, passando de R$66,85 milhões em 31 de dezembro de 

2009 para R$ 128,77 milhões em 31 de dezembro de 2010. Este crescimento ocorreu 

principalmente em função do aumento da demanda por nossos produtos e serviços em razão da 

retomada do crescimento econômico no País, e encontra-se refletido principalmente: (i) no 

Estoque que passou de R$13,42 milhões em 31 de dezembro de 2009 para R$48,84 milhões em 

31de dezembro de 2010, refletindo o aumento no volume de vendas de produtos e serviços e 

conseqüente necessidade de maior estoque; (ii) no aumento do Disponível da Companhia, que 

passou de R$4,19 milhões em 31 de dezembro de 2009 para R$12,85 milhões em 31 de dezembro 

de 2010; e (iii) no aumento de disponibilidade em conta corrente no Fundo Mercedes Benz, que 

passou de R$26,57 milhões em 31 de dezembro de 2009 para R$38,90 milhões em 31 de 

dezembro de 2010. 

 

Ativo Não Circulante 

Nosso ativo não-circulante aumentou 6,71%, passando de R$17,59 milhões em 31 de dezembro 

de 2009 para R$18,77 milhões em 31 de dezembro de 2010. Crescimento atribuído a aquisições 

de imobilizado necessárias à manutenção das atividades operacionais da Companhia e ganho de 

investimentos em suas coligadas, avaliado pelo método de equivalência patrimonial. 

 

Passivo Circulante 

O passivo circulante aumentou 152,81%, passando de R$36,60 milhões em 31 de dezembro de 

2009 para R$92,53 milhões em 31 de dezembro de 2010. Esta variação é explicada principalmente 

pelo aumento de obrigações junto: (i) a fornecedores, que passou de R$9,00 milhões em 31 de 

dezembro de 2009 para R$50,81 milhões em 31 de dezembro de 2010, em razão do crescimento 

de nossos negócios e conforme já citado, conseqüente necessidade de maior estoque para 

atender a crescente demanda; e (ii) ao Fundo Mercedes Bens de R$19,20 milhões em 31 de 

dezembro de 2009 para R$29,40 milhões em 31 de dezembro de 2010. 



 

Passivo Não Circulante 

Nosso passivo não circulante é representado exclusivamente por obrigações exigíveis a longo 

prazo, relativas ao Parcelamento Especial – PAES, que diminuiu de R$0,27 milhões em 31 de 

dezembro de 2009 para R$0,16 milhões em 31 de dezembro de 2010. 

 


