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Nome do responsável pelo conteúdo do 
formulário

Maximino Pinto Rodrigues

Cargo do responsável Diretor de Relações com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:

a. reviram o formulário de referência

b. todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480, em especial aos arts. 14 a 
19

c. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira do 
emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores mobiliários por ele emitidos

1.1 - Declaração e Identificação dos responsáveis
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JANIO BLERA DE ANDRADE 01/05/2012 535.690.328-68 Rua Doutor Frederico Steidel 229, conjunto 32, Vila Buarque, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01225-
030, Telefone (11) 33375217, Fax (11) 33375217, e-mail: contracto@contracto.cnt.br

Montante total da remuneração dos auditores 
independentes segregado por serviço

R$ 96.880,00 foram pagos no exercicio social de 2013 apenas para a prestação de serviços de auditoria independente.

Descrição do serviço contratado Prestação de serviço de auditoria independente.

Justificativa da substituição Não aplicável.

Nome responsável técnico Período de prestação de 
serviço CPF Endereço

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância 
da justificativa do emissor

Nao aplicável.

Tipo auditor Nacional

Código CVM 621-1

Possui auditor? SIM

Período de prestação de serviço 01/05/2012

CPF/CNPJ 535.690.328-68

Nome/Razão social JANIO BLERA DE ANDRADE

2.1/2.2 - Identificação e remuneração dos Auditores
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2.3 - Outras informações relevantes
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Resultado Líquido por Ação 199,760000 182,000000 273,000000

Valor Patrimonial de Ação (Reais 
Unidade)

1.790,290000 1.617,090000 1.459,670000

Número de Ações, Ex-Tesouraria 
(Unidades)

42.261 42.261 42.261

Resultado Líquido 8.959.132,00 8.143.494,00 12.250.311,00

Resultado Bruto 21.769.839,00 10.975.263,00 9.166.242,00

Rec. Liq./Rec. Intermed. 
Fin./Prem. Seg. Ganhos

276.462.825,00 315.103.967,00 314.604.711,00

Ativo Total 141.725.536,00 132.947.103,00 167.092.524,00

Patrimônio Líquido 80.294.251,00 72.526.684,00 65.466.275,00

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais) Exercício social (31/12/2013) Exercício social (31/12/2012) Exercício social (31/12/2011)
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3.2 - Medições não contábeis
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras

3.3. Eventos Subsequentes a 31 de dezembro de 2013. 

 

Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2014, foi aprovada a alteração do Estatuto 

Social, nos seguintes termos: 

 

(i) aumento do capital social da Companhia, de R$ 68.912.025,00 (sessenta e oito milhões, novecentos e doze mil e 

vinte e cinco reais) para R$.76.231.545,00 (setenta e seis milhões, duzentos e trinta e um mil, quinhentos e 

quarenta e cinco reais), sem a emissão de novas ações e com aumento do valor nominal da ação, mediante a 

utilização da Reserva de Lucros; 

 

(ii) aumento do limite do capital autorizado da Companhia, de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) para R$ 

90.000.000,00 (noventa milhões de reais). 
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3.4 - Política de destinação dos resultados

3.4. Política de Destinação de Resultados.  

 

 2013 2012 2011 

Regras sobre rentenção de 

lucro 

Nosso Estatuto Social prevê 

que depois de efetuadas as  

retenções legais, bem como 

o pagamento dos 

dividendos aos acionistas 

detentores de ações 

ordinárias e preferenciais, o 

saldo remanescente ficará à 

disposição da Assembleia 

Geral.  

Nosso Estatuto Social prevê 

que depois de efetuadas as  

retenções legais, bem como 

o pagamento dos 

dividendos aos acionistas 

detentores de ações 

ordinárias e preferenciais, o 

saldo remanescente ficará à 

disposição da Assembleia 

Geral. 

Nosso Estatuto Social prevê 

que depois de efetuadas as  

retenções legais, bem como 

o pagamento dos 

dividendos aos acionistas 

detentores de ações 

ordinárias e preferenciais, o 

saldo remanescente ficará à 

disposição da Assembleia 

Geral. 

Regras sobre a distribuição 

de dividendos 

As ações preferenciais da 

Companhia fazem jus a 8% 

(oito por cento) do lucro 

líquido, já descontado o 

percentual destinado à 

reserva legal. 

As ações ordinárias da 

Companhia fazem jus a 6% 

(seis por cento) do lucro 

líquido, já descontado o 

percentual destinado à 

reserva legal. 

As ações preferenciais da 

Companhia fazem jus a 8% 

(oito por cento) do lucro 

líquido, já descontado o 

percentual destinado à 

reserva legal. 

As ações ordinárias da 

Companhia fazem jus a 6% 

(seis por cento) do lucro 

líquido, já descontado o 

percentual destinado à 

reserva legal. 

As ações preferenciais da 

Companhia fazem jus a 8% 

(oito por cento) do lucro 

líquido, já descontado o 

percentual destinado à 

reserva legal. 

As ações ordinárias da 

Companhia fazem jus a 6% 

(seis por cento) do lucro 

líquido, já descontado o 

percentual destinado à 

reserva legal. 

Periodicidade das 

distribuições de dividendos 

A nossa distribuição de  

dividendos, conforme o 

nosso Estatuto Social, é 

realizada anualmente, no 

prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contados da 

asembleia geral que os tiver 

deliberado.  

A nossa distribuição de  

dividendos, conforme o 

nosso Estatuto Social, é 

realizada anualmente, no 

prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contados da 

asembleia geral que os tiver 

deliberado. 

A nossa distribuição de  

dividendos, conforme o 

nosso Estatuto Social, é 

realizada anualmente, no 

prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contados da 

asembleia geral que os tiver 

deliberado. 

Eventuais restrições à 

distribuição de dividendos 

impostas por legislação ou 

por regulamentação 

especial aplicável à 

Companhia, porcontratos,  

decisões  

judiciais,  

administrativas ou arbitrais 

Não nos são impostas 

quaisquer restrições à 

distribuição de dividendos, 

além da obrigatoriedade 

legal de retenção de 5% do 

lucro para a formação da 

reseva legal, impostas por 

legislação ou 

regulamentação especial 

aplicável ao emissor, nem 

por contratos, decisões 

judiciais, administrativas ou 

arbitrais.  

Não nos são impostas 

quaisquer restrições à 

distribuição de dividendos, 

além da obrigatoriedade 

legal de retenção de 5% do 

lucro para a formação da 

reseva legal,  impostas por 

legislação ou 

regulamentação especial 

aplicável ao emissor, nem 

por contratos, decisões 

judiciais, administrativas ou 

arbitrais. 

Não nos são impostas 

quaisquer restrições à 

distribuição de dividendos, 

além da obrigatoriedade 

legal de retenção de 5% do 

lucro para a formação da 

reseva legal, impostas por 

legislação ou 

regulamentação especial 

aplicável ao emissor, nem 

por contratos, decisões 

judiciais, administrativas ou 

arbitrais. 
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Preferencial 680.894,00 30/06/2014 618.906,00 28/06/2013 931.023,00 29/06/2012

Ordinária 510.671,00 30/06/2014 464.179,00 28/06/2013 698.268,00 29/06/2012

Dividendo Obrigatório

Data da aprovação da retenção

3.5 - Distribuição de dividendos e retenção de lucro líquido

Lucro líquido retido Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo Montante Pagamento dividendo

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado 14,000000 14,000000 14,000000

Lucro líquido ajustado 8.959.132,00 8.143.494,00 11.637.796,00

(Reais) Exercício social 31/12/2013 Exercício social 31/12/2012 Exercício social 31/12/2011

Lucro líquido retido 0,00 0,00 0,00

Dividendo distribuído total 1.191.565,00 1.083.085,00 1.629.291,00

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor 11,160000 11,230000 18,710000
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3.6 - Declaração de dividendos à conta de lucros retidos ou reservas

3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de 

lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores. 

 

Nos últimos 3 exercícios sociais não foram declarados dividendos a conta de lucros retidos ou 

reservas constituídas em exercícios anteriores. 
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31/12/2013 61.431.285,00 Índice de Endividamento 0,43350000

3.7 - Nível de endividamento

Exercício Social Montante total da dívida, 
de qualquer natureza

Tipo de índice Índice de 
endividamento

Descrição e motivo da utilização de outro índice
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Garantia Real 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Observação

A Companhia não possui dívidas com garantia.

3.8 - Obrigações de acordo com a natureza e prazo de vencimento

Exercício social (31/12/2013)

Tipo de dívida Inferior a um ano Um a três anos Três a cinco anos Superior a cinco anos Total
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3.9 - Outras informações relevantes
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

4.1. Fatores de Risco que possam influenciar a decisão de investimento relacionados:  

 

Relacionados à Companhia: 

 

Podemos incorrer em elevações nos nossos custos operacionais e financeiros e em reduções de nossas vendas caso 

ocorra uma elevação da taxa de juros. 

 

As compras de veículos destinadas ao nosso estoque são realizadas através de prazos concedidos pela Mercedes-Benz do 

Brasil Ltda. (“Mercedes-Benz” ou “Montadora”) sem custos e através de linhas de financiamentos também estabelecidas 

com a Montadora com custos lastreados em CDI. O Fundo Estrela, nossa principal linha de financiamento, estabelece um 

limite de conta garantida para estas compras com base e garantia de uma aplicação realizada também com lastro de CDI 

o que cria uma proteção natural das elevações da taxa de juros. Eventualmente poderá ocorrer obtenção de recursos 

para financiar as necessidades de capital de giro e nossas expansões através de linhas de crédito obtidas junto a bancos 

comerciais, também vinculadas ao CDI, nesta situação nossas despesas operacionais e financeiras podem aumentar, caso 

a taxa de juros no mercado local aumente.  

 

O aumento da taxa de juros pode ter o efeito simultâneo de aumento de custos operacionais e financeiros e redução do 

volume de vendas e receitas devido ao mercado comprador – que normalmente utiliza linhas de financiamentos 

bancários – reduzir as compras, podendo afetar adversamente nossos resultados. 

 

O não atendimento aos padrões de satisfação de clientes impostos pela Montadora pode nos afetar adversamente. 

 

A Montadora mede os níveis de satisfação de seus clientes com suas vendas e serviços de garantias por meio de sistemas 

que são geralmente conhecidos por ISC. A Montadora geralmente utiliza o ISC como um fator na avaliação de novas 

concessões e no aumento da grade de veículos. Poderemos não ser capazes de atender o ISC da Montadora no futuro, o 

que pode afetar adversamente a nossa estratégia de expansão ou o aumento de nossa grade de veículos. 

Adicionalmente, por recebermos da Montadora pagamentos de incentivos que são baseados, em parte, no ISC, futuras 

receitas poderão ser significativamente reduzidas ou eliminadas no caso de não atendermos ao ISC, impactando 

negativamente nossos resultados. 

 

A perda de qualquer dos integrantes de nossa alta administração, ou a incapacidade de atrair e manter profissionais 

qualificados para integrá-la, pode ter um efeito adverso relevante sobre nossa Companhia.  

 

Nossa capacidade de manter uma posição competitiva depende em larga escala da expertise de nossa alta administração. 

Não podemos garantir que teremos sucesso em atrair e manter profissionais qualificados para integrar nossa 

administração. A perda de qualquer dos integrantes de nossa alta administração ou a incapacidade de atrair e manter 

pessoal qualificado para integrá-la pode afetar adversamente nossa capacidade de gestão, podendo impactar nossa 

situação financeira e resultados operacionais. 

 

Relacionados aos Controladores: 

 

Os interesses de nossos acionistas controladores poderão conflitar com os interesses dos demais acionistas. 

 

Nossos acionistas controladores têm poder, entre outros, para eleger a maioria dos membros do nosso conselho de 

administração e determinar o resultado de qualquer deliberação que exija aprovação de acionistas, inclusive operações 

com partes relacionadas, operações de troca de controle, reorganizações societárias, alienações e o valor e prazo de 

pagamento de quaisquer dividendos. Os interesses dos acionistas controladores poderão diferir dos interesses de nossos 

acionistas minoritários. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Relacionados aos Acionistas: 

 

Não existe um mercado de negociação ativo e líquido para nossas Ações. 

 

Nossas ações não possuem liquidez, tendo apresentado volumes históricos de negociação muito baixos. Mercados de 

negociação líquidos e ativos geralmente resultam em menor volatilidade dos preços e maior eficiência na execução de 

ordens de compra e venda de investidores. O preço de mercado das Ações poderá variar de maneira significativa em 

decorrência de diversos fatores, sendo que alguns destes estão fora de nosso controle. Em caso de queda do preço de 

mercado das Ações, o investidor poderá perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Ações. 

 

A relativa volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e a elevada iliquidez de nossas Ações poderão 

limitar significativamente a capacidade dos investidores de vender as Ações pelo preço e no momento desejados. 

 

O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve, com frequência, 

maior risco em comparação a outros mercados internacionais, sendo considerados, em geral, de natureza mais 

especulativa. O mercado de valores mobiliários brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e 

pode ser mais volátil do que os maiores mercados internacionais de valores mobiliários. Tal fato, somado à baixa liquidez 

de nossas ações, faz com que a capacidade dos nossos acionistas em vender suas Ações ao preço e no momento que 

desejarem seja bastante limitada. Como resultado, isso representa um impacto adverso para o preço de mercado de 

nossas Ações.  

 

Podemos vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores mobiliários, o que poderá afetar 

o preço das Ações e resultar em uma diluição da participação do investidor nas Ações. 

 

A Companhia poderá vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão pública ou 

privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou permutáveis por elas. Qualquer captação de recursos 

por meio da distribuição de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode resultar em 

alteração no preço das Ações e na diluição da participação do referido investidor nas Ações. 

 

Nossos acionistas podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio. 

 

De acordo com nosso Estatuto Social, devemos pagar a nossos acionistas, no mínimo, 14% de nosso lucro líquido anual 

calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob forma de dividendos, sendo 6% para Ações 

Ordinárias e 8% para Ações Preferenciais. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízo ou 

retido nos termos da Lei das Sociedades por Ações e não pode ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou 

juros sobre capital próprio. Além disso, a Lei de Sociedades do Brasil permite que uma companhia aberta, como a nossa, 

suspenda a contribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de Administração 

informe à assembleia geral extraordinária que a distribuição seria incompatível com a situação financeira da Companhia. 

 

Relacionados às Controladas e Coligadas: 

 

Poderemos enfrentar situações de conflito de interesses nas operações com partes relacionadas. 

 

Nossos acionistas possuem participações também em outras empresas que atuam no setor automobilístico. No âmbito 

de nossas atividades, podem surgir situações em que ocorram conflitos de interesses entre a nossa Companhia e outras 

empresas controladas e/ou geridas pelos nossos acionistas estratégicos. Não obstante sempre procurarmos realizar 

operações a preços e em condições de mercado, estas operações podem gerar potenciais conflitos de interesses com a 

nossa Companhia, seja na contratação do serviço ou ao longo da execução do contrato, que poderá afetar adversamente 

nossas atividades. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

 

Relacionados aos Fornecedores: 

 

A Mercedes-Benz exerce significativo controle em nossas operações, o que nos torna dependentes dela para o 

desempenho de nossas atividades. 

 

Detemos Contrato de Concessão com a Montadora para comercialização de veículos automotores pesados. A Montadora 

exerce um alto grau de controle sobre nossas atividades. Dependemos da Montadora para realizarmos nossas atividades, 

uma vez que sem o Contrato de Concessão não podemos operar nossas Concessionárias ou prestar serviços na qualidade 

de agentes por elas autorizados. 

 

Exemplificativamente, a Montadora determina (i) o atendimento a certos quesitos de aparência de nossas 

Concessionárias; (ii) a nossa manutenção de índices financeiros mínimos; (iii) padrões de atendimento e qualidade 

aplicáveis às nossas Concessionárias; (iv) restrições ao uso de nomes e/ou marcas de sua propriedade; (v) a necessidade 

de seu consentimento para a substituição de qualquer Concessionária; e (vi) o aumento ou diminuição do tamanho da 

nossa Grade de Veículos, quotas de peças, preços de mão-de-obra para serviços em garantia e a clientes. 

 

Nosso Contrato de Concessão pode ser rescindido ou não renovado pela Montadora, por diversas razões, incluindo a 

alteração do nosso controle ou de nossa administração sem prévia autorização ou por alguma falta grave no seu 

cumprimento, que nos afetará de forma adversa. 

 

Condições adversas que afetem a Montadora podem impactar negativamente nossa receita e rentabilidade. 

 

Nosso sucesso depende em grande parte da condição financeira, marketing, produção, capacidade de distribuição, 

reputação, administração e relações trabalhistas da Montadora. 

 

Eventos como greves, paralisações de trabalhadores, embaraços aduaneiros, demora no fornecimento de matéria prima 

que afetem adversamente a linha de produção da Montadora também podem nos afetar adversamente, especialmente 

se estes eventos causarem a interrupção no fornecimento de produtos. Desta mesma forma, se a Montadora nos 

entregar veículos em atraso, o que pode ocorrer particularmente durante períodos de elevada demanda do mercado ou 

de lançamento de novos produtos, poderemos sofrer uma redução nas vendas durante estes períodos, afetando nossos 

resultados e nossa relação com nossos clientes. Adicionalmente, qualquer evento adverso na publicidade e reputação da 

Montadora ou em seus produtos pode afetar adversamente nossos resultados operacionais e nossa condição financeira. 

 

Nosso volume de vendas e nosso lucro podem ser adversamente afetados se a Montadora reduzir ou cancelar os seus 

programas de incentivo às vendas. 

 

Dependemos da Montadora para incentivos de vendas e outros programas que promovam e deem suporte às nossas 

vendas. Alguns destes programas incluem incentivos negociais, tais como bônus, taxas especiais de financiamento e 

outras campanhas de incentivo de vendas. A Montadora pode alterar seus programas de incentivo unilateralmente. Se a 

Montadora reduzir ou cancelar seus programas de incentivo à venda, nossos resultados operacionais e nossa condição 

financeira podem ser adversamente afetados. 

 

Relacionados aos Clientes: 

 

A indisponibilidade de recursos para obtenção de financiamento ou um aumento das taxas de juros pode prejudicar a 

capacidade ou disposição dos consumidores para adquirir nossos veículos. 
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4.1 - Descrição dos fatores de risco

Nossas atividades exigem volumes significativos de capital de giro e de recursos para aquisição de veículos. Dependemos 

de empréstimos bancários e caixa gerado por nossas atividades para suprir nossas necessidades de capital de giro. 

Podemos, portanto, ser obrigados a obter capital adicional por meio de empréstimos bancários, emissão de títulos de 

dívida, aportes de capital de nossos acionistas ou emissão de ações, para o crescimento e desenvolvimento futuros de 

nossas atividades. Adicionalmente, a maioria dos compradores em potencial também depende de empréstimos bancários 

para financiar suas aquisições. Não podemos assegurar disponibilidade de financiamento para nós ou para compradores 

em potencial, nem que, se disponíveis, esses financiamentos serão concedidos em condições satisfatórias para nós ou 

para esses compradores em potencial. A falta de disponibilidade de recursos no mercado para obtenção de 

financiamento e/ou um aumento das taxas de juros podem prejudicar nossa capacidade de financiar nossas necessidades 

de capital de giro. Isso poderá restringir o crescimento e desenvolvimento futuros das nossas atividades, e reduzir a 

demanda pelos nossos produtos, o que poderá afetar adversamente nossos resultados operacionais e nossa condição 

financeira. 

 

Relacionados ao setor da economia em que atuamos: 

 

Nossa atividade depende da demanda dos consumidores. 

 

Nosso negócio é fortemente dependente da demanda e da preferência dos consumidores. O volume de nossos negócios 

pode ser afetado em caso de reversão do nível de confiança na marca da Montadora e da capacidade financeira de dos 

nossos clientes, reduzindo o seu nível de compra. As vendas de veículos normalmente são cíclicas e historicamente 

experimentaram quedas significativas, caracterizadas por excesso de fornecimento de produtos pela Montadora, crises 

(ou outras situações adversas) macroeconômicas e fraca demanda. Estes ciclos são geralmente dependentes das 

condições econômicas, taxas de juros, disponibilidade de crédito e índice de confiança dos consumidores. Futuras 

recessões podem afetar adversamente nosso negócio, afetando adversamente nossos resultados operacionais e nossa 

condição financeira.  

 

Atuamos em um mercado de forte competição, o que pode afetar adversamente nossa rentabilidade. 

 

O mercado automotivo é fortemente competitivo com respeito a preço, serviço e localização, incluindo: (i) outras 

concessionárias em nossos mercados, que vendem produtos similares ou iguais às nossas ofertas; (ii) vendas particulares 

de veículos usados; (iii) vendas por lojas independentes (revendedores de peças e acessórios não autorizados pela 

Montadora); e (iv) oficinas mecânicas independentes. Em função da competição no mercado de varejo automotivo, 

podemos sofrer um efeito adverso relevante em nossa situação financeira e resultados operacionais. 

 

Relacionado à regulação do setor em que atuamos: 

 

Estamos sujeitos a regulamentações que, caso não cumpridas, podem nos gerar elevadas penalidades. 

 

Estamos sujeitos ao cumprimento de diversas leis federais, estaduais e municipais, que nos obrigam a certas licenças, 

proteção ao direito do consumidor, trabalhista e proteção ao trabalhador e ambientais (tais como níveis de descarga de 

resíduos no ar e na água, tratamento de substâncias químicas, óleo e lixo). Se nós ou nossos funcionários violarem tais 

leis e regulamentações, estaremos sujeitos ao pagamento de penalidades civis e criminais, que poderá afetar 

adversamente nossas atividades. 

 

Relacionados aos países estrangeiros em que a Companhia atua: 

 

Não aplicável. 
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4.2 - Comentários sobre expectativas de alterações na exposição aos fatores de risco

4.2. Descrição, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado a que a Companhia está exposta, 

inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas de juros 

 

Todas as informações relevantes e pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens acima. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

4.3. Processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Companhia ou suas controladas sejam parte, 

discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes 

para os negócios da Companhia ou de suas controladas 

 

Somos partes em processos trabalhistas, cíveis e tributários conforme descrito a seguir.  
Os processos mencionados neste item foram selecionados considerando principalmente, sua capacidade de representar 
impacto significativo no patrimônio da Companhia, em sua capacidade financeira ou em seus negócios ou nos negócios 
de suas controladas.  
 

4.3.1. Processos Trabalhistas. 
 
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia figurou como parte em 11 (onze) processos trabalhistas, os quais versam, 
basicamente, sobre horas extras, diferenças de comissões e verbas rescisórias.  
 
Dentre as ações trabalhistas em que somos parte, aquelas que se revelam mais relevantes para nossos negócios são as 
abaixo descritas. 
 

1) Processo nº.: 10.2009.111.03.00.7 
Juízo: 32ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte 
Instância: 1ª Instância 
Data de instauração: 02.02.2009 
Autor: Márcio Ângelo Corrêa Júnior 
Réu: Minasmáquinas S/A 
Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 63.046,82 
Principais fatos: Diferenças de Comissões e reflexos, férias não gozadas + 1/3 e 

reflexos. A sentença julgou o pedido inicial parcialmente 
procedente. O processo está em fase recursal, estando 
pendente o julgamento do recurso de revista. Processo está 
concluso para julgamento desde o dia 7/10/2011. 

Chance de perda: Provável 
Análise do impacto em caso de perda: 
 
Anotações da Fase Atual: 

Impacto financeiro somente, com desembolso de Caixa 
limitado ao valor do processo. 
Apresentação de cálculos 

Valor provisionado, se aplicável: 
 

Não provisionado. 

 
2) Processo nº.: 1429-18.2010.5.03.0139 

Juízo: 39 ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte 
Instância: 1ª Instância 
Data de instauração: 01.10.2010 
Autor: Márcio Ângelo Corrêa Júnior 
Réu: Companhia e outros 
Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 150.000,00 
Objeto da ação: Diferenças de Comissões; solidariedade. O processo foi 

suspenso eis que há outra ação pendente de julgamento 
(10.2009.111.03.00.7, acima), envolvendo o mesmo objeto e 
as mesmas partes. Aguarda-se a designação de audiência. 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de perda: Impacto financeiro somente, com desembolso de caixa 

limitado ao valor do processo. 
Valor provisionado, se aplicável: Não provisionado. 

 
4.3.2. Processos Cíveis. 
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4.3 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos e relevantes

 
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia figurou como parte em 24 (vinte e quatro) processos cíveis. Dentre as ações 
cíveis em que figuramos no polo passivo ou ativo, as relevantes para nossos negócios, que não estão sob sigilo, 
encontram-se abaixo descritas: 
 

 

1) Processo nº.: 9901577.13.2006.8.13.0024 

Juízo: 4ª Vara da Fazenda Estadual 
Instância: 1ª Instância 
Data de instauração: 05.05.2006 
Autor: Iveco Fiat Brasil Ltda. 
Réu: Companhia 
Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 168.000,00 
Principais fatos: Ação Ordinária que tem por objeto a Legalidade de Licitação. O 

processo está em fase de instrução, sendo que ainda não foi 
proferida sentença. Apresentados memoriais. 

Chance de perda: Remota 
Análise do impacto em caso de perda: Impacto financeiro somente, com desembolso de caixa limitado ao 

valor do processo. 
Valor provisionado, se aplicável: Não provisionado. 
 

 

2) Processo nº.: 0432780-38.2004.8.13.0134 

Juízo: 1ª Vara Cível de Caratinga 
Instância: 1ª Instância 
Data de instauração: 21/07/2004 
Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
Réu: Companhia 
Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 79.325,81 
Principais fatos: Ação Civil Pública em decorrência de supostas irregularidades em 

licitação. 
Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de perda: Impossibilidade da Companhia e de sua coligada Juiz de Fora 

Diesel participarem de licitações conjuntamente. 
Valor provisionado, se aplicável: Não aplicável. 
 

 
4.3.3. Processos Tributários. 

 
Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia figurou como parte em 14 (quatorze) processos tributários judiciais e 
administrativos. Dentre as ações tributárias em que figuramos no polo passivo ou ativo, as relevantes para nossos 
negócios, que não estão sob sigilo, encontram-se abaixo descritas:  
 

1) Processo nº.: 37060-78.2006.4.01.3800 

Juízo: 16ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte 
Instância: TRF 
Data de instauração: 30.06.2006 
Autor: Companhia 
Réu: União Federal 
Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 5.600.000,00 
Principais fatos: Ação anulatória de lançamento fiscal. Essa ação tem por objeto 

declarar a regularidade da compensação de débitos de COFINS 
com créditos oriundos da majoração de alíquota do FINSOCIAL, 
débitos esses referentes às competências 12/1996 e 03/1997 a 
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08/1997, extinguindo, via de consequência, o processo 
administrativo de cobrança (auto de infração). Esse processo é 
vinculado ao Processo Administrativo nº. 13603.001504/98-22. 
Em 02/12/2010 foi acolhida a preliminar de litispendência no 
tocante ao pedido de compensação, bem como a prejudicial de 
prescrição quanto ao pedido de restituição dos valores 
convertidos em renda da União. Processo foi julgado extinto, 
tendo sido a Companhia condenada ao pagamento das custas e 
honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. A Companhia 
interpôs recurso de apelação ao TRF 1ª região, aguardando 
julgamento. 

Chance de perda: Provável. 
Análise do impacto em caso de perda: R$ 560.000,00 correspondentes a 10% do valor da causa, a título 

de honorários. 
Valor provisionado, se aplicável: Não aplicável. 
 

2) Processo nº.: 3742615-86.2007.8.13.0079 (vinculado a 4289622-80.2008.8.13.0079) 

Juízo: 1ª Vara da Fazenda Estadual de Contagem 
Instância: 1ª Instância 
Data de instauração: 04.10.2007 
Autor: União Federal  
Réu: Companhia 
Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 5.536.936,66 
Principais fatos: Ação de Execução Fiscal. Objeto da ação é o CONFINS e a 

compensação com Finsocial. Foram oferecidos embargos nº 
3742615-86.2007.8.13.0079 que estão conclusos para despacho 
desde 08/01/2013. Não existem bens penhorados nesta ação. 

Chance de perda: Remota 
Análise do impacto em caso de perda: Impacto financeiro somente, com desembolso de caixa limitado ao 

valor do processo. 
Valor provisionado, se aplicável: Não aplicável. 
 
 

3) Processo nº.: 18.820 

Juízo: Superintendência Tributária em Contagem 
Instância: Processo Administrativo 
Data de Instauração: 06/11/2008 
Autor: Superintendência da Receita Municipal de Contagem 
Réu: Companhia 
Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 458.075,03 
Principais fatos: Auto de Infração decorrente de cobrança de ISSQN sobre serviços 

de treinamento, assistência técnica e manutenção no período de 
2004 a 2008. A Impugnação apresentada fora julgada 
improcedente em 1º grau, e foi negado provimento ao recurso 
administrativo interposto .Não cabe mais recurso na esfera 
administrativa. 

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de perda: Impacto financeiro somente, com desembolso de caixa limitado ao 

valor atualizado do processo 
Valor provisionado, se aplicável: Não aplicável. 
 

4) Processo nº.: 22.502 

Juízo: Secretaria da Fazenda de Contagem 
Instância: Auto de Infração / Processo Administrativo 
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Data de Instauração: 31/10/2011 
Autor: Superintendência da Receita Municipal de Contagem 
Réu: Companhia 
Valores, bens ou direitos envolvidos: R$ 2.588.016,59 
Principais fatos: Auto de Infração decorrente de cobrança de ISSQN sobre 

bonificações garantia e assistência técnica no período de 2008 a 
2011. Já foi apresentada impugnação e juntada guia do 
pagamento do valor incontroverso.  

Chance de perda: Possível 
Análise do impacto em caso de perda: Impacto financeiro somente, com desembolso de caixa limitado ao 

valor atualizado do processo. 
Valor provisionado, se aplicável: Não aplicável. 

 

PÁGINA: 21 de 166

Formulário de Referência - 2014 - MINASMAQUINAS SA Versão : 1



4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam

administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
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4.5 - Processos sigilosos relevantes
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4.6 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, não sigilosos
e relevantes em conjunto
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4.7 - Outras contingências relevantes
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4.8 - Regras do país de origem e  do país em que os valores mobiliários estão custodiados
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5.1 - Descrição dos principais riscos de mercado
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5.2 - Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado

5.2. Descrição da política de gerenciamento de riscos de mercado por nós adotada, seus 

objetivos, estratégias e instrumentos  

 

a. riscos para os quais se busca proteção 

 

A Companhia não faz uso de instrumentos financeiros de proteção patrimonial, pois acredita 

que os riscos aos quais estão ordinariamente expostos seus ativos e passivos compensam-se 

entre si no curso natural de suas atividades. Nesse sentido, a Companhia utiliza o Fundo 

Estrela, linha de financiamento que estabelece um limite de conta garantida para as compras 

junto à Montadora, com base e garantia de uma aplicação realizada com lastro de CDI, o que 

cria uma proteção natural das elevações da taxa de juros. 

 

b. estratégia de proteção patrimonial (hedge) 

 

Não aplicável. 

 

c. instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) 

 

Não aplicável, vide item (a) acima. 

 

d. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos 

 

Não aplicável. 

 

e. operação com instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 

patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos 

 

Não aplicável. 

 

f. estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos 

 

Não aplicável. 

 

g. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da 

efetividade da política adotada 

 

A Companhia não adota estrutura operacional ou sistemas de controles internos de mercado 

para verificação da política adotada, eis que, conforme apontado no item a, acima, Companhia 

não faz uso de instrumentos financeiros de proteção patrimonial. 
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5.3 - Alterações significativas nos principais riscos de mercado
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5.4 - Outras informações relevantes
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do emissor, prazo de duração e data de registro na CVM

Data de Constituição do Emissor

País de Constituição

Prazo de Duração

Data de Registro CVM

Forma de Constituição do Emissor

20/07/1977

08/09/1961

A Companhia foi constituída em 08 de setembro de 1961 e obteve registro de 
companhia aberta perante a CVM em 20 de julho de 1977.

Brasil

Prazo de Duração Indeterminado
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6.3 - Breve histórico

6.3. Histórico da Companhia. 

 

A Companhia conta com mais de 50 (cinquenta) anos de mercado e tem como objeto social a 

representação e comércio de máquinas, equipamentos e veículos, a importação e exportação 

de equipamentos e acessórios do ramo automotivo, bem como a prestação de serviços de 

oficina em veículos novos e usados. 

 

Nossa sede encontra-se na cidade de Contagem, Minas Gerais, em terreno próprio, que 

abrange uma área de 86.004 m2 (oitenta e seis mil e quatro metros quadrados), com 10.597 

m2 (dez mil quinhentos e noventa e sete metros quadrados) de área construída. Possuímos 

atualmente, um quadro de 336 (trezentos e trinta e seis) funcionários efetivos. 

 

Na qualidade de concessionária da Mercedes-Benz, a Companhia realiza venda de caminhões, 

ônibus e vans, motores, peças e prestação de serviços de oficina. A Companhia comercializa, 

também, produtos da Pneumáticos Michelin Ltda. 

 

Somos coligados a duas outras concessionárias de veículos (Juiz de Fora Diesel Ltda. e 

Minasmáquinas Automóveis Ltda.) e controlamos uma sociedade compra, venda e locação de 

imóveis (Minasmáquinas Imóveis Ltda.). 
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6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas 
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6.6 - Informações de pedido de falência fundado em valor relevante ou de recuperação
judicial ou extrajudicial

6.6. Pedido de falência, desde que fundado em valor relevante, ou de recuperação 

judicial ou extrajudicial da Companhia, e o estado atual de tais pedidos. 

 

Desde nossa fundação até a data de envio deste Formulário não existiram pedidos de falência 

da Companhia, tampouco pedidos de recuperação judicial e/ou extrajudicial envolvendo a 

Companhia. 
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6.7 - Outras informações relevantes

����� ����	
������	���
������	���
�

�

�����������	�
������
��������������
�����������������������	�
�������������������������������

�

PÁGINA: 35 de 166

Formulário de Referência - 2014 - MINASMAQUINAS SA Versão : 1



7.1 - Descrição das atividades do emissor e suas controladas
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7.2 - Informações sobre segmentos operacionais

7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas demonstrações financeiras de 

encerramento de exercício social ou, quando houver, nas demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes 

informações.  

 

a. produtos e serviços comercializados 

 

Venda de caminhões, ônibus e vans da Mercedes-Benz. Venda de peças e acessórios Mercedes-Benz. Prestação de 

serviços de oficina. Venda de pneus Michelin. 

 

b. receita proveniente do segmento e sua participação em nossa receita líquida  

 

 (EM MILHARES DE REAIS) 

 2013 2012 2011 

 Valor % s/total Valor % s/total Valor % s/total 

Receita Líquida           

Veículos Novos 195.780  70,82  238.045 75,54 229.600 72,98 

Veículos Usados 2.882   1,03 2.953 0,94 2.822 0,90 

Peças e Oficina 66.258  23,97  66.856 21,22 73.470 23,35 

Pneus  11.543  4,18 7.250 2,30 8.713 2,77 

TOTAL 276.463   100,00 315.104 100,00 314.605 100,00 

 

c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação em nosso lucro líquido  

 

 (EM MILHARES DE REAIS) 

 2013 2012 2011 

 Valor % s/total Valor % s/total Valor % s/total 

Lucro / Prejuízo         

Veículos Novos 14.065  53,00  12.551 49,48 17.058 56,81 

Veículos Usados (7)   (0,03) (6) (0,02) (75) (0,25) 

Peças e Oficina  12.435  46,86 12.731 50,19 12.279 40,90 

Pneus  45  0,17 88 0,35 762 2,54 

TOTAL  26.538  100,00 25.364 100,00 30.024 100,00 
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
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7.3 - Informações sobre produtos e serviços relativos aos segmentos operacionais
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7.4 - Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
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7.5 - Efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades
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7.6 - Receitas relevantes provenientes do exterior
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7.7 - Efeitos da regulação estrangeira nas atividades
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7.8 - Relações de longo prazo relevantes

7.8. Relações de Longo Prazo Relevantes.  

 

Possuímos Contrato de Concessão com a Mercedes-Benz há 43 (quarenta e três) anos. 

A Companhia não publicou Relatório de Sustentabilidade no ano de 2012, eis que a 

implantação de referido relatório ainda está em andamento. 
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7.9 - Outras informações relevantes
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8.1 - Descrição do Grupo Econômico

8.1. Grupo Econômico. 

 

a.  controladores diretos e indiretos 

 

Denominação Social 
Participação  

(%) 

Administradora IRFA Ltda. 33,85 

Bamaq S.A. – Bandeirantes Máquinas e Equipamentos 18,48 

Administradora Guanabara S.A. 15,75 

COFAL – Comércio e Promoções Ltda. 11,48 

Empresa Mineira de Terrenos Ltda. 2,45 

Oswaldo Borges da Costa Filho 0,16 

Outros Acionistas 17,83 

 

b. controladas e coligadas 

 

Denominação Social 
Participação  

(%) 

Juiz de Fora Diesel Ltda. 25,68 

Minasmáquinas Automóveis Ltda. 36,00 

Minasmáquinas Imóveis Ltda. 99,99 

 

c. participações da Companhia em sociedades do grupo 

 

Denominação Social 
Participação  

(%) 

Juiz de Fora Diesel Ltda. 25,68 

Minasmáquinas Automóveis Ltda. 36,00 

Minasmáquinas Imóveis Ltda. 99,99 

 

d. participações de sociedades do grupo na Companhia 

 

Vide tabela 8.1.a 

 

e. sociedades sob controle comum 

 

Não aplicável. 

 

PÁGINA: 46 de 166

Formulário de Referência - 2014 - MINASMAQUINAS SA Versão : 1



8.2 - Organograma do Grupo Econômico

8.2. Organograma Societário. 
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Nos últimos 3 exercicios sociais a Companhia não passou por quaisquer operações de reestruturação.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

8.3 - Operações de reestruturação
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8.4 - Outras informações relevantes

����� ����	
������	���
���������	��
������	���
��

�

�����������	�
������
��������������
�����������������������	�
�������������������������������

PÁGINA: 49 de 166

Formulário de Referência - 2014 - MINASMAQUINAS SA Versão : 1



8.4 - Outras informações relevantes
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9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes - outros

9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o desenvolvimento das 

atividades do emissor, indicando em especial: 

 

 
 Todas as informações pertinentes a este tópico foram divulgadas nos itens seguintes. 
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Imóvel em que é situada a sede da Companhia Brasil MG Contagem Própria

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.a - Ativos imobilizados

Descrição do bem do ativo imobilizado País de localização UF de localização Município de localização Tipo de propriedade
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Concessões Contrato de 
Concessão
Comercial com a 
Mercedes-Benz

Estado de Minas 
Gerais,
abrangendo 79 
municípios.

Indeterminado. Falência; Inadimplência constante com a 
Montadora e deficiência no atendimento 
aos clientes.

Dependemos da Montadora para realizarmos 
nossas atividades, uma vez que sem Contrato 
de Concessão não podemos operar nossas 
concessionárias ou prestar serviços na 
qualidade de agentes por elas autorizados.

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes / 9.1.b - Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de 
tecnologia

Tipo de ativo Descrição do ativo Território atingido Duração Eventos que podem causar a perda dos 
direitos

Consequência da perda dos direitos
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Minasmáquinas
Imóveis Ltda

10.172.513/0001-33 - Controlada Brasil MG Contagem Compra, venda e locação de imóveis. 99,990000

31/12/2013 0,000000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2012 9.999,00

Valor mercado

31/12/2012 0,000000 0,000000 0,00

Fundamental para a realização dos negócios da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2011 0,000000 0,000000 0,00

Minasmaquinas
Automóveis Ltda

02.901.290/0001-70 - Coligada Brasil MG Belo Horizonte Venda de veículos, peças e serviços, 
como concessionária da Mercedes-Benz.

36,000000

31/12/2012 -5,590000 0,000000 0,00

31/12/2011 16,760000 0,000000 0,00

Fundamental para a realização dos negócios da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2013 -4,550000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2012 3.086.694,00

Valor mercado

Juiz de Fora Diesel 
Ltda

21.549.423/0001-35 - Coligada Brasil MG Juiz de Fora Venda de verículos, peças e serviços, 
como concessionária da Mercedes-Benz

25,680000

31/12/2013 10,800000 0,000000 0,00 Valor contábil 31/12/2013 1.992.663,00

Valor mercado

31/12/2012 81,200000 0,000000 0,00

Fundamental para a realização dos negócios da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2011 14,990000 0,000000 0,00

9.1 - Bens do ativo não-circulante relevantes  / 9.1.c - Participações em sociedades

Razão social CNPJ Código CVM Tipo sociedade País sede UF sede Município sede Descrição das atividades 
desenvolvidas

Participação do emisor 
(%)

Exercício social Valor contábil - variação % Valor mercado - 
variação %

Montante de dividendos 
recebidos (Reais)

Data Valor (Reais)
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9.2 - Outras informações relevantes
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

10.1 Comentários dos Diretores sobre: 

 

a. condições financeiras e patrimoniais gerais 

Em 2011, 2012 e 2013 a receita operacional líquida da Companhia foi de R$ 314,60 milhões, R$ 315,10 milhões e, R$ 

276,46 milhões, respectivamente. O lucro líquido da Companhia, nos mesmos períodos, foi de R$ 12,25 milhões, R$ 8,14 

milhões e R$ 8,96 milhões. 

 

A Companhia, apesar de influenciada por acontecimentos que impactaram de forma negativa o segmento em que atua, 

no exercício de 2012, tais como: recuo na produção de minério de ferro e implantação da legislação antipoluição 

Proconve P- 7 no Brasil, que obrigou a produção de modelos mais tecnológicos e menos poluentes (diesel S-50), 

conseguiu recuperar seu desempenho ainda no exercício de 2012 e 2013. No decorrer de 2013 já com um cenário 

consolidado quanto à introdução da tecnologia Proconve P – 7 tivemos um mercado mais equilibrado. Aliado à isso, a 

economia brasileira apresentou-se favorável a ampliação de investimentos públicos e privados, influenciada pela 

proximidade de eventos de alcance mundial a serem realizados no país, onde destacamos o PSI (Programa de 

Sustentação do Investimento). Também destacamos o bom desempenho registrado pelos setores de construção civil e 

transporte de cargas, que influenciam diretamente em nosso segmento de atuação. Dentro deste contexto e, graças a 

qualidade e credibilidade da marca que representa a Companhia conseguiu registrar um bom desempenho nos exercícios 

de 2011, 2012 e 2013. 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 2011, 2012 e 2013 a Companhia possuía, respectivamente, um ativo circulante de R$ 147,22 

milhões, R$ 112,57 milhões e, R$ 121,84 milhões, representado principalmente por Caixa, Bancos conta movimento, 

Duplicatas e Títulos a Receber, disponibilidade no Fundo Mercedes Benz e Estoques. 

 

Nos mesmos períodos, a Companhia possuía um passivo circulante de milhões, R$ 101,57 milhões, R$ 60,42 milhões e, R$ 

61,43 milhões constituídos, principalmente, por Fornecedores, Obrigações junto ao Fundo Mercedes-Benz, Contrato de 

Mútuo, Obrigações Sociais e Fiscais, Imposto de Renda e Contribuição Social. 

 

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  
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

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 31 de dezembro de 2011, 2012 e 2013 apresentava, 

respectivamente, 61%, 45% e, 43%.  

 

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 

A Companhia, nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, 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 2011, 2012 e 2013, respectivamente, 1,45; 1,86 e 1,98. 

 

d. fontes de financiamento para capital de giro e para 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 para investimentos em ativos não circulantes que pretende 

utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

A Companhia tem 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 relevantes. 

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. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

iv. eventuais restrições a nós impostas em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à 

distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de 

controle societário 

Não há valores a declarar. 

 

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados 

Não há valores a declarar. 

 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

 

Análise das nossas demonstrações de resultados do período encerrado em 31 de dezembro de 2013 comparado ao 

período encerrado em 31 de dezembro de 2012. 

 

Receita Operacional Líquida 

Nossa receita operacional líquida passou de R$ 315,10 milhões em 2012 para R$ 276,46 milhões em 2013, queda 12,26%. 

Destacamos como fator impactante em nosso segmento, a mudança de regime de emissões de gases em 2012, que 

obrigou a produção de modelos mais tecnológicos e menos poluentes (diesel S-50), o que gerou, a princípio, certo receio 

no mercado, influenciando, inclusive o início do exercício de 2013. Além desse acontecimento, destacamos também os 

efeitos da crescente competitividade em nosso segmento de atuação, o que impactou diretamente em nosso mercado. 

 

Custo de Mercadorias e Serviços 

O custo dos nossos produtos e serviços passou de R$ 304,12 milhões em 2012 para R$ 254,70 milhões em 2013, 

representando uma queda de 16,25%. O custo dos nossos produtos e serviços representou 96,52% da receita líquida em 

2012, comparado a 92,13% em 2013. 

 

 

 

Lucro Bruto 

O nosso lucro bruto passou de R$ 10,97 milhões em 2012 para R$ 21,77 milhões em 2013, apresentando um aumento de 

98,45%. Nossa margem de lucro bruto sobre a receita líquida passou de 3,48% em 2012 para 7,87% em 2013. Este 

aumento em nossa margem operacional está relacionado com nosso custo dos produtos e serviços, que apresentou uma 

queda de 4,39 pontos percentuais, comparando os exercícios de 2012 e 2013. 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Receitas Operacionais 

Nossas receitas operacionais passaram de R$ 32,80 milhões em 2012, para R$ 24,18 milhões em 2013, registrando, dessa 

forma, uma queda de R$ 8,62 milhões em 2013 ou 26,28%. 

 

Despesas Operacionais 

Nossas despesas operacionais passaram de R$ 31,44 milhões em 2012 para 32,41 milhões em 2013. Apresentando dessa 

forma, uma variação de 3,09%. 

 

Lucro Operacional 

Nosso lucro operacional passou de R$ 12,21 milhões em 2012, para R$ 13,50 milhões em 2013,  representando um 

aumento de R$ 1,29 milhões ou de 10,57% em relação ao período anterior, como consequência do desempenho dos 

negócios da Companhia, discutidos acima. 

 

Lucro Líquido 

Nosso lucro líquido passou de R$ 8,14 em 2012, para R$ 8,96 milhões em 2013, registrando um aumento de R$0,82 

milhões ou de 10,07% em relação ao período anterior, como consequência do desempenho dos negócios da Companhia, 

discutidos acima. 

 

Análise das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2013 comparado a 31 de dezembro 2012 

 

Ativo Circulante 

Nosso ativo circulante aumentou 8,23%, passando de R$ 112,57 milhões em 31 de dezembro de 2012 para R$ 121,84 

milhões em 31 de dezembro de 2013. Este aumento está refletido principalmente: (i) aumento de disponibilidade em 

conta corrente no Fundo Mercedes Benz, que passou de R$ 31,15 milhões em 31 de dezembro de 2012, para 39,75 

milhões em 31 de dezembro de 2013; (ii) no aumento de duplicatas e títulos a receber, que passou de R$ 33,70 milhões 

em 31 de dezembro de 2012, para R$ 42,64 milhões em 31 de dezembro de 2013. 

 

Ativo Não Circulante 

Nosso ativo não-circulante apresentou queda de 2,41%, passando de R$ 20,37 milhões em 31 de dezembro de 2012, para 

R$ 19,88 milhões em 31 de dezembro de 2013. Queda atribuída ao menor volume de aquisições para o imobilizado no 

exercício de 2013 e, depósitos judiciais cujos processos foram encerrados em definitivo. 

 

Passivo Circulante 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

Registramos um aumento de 1,67% no passivo circulante, passando de R$ 60,42 milhões em 31 de dezembro de 2012, 

para R$ 61,43 milhões em 31 de dezembro de 2.013. Esta variação é explicada principalmente pelo aumento no valor das 

obrigações junto a fornecedores, que passou de R$ 17,76 milhões em 31 de dezembro de 2012, para R$ 24,81 milhões em 

31 de dezembro de 2013. 

 

Passivo Não Circulante 

Não registramos valor no Passivo não Circulante em 31 de dezembro de 2012 e 2013, devido ao fato de termos liquidado 

o saldo remanescente oriundo do Parcelamento Especial – PAES. 

 

Análise das nossas demonstrações de resultados do período encerrado em 31 de dezembro de 2012 comparado ao 

período encerrado em 31 de dezembro de 2011. 

 

Receita Operacional Líquida 

Nossa receita operacional líquida passou de R$ 314,60 milhões em 2011 para R$ 315,10 milhões em 2012, aumentando 

0,16%. Dessa forma, a receita operacional líquida em 2012, praticamente manteve-se nos mesmos patamares da receita 

operacional líquida registrada em 2011. Destacamos como fator impactante em nosso segmento, a mudança de regime 

de emissões de gases em 2012, que obrigou a produção de modelos mais tecnológicos e menos poluentes (diesel S-50), o 

que gerou, a princípio, certo receio no mercado. Além desse acontecimento, destacamos também o recuo na produção 

de minério de ferro, o que impactou diretamente em nosso mercado. 

 

 

 

 

 

Custo de Mercadorias e Serviços 

O custo dos nossos produtos e serviços passou de R$ 305,43 milhões em 2011 para R$ 304,12 milhões em 2012, 

representando uma queda de 0,43%. O custo dos nossos produtos e serviços representou 97,09% da receita líquida em 

2011, comparado a 96,52% em 2012. 

 

Lucro Bruto 

O nosso lucro bruto passou de R$ 9,16 milhões em 2011 para R$ 10,97 milhões em 2012, apresentando um aumento 

R$1,81 milhões ou 19,76%. Nossa margem de lucro bruto sobre a receita líquida passou de 2,91% em 2011 para 3,48% 

em 2012. Este aumento em nossa margem operacional está relacionada com nosso custo dos produtos e serviços, que 
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais

praticamente, permaneceram nos mesmos patamares de 2012, apesar do aumento registrado na receita operacional 

líquida em 2012. 

 

Receitas Operacionais 

Nossas receitas operacionais passaram de R$ 41,91 milhões em 2011, para R$ 32,80 milhões em 2012, registrando, dessa 

forma, uma queda de R$ 9,11 milhões em 2012 ou 21,74%. 

 

Despesas Operacionais 

Nossas despesas operacionais passaram de R$ 32,89 milhões em 2011 para 31,44 milhões em 2012. Apresentando dessa 

forma, uma variação de 4,41%. 

 

Lucro Operacional 

Nosso lucro operacional passou de R$ 18,11 milhões em 2011, para R$ 12,21 milhões em 2012,  representando um 

decréscimo de R$ 5,90 milhões ou de 32,58% em relação ao período anterior, como consequência do desempenho dos 

negócios da Companhia, discutidos acima. 

 

Lucro Líquido 

Nosso lucro líquido passou de R$ 12,25 em 2011, para R$ 8,14 milhões em 2012, registrando uma queda de R$ 4,11 

milhões ou de 33,55% em relação ao período anterior, como consequência do desempenho dos negócios da Companhia, 

discutidos acima. 

 

Análise das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2012 comparado a 31 de dezembro 2011 

 

 

Ativo Circulante 

Nosso ativo circulante diminuiu 23,54%, passando de R$ 147,22 milhões em 31 de dezembro de 2011 para R$ 112,57 

milhões em 31 de dezembro de 2012. Esta queda está refletida principalmente: (i) na diminuição de disponibilidade em 

conta corrente no Fundo Mercedes Benz, que passou de R$49,57 milhões em 31 de dezembro de 2011, para 3,15 milhões 

em 31 de dezembro de 2012; (ii) na queda no saldo de estoque, que passou de R$ 46,49  milhões em 31 de dezembro de 

2011 para R$ 35,75 milhões em 31 de dezembro de 2.012, atribuído, principalmente, aos acontecimentos que 

justificaram o desempenho na receita operacional líquida, que praticamente se manteve nos mesmos patamares, se 

comparado com o exercício anterior (2011). 
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Ativo Não Circulante 

Nosso ativo não-circulante aumentou 2,56%, passando de R$19,86 milhões em 31 de dezembro de 2011, para R$ 20,37 

milhões em 31 de dezembro de 2012. Crescimento atribuído a aquisições de imobilizado necessárias à manutenção das 

atividades operacionais da Companhia. 

 

Passivo Circulante 

Registramos uma queda de 40,51% no passivo circulante, passando de R$ 101,57 milhões em 31 de dezembro de 2011, 

para R$ 60,42 milhões em 31 de dezembro de 2.012. Esta variação é explicada principalmente pela queda no valor das 

obrigações junto: (i) a fornecedores, que passou de R$ 51,69 milhões em 31 de dezembro de 2011, para R$ 17,76 milhões 

em 31 de dezembro de 2012; e (ii) ao Fundo Mercedes Benz de R$ 37,61 milhões em 31 de dezembro de 2011, para R$ 

24,81 milhões em 31 de dezembro de 2012. 

 

Passivo Não Circulante 

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

Parcelamento Especial – PAES. Não registramos valor no Passivo não Circulante em 31 de dezembro de 2012, devido ao 

fato de termos liquidado o saldo remanescente oriundo do Parcelamento Especial – PAES. 
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10.2. Comentário dos Diretores sobre: 

 

a. resultados das nossas operações  

 

A Companhia atua como concessionária da Mercedes Benz, comercializando dessa forma, 

veículos, peças de reposição e atuando como prestadora de serviços em sua oficina autorizada. 

Portanto, as receitas da Companhia são provenientes das operações de vendas de seus 

produtos e serviços, não se aplicando, dessa forma, comentário sobre quaisquer outros 

componentes importantes da receita. Destacamos, porém, a crescente competitividade no 

setor, e a presença de clientes mais exigentes. 

 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

 

Não aplicável. 

 

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 

câmbio e da taxa de juros no nosso resultado operacional e financeiro  

 

Não aplicável. 
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10.3 - Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras
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10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e  ênfases no parecer do
auditor

10.4 Comentários dos Diretores sobre: 

 

a.            mudanças significativas nas práticas contábeis 

 

 As nossas demonstrações financeiras preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil relativas aos 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013, 2012 e 2011 foram auditadas de acordo com as normas de 

auditoria aplicáveis no Brasil à época. No transcorrer de 2009, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu 

diversos pronunciamentos com implementação obrigatória para o ano 2010 e facultativa para o ano de 2009. 

  

A Companhia não antecipou a adoção de nenhum dos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC e homologados 

pelos órgãos reguladores. Quando da elaboração e publicação das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2010, as demonstrações contábeis de 2009 foram reapresentadas com vistas à comparabilidade entre os 

exercícios, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Já quanto ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, não houve mudanças significativas nas práticas contábeis 

adotadas. 

  

b.            efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

  

As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013, 2012 e 2011 foram elaboradas de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

  

Destacamos que as Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 são as primeiras 

apresentadas considerando a aplicação integral dos CPCs. A Companhia adotou todas as normas, orientações e 

interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e órgãos reguladores e que estavam em vigor 

em 31/12/2010. Conforme CPC 37 (IFRS 1) às empresas podem adotar certas isenções voluntárias. 

  

Ademais, a Companhia optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo atribuído, considerando 

que seu ativo apresenta classes bem definidas e relacionadas à sua atividade operacional e que após análise, entende que 

o método utilizado atualmente é o mais adequado para avaliar os ativos da Companhia. 

  

c.            ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 
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No parecer emitido acerca das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de 

dezembro de 2011, os Auditores fizeram as seguintes observações: (i) não opinaram sobre os resultados das 

equivalências patrimoniais referentes à Juiz de Fora Diesel Ltda, Minasmáquinas Automóveis Ltda. e Minasmáquinas 

Imóveis Ltda., pelo fato delas não terem sido auditadas pela Sicon Auditores Independentes. 

  

No parecer emitido acerca das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de 

dezembro de 2012, os Auditores fizeram as seguintes observações: (i) não opinaram sobre os resultados das 

equivalências patrimoniais referentes à Juiz de Fora Diesel Ltda., Minasmáquinas Automóveis Ltda. e Minasmáquinas 

Imóveis Ltda., pelo fato delas não terem sido auditadas pelo Auditor Independente Jânio Blera de Andrade. 

  

No parecer emitido acerca das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período encerrado em 31 de 

dezembro de 2013, os Auditores fizeram as seguintes observações: (i) não opinaram sobre os resultados das 

equivalências patrimoniais referentes à Juiz de Fora Diesel Ltda., Minasmáquinas Automóveis Ltda. e Minasmáquinas 

Imóveis Ltda., pelo fato delas não terem sido auditadas pelo Auditor Independente Jânio Blera de Andrade. 
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10.6 - Controles internos relativos à elaboração das demonstrações financeiras - Grau de
eficiência e deficiência e recomendações presentes no relatório do auditor

10.6. Comentários dos Diretores sobre os controles internos adotados para assegurar a 

elaboração de demonstrações financeiras confiáveis. 

 

a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências 

adotadas para corrigi-las 

 

A Companhia acredita que o grau de eficiência dos controles internos adotados para assegurar 

a elaboração das demonstrações financeiras é satisfatório. A Companhia está atenta às novas 

tecnologias e investe em seus controles a fim de aprimorá-los. 

 

b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do 

auditor independente 

 

Não houve deficiências e recomendações no relatório do auditor independente. 
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10.7 - Destinação de recursos de ofertas públicas de distribuição e eventuais desvios
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10.9 - Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
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10.10 - Plano de negócios

10.10. Os Diretores devem indicar e comentar os principais elementos do nosso plano de 

negócios, explorando especificamente os seguintes tópicos: 

 

a. investimentos, incluindo: 

 

i.  descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 

investimentos previstos; 

 

Atualmente, não há investimentos significativos em andamento. 

 

ii. fontes de financiamento dos investimentos; e 

 

Não aplicável. 

 

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos. 

 

Não aplicável. 

 

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 

outros ativos que devam influenciar materialmente nossa capacidade produtiva 

 

Não aplicável. 

 

c. novos produtos e serviços, indicando (i) descrição das pesquisas em andamento já 

divulgadas, (ii) montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços, (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados e montantes totais 

gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços  

 

Não aplicável. 
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10.11 - Outros fatores com influência relevante
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11.1 - Projeções divulgadas e premissas
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11.2 - Acompanhamento e alterações das projeções divulgadas
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa

12. ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO 
 
12.1. Estrutura Administrativa: 
 

a) atribuições de cada órgão e comitê 

 

A Administração da Companhia compete a um Conselho de Administração e uma Diretoria. 
 
Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração é o nosso órgão de deliberação colegiada, responsável pelo 
estabelecimento das nossas políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a nossa estratégia 
de longo prazo, o controle e a fiscalização de nosso desempenho. É responsável também, dentre 
outras atribuições, pela supervisão da gestão dos nossos diretores. De acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações, cada conselheiro deve ser titular de, pelo menos, uma ação de emissão da 
Companhia. 
 
A Companhia tem um Conselho de Administração composto de 3 (três) a 9 (nove) membros, 
eleitos pela assembleia geral, dentre os acionistas, residentes no país, com mandato de 3 (três) 
anos, podendo serem reeleitos. O Conselho de Administração tem um Presidente, escolhido 
pelos respectivos membros, dentre um de seus integrantes. 
 
A investidura dos membros do Conselho de Administração é feita por termo lavrado no livro 
de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Os Conselheiros eleitos têm a 
remuneração fixada pela assembléia geral. 
 
As reuniões do Conselho de Administração, cujas deliberações serão tomadas por maioria de 
votos, são convocadas, instaladas e presididas pelo Presidente, ao qual cabe, no caso de 
empate nas deliberações, o voto de qualidade. 
 
No caso de vaga ou impedimento temporário de qualquer conselheiro, caberá ao Presidente 
designar o substituto dentre um dos acionistas da Companhia. O substituto designado exercerá 
o cargo no caso de vaga, até o término do mandato do substituído e, no caso de impedimento 
temporário, até que cessem os motivos de tal impedimento. 
 
Além dos casos de renúncia, morte e interdição, o cargo de Conselheiro é considerado vago, 
quando, sem motivo justificado, a critério dos demais Conselheiros, ou sem estar devidamente 
licenciado, algum Conselheiro deixar de comparecer a mais de duas reuniões. 
 
São atribuições do Conselho de Administração: 
 
(i) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, delimitando, orientando e 

fiscalizando o exato cumprimento e desenvolvimento do objetivo social, examinando a 
qualquer tempo os livros e papéis da Companhia e solicitando a Diretoria os dados e 
informes pertinentes; 

 
(ii) eleger e destituir os Diretores da Companhia;  
 
(iii) na pessoa de seu Presidente, convocar, instalar e presidir as assembleias gerais da 

Companhia; 
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(iv) solicitar informações da Diretoria sobre contratos ou via de celebração e quaisquer 
atos; 
 
(v)  manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; 
 
(vi) apresentar à Assembleia Geral os relatórios de cada exercício, os balanços e as contas 

de lucros e perdas, propondo a destinação do lucro líquido, inclusive com fixação do 
dividendo, respeitando o mínimo assegurado aos acionistas; 

 
(vii) formular e submeter quaisquer propostas de alteração do estatuto à deliberação de 

Assembleia Geral; 
 
(viii) sugerir à Diretoria a adoção de normas gerais de administração e racionalização e 

opinar, quando convocado pela Diretoria, acerca da implantação de métodos de 
trabalhos; 

     
(ix) autorizar a compra e venda e a instituição de ônus reais relativos a bens que não 

constituem objeto do comércio da Companhia; 
     
(x) autorizar a participação da Companhia no capital de outras empresas bem como 

alienação de quotas e de outros títulos respectivos de participação societária; 
     
(xi) autorizar a contratação de financiamentos internos e/ou externos para certa e 

determinada finalidade, com vinculação, total ou parcial do patrimônio social; 
     
(xii) autorizar a Companhia a adquirir as próprias ações, observados os preceitos de lei. 
 
Diretoria 
 
A Companhia tem uma Diretoria constituída de 2 (dois) a 5 (cinco) Diretores, eleitos e 
destituíveis a  qualquer tempo pelo Conselho de Administração, acionistas ou não, residentes 
no país, com mandato de 1 (um) ano, podendo serem reeleitos, designados respectivamente, 
como Diretor Comercial, Diretor Financeiro, Diretor Administrativo, Diretor de Relações com 
Investidores e Diretor sem designação especial. 
 
Os Diretores são dispensados de prestar caução, ocorrendo a investidura no cargo, após 
satisfeitas as exigências legais, mediante termo lavrado e assinado no livro de Atas de 
Reuniões da Diretoria, ficando o Diretor eleito com direito a remuneração fixada pela 
Assembleia Geral. 
 
A Diretoria se reune sempre que convocada por qualquer de seus membros, cujas reuniões são 
presididas pelo Diretor Administrativo, com as respectivas deliberações sendo tomadas pela 
maioria dos votos e, no caso de empate, cabendo ao Diretor Administrativo o voto de 
qualidade. 
 
No caso de vaga ou impedimento temporário de qualquer Diretor, o Conselho de 
Administração designará outro Diretor para acumular as funções, ou mesmo terceiro, acionista 
ou não, para substituí-lo. O substituto exercerá o cargo, no caso de vaga, até o término do 
mandato do substituído, e no caso de impedimento temporário, até que cessem os motivos de 
tal impedimento. 
 

PÁGINA: 77 de 166

Formulário de Referência - 2014 - MINASMAQUINAS SA Versão : 1



12.1 - Descrição da estrutura administrativa

Além dos casos de renuncia, morte ou interdição, o cargo do Diretor é considerado vago 
quando, sem motivo justificado, a critério do Conselho de Administração, ou sem estar 
devidamente licenciado, algum diretor deixar de exercer suas funções por mais de trinta (30) 
dias consecutivos. 
    
A Diretoria tem as atribuições e os poderes que a lei lhe confere para assegurar as atividades 
da Companhia, ressalvados os poderes e competência privativas do Conselho de 
Administração. 
 
Os atos e contratos de qualquer natureza, que importem em responsabilidade da Companhia, 
somente a obrigarão e terão validade quando assinados por dois Diretores, um deles 
preferivelmente, o Diretor Administrativo. 
 
A Diretoria poderá contratar procuradores “ad negotia”, com poderes específicos no mandato, 

sempre com vigência temporária, podendo as procurações “ad juditia”, serem outorgadas por 

prazo indeterminado. 
 
Compete a cada Diretor exercer a supervisão do Departamento a seu cargo, além das 
atribuições particulares que lhes forem cometidas por decisão da Diretoria, inclusive no 
tocante as empresas representadas pela Companhia, suas filiais, agências ou representantes.  
 
Sem prejuízo do disposto nos artigos 16º, 17º, 18º, poderá a Diretoria baixar regulamentos e 
ordens de serviços, suprindo pontos omissos do estatuto, criando ou suprimindo 
departamentos e seções, estabelecendo normas gerais e regulamentares. 
 
b) data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês 

 

A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de no mínimo três (3) e no máximo cinco (5) 
membros e suplentes em igual número, acionistas ou não, o qual somente será instalado por 
deliberação da assembléia geral nos casos previstos no parágrafo 2º do Artigo 161 da Lei nº 
6.404 de 15/12/1976, e seu funcionamento irá apenas até a primeira Assembleia Geral 
Ordinária após a sua instalação.  
O Conselho Fiscal não foi instalado nos últimos três exercícios sociais e não se encontra 
instalado no exercício presente. 
 
c) mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê 

 

A Diretoria tem seu desempenho avaliado de acordo com metas e indicadores operacionais e 
financeiros da Companhia.   
O Conselho de Administração não possui um mecanismo formal de avaliação. 
 

d) em relação aos Membros da Diretoria, suas atribuições e poderes individuais 

 

Compete ao Diretor Comercial:  (i) representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou 
fora dele; (ii) representar a Companhia em suas relações com terceiros, inclusive perante as 
repartições públicas; (iii) constituir, juntamente com o Diretor Administrativo, procurador “ad 

judicia” e “ad negotia”; (iv) encarregar-se da parte de relações públicas; (v) dirigir os setores de 
serviços prestados pela Companhia, de comercialização de unidade e peças e (vi) exercer, 
quando autorizado pela Diretoria, cumulativamente as funções do Diretor-Financeiro 

 
Compete ao Diretor Financeiro: (i) controlar as aplicações e disponibilidades da Companhia; (ii) 
traçar a política de prazos, de vendas e compras, juntamente com o Diretor-Comercial; (iii) 
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manter rigoroso controle dos recebimentos e pagamentos da Companhia; (iv) orientar e 
manter sob controle o sistema contábil; (v) conceder créditos, ouvido o Diretor-Comercial; (vi) 
representar a Companhia junto a Bancos e entidades financeiras em geral. (vii) representar a 
Companhia, isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e (viii) representar a 
Companhia, isoladamente, em suas relações com terceiros, inclusive perante as repartições 
públicas. 
 
Compete ao Diretor Administrativo: (i) presidir as reuniões da Diretoria; (ii) dirigir o 
Departamento do Pessoal e juntamente com o Diretor da área, admitir e dispensar 
empregados, fixando-lhes as remunerações; (iii) zelar pelo patrimônio móvel da Companhia; 
(iv) representar a Companhia, isoladamente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; (v) 
representar a Companhia, isoladamente, em suas relações com terceiros, inclusive perante as 
repartições públicas; (vi) juntamente com o Diretor Financeiro, elaborar e cumprir o programa 
orçamentário; (vii) em conjunto, ainda com o Diretor Comercial, estabelecer o programa de 
publicidade; (viii) juntamente com o Diretor Financeiro, conforme o caso, promover a 
racionalização de serviços e (ix) praticar quaisquer atos que não sejam privativos ou 
especificamente atribuídos aos demais Diretores. 
 
Compete ao Diretor de Relações com Investidores planejar, coordenar, organizar, supervisionar 
e dirigir as atividades de representação da Companhia perante os órgãos de controle e demais 
instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar informações aos 
investidores, à CVM, às Bolsas de Valores e mercados de balcão organizados em que a 
Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às 
atividades desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no 
exterior. 
 

e) mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho de administração, dos 

comitês e da diretoria 

 

Os membros da Diretoria tem seu desempenho avaliado de acordo com metas e indicadores  
operacionais e financeiros da Companhia.   
O membros do Conselho de Administração, por sua vez, não possuem um mecanismo formal de 
avaliação. 
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12.2. Regras, políticas e práticas relativas às Assembleias Gerais: 

 

a) prazos de convocação 

 

A Companhia não adota práticas diferenciadas daquelas previstas na legislação socetária quanto à realização 

das Assembleias Gerais.  

Neste sentido, a Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, em um dos 04 (quatro) meses seguintes ao 

término do exercício social e, extraordinariamente, quando assim demandar o interesse social e para 

deliberar as matérias previstas em lei, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações. 

 

b) competências 

 

Conforme artigo 21 do Estatuto Social, a Assembleia Geral será convocada, instalada e presidida pelo 

Presidente do Conselho de Administração. 

 

c) endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à Assembleia geral estarão à disposição 

dos acionistas para análise: 

 

Os documentos relativos às matérias que serão deliberadas nas Assembleias Gerais ficam à disposição dos 

acionistas na sede da Companhia. 

 

d) identificação e administração de conflitos de interesses 

 

A Companhia não desenvolveu, no último exercício social, uma política estruturada para a identificação e 

administração de conflitos de interesses. A Companhia observa o disposto no artigo 115 da Lei nº 6.404/76. 

 

e) solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto 

 

Não aplicável.  

 

f) formalidades necessárias para aceitação de instrumentos de procuração outorgados por acionistas, 

indicando se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico 

 

Para votar nas Assembleias Gerais, os procuradores e representantes legais dos acionistas deverão 

apresentar a Companhia, em sua sede, até as 17:00 horas com cinco (5) dias de antecedência da realização 

da da reunião, os documentos comprobatórios de sua qualidade. 

 

g) manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar 

comentários dos acionistas sobre as pautas das Assembleias 

 

Não aplicável. 

 

h) transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das Assembleias 

 

Não aplicável. 

 

i) mecanismos destinados a permitir a inclusão, na ordem do dia, de propostas formuladas por acionistas 

 

Não aplicável. 
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Ata da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial do Município - MG 11/05/2012

05/04/2012

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário do Comércio (Belo Horizonte) - MG 04/04/2012

Diário Oficial do Município - MG 10/04/2012

06/04/2012

Diário Oficial do Estado - MG 05/04/2012

Diário Oficial de Minas Gerais - MG 04/04/2012

Diario Oficial de Minas Gerais - MG 09/03/2012

31/12/2011 Demonstrações Financeiras Diario Oficial de Minas Gerais - MG 15/03/2012

Diario Oficial e Jornal Folha de Contagem - MG 11/03/2012

12/04/2013

16/03/2013

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário Oficial e Diário do Comércio - MG 13/04/2012

31/12/2012 Demonstrações Financeiras Diario Oficial e Jornal Folha de Contagem - MG 08/03/2013

11/04/2014

Convocação da AGO que Apreciou as Demonstrações Financeiras Diário do Comércio - MG 10/04/2014

12/04/2014

Diário Oficial de Minas Gerais - MG 14/03/2014

15/04/2014

12/04/2014

Diário Oficial - MG 11/04/2014

Jornal da Folha de Contagem - MG 14/03/2014

31/12/2013 Demonstrações Financeiras Diário Oficial de Minas Gerais - MG 14/03/2014

12.3 - Datas e jornais de publicação das informações exigidas pela Lei nº6.404/76

Exercício Social Publicação Jornal - UF Datas
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12.4 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
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12.5 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
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372.075.396-49 Administrador 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 28/04/2014 Sim

Diretor Comercial

Marcelo de Carvalho 56 Pertence apenas ao Conselho de Administração 28/04/2014 3 anos

Gilberto de Andrade Faria 61 Pertence apenas ao Conselho de Administração 28/04/2014 3 anos

Maximino Pinto Rodrigues 67 Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração 28/04/2014 3 anos

014.335.046-34 Administrador 35 - Conselheiro(Efetivo) e Dir. Rel. Invest. 28/04/2014 Sim

236.275.657-20 Administrador 22 - Conselho de Administração (Efetivo) 28/04/2014 Sim

045.099.786-34 Administrador Diretor Financeiro 28/04/2014 Sim

Oswaldo Borges da Costa Filho 65 Pertence apenas à Diretoria 28/04/2014 1 ano

014.230.266-08 Administrador de Empresas Diretor Administrativo 28/04/2014 Sim

Clemente de Faria Júnior 26 Pertence apenas à Diretoria 28/04/2014 1 ano

12.6 / 8  - Composição e experiência profissional da administração e do conselho fiscal

Nome Idade Orgão administração Data da eleição Prazo do mandato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

CPF Profissão Cargo eletivo ocupado Data de posse Foi eleito pelo controlador

Maximino Pinto Rodrigues  -  014.335.046-34

Gilberto de Andrade Faria  -  236.275.657-20

Gilberto de Andrade Faria Júnior. Nascido em 27 de outubro de 1952, graduou-se em Administração na Faculdade de Ciências e Administração - UNA, é integrante dos Conselhos de Administração da Minasmáquinas 
S/A e Bamaq S/A – Bandeirantes Máquinas e Equipamentos. Não possui condenações judiciais ou administrativas.

Marcelo de Carvalho  -  372.075.396-49

Marcelo de Carvalho. Nascido em 24 de maio de 1957, Bacharel em Ciências Contábeis pela UNA – União de Negócios e Administração, participou em abril de 1993 da criação da empresa Minasmáquinas 
Administradora de Consórcios Ltda., da qual é Diretor desde aquela data, Membro dos Conselhos de Administração da Administradora Guanabara S/A e Trevo Participações e Administração S/A. Não possui 
condenações judiciais ou administrativas.

Clemente de Faria Júnior  -  014.230.266-08

Clemente de Faria Júnior. Nascido em 17 de agosto de 1987, graduou-se em Gestão de Negócios Imobiliários na Faculdade Newton Paiva e cursou pós graduação em Finanças no Ibmec. É proprietário e diretor da 
Vivá Capital Participações Ltda. e diretor da Bamaq S/A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos. Não possui condenações judiciais ou administrativas.

Oswaldo Borges da Costa Filho  -  045.099.786-34

Oswaldo Borges da Costa Filho. Nascido em 24 de fevereiro de 1949, graduou-se em Administração e Contabilidade na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (unidade Belo Horizonte), é diretor das 
seguintes empresas: Minasmáquinas S/A, Bamaq S/A – Bandeirantes Máquinas e Equipamentos, Juiz de Fora Diesel Ltda. Não possui condenações judiciais ou administrativas.

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações
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Maximino Pinto Rodrigues. Nascido em 13 de dezembro de 1946, graduou-se em Administração na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (unidade Belo Horizonte), é Dretor Comercial e Diretor de Relações 
com Investidrores da Companhia. Não possui condenações judiciais ou administrativas.
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Na data deste Formulário de Referência não há comitês em funcionamento na Companhia.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

12.7 - Composição dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, financeiro e de 
remuneração
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Pessoa relacionada

Diretora

Diretor Financeiro

Oswaldo Borges da Costa Filho 045.099.786-34 Minasmáquinas S.A. 17.161.241/0001-15

Maria Beatriz de Faria Borges 132.676.716-04 Administradora IRFA ltda 03.585.462/0001-06 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Presidente do Conselho de Administração

Gilberto de Andrade Faria Junior 236.275.657-20 Minasmáquinas S.A. 17.161.241/0001-15 Cunhado e Cunhada (2º grau por afinidade)

Pessoa relacionada

Clemente de Faria Júnior 014.230.266-08 Minasmáquinas S.A. 17.161.241/0001-15

Diretor Administrativo

Diretora

Observação

Administrador do emissor ou controlada

Maria Victoria Alvim de Faria 359.270.706-04 Cofal Comercio e Promoções Ltda 21.010.152/0001-45 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Observação

Pessoa relacionada

Gilberto de Andrade Faria Junior 236.275.657-20 Minasmáquinas S.A. 17.161.241/0001-15

Presidente do Conselho de Administração

Diretora

Maria Victoria é mãe de Clemente de Faria Júnior

Administrador do emissor ou controlada

Maria Beatriz de Faria Borges 132.676.716-04 Administradora IRFA ltda 03.585.462/0001-06 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Oswaldo Borges da Costa Filho 045.099.786-34 Minasmáquinas S.A. 17.161.241/0001-15

Diretor Financeiro

Observação

Pessoa relacionada

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e 
controladores

Cargo

Nome CPF
Nome empresarial do emissor, controlada ou 
controlador CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do 
emissor ou controlada
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Maximino Pinto Rodrigues 014.335.046-34 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor e membro do Conselho de Administração

Diretor

Minasmaquinas Automóveis Ltda 02.901.290/0001-70

Administrador do Emissor

Diretor

Juiz de Fora Diesel Ltda 21.549.423/0001-35

Observação

Clemente de Faria Júnior 014.230.266-08 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

Observação

Clemente de Faria Júnior 014.230.266-08 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

Diretor

Juiz de Fora Diesel Ltda 21.549.423/0001-35

Observação

Exercício Social 31/12/2013

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Clemente de Faria Júnior 014.230.266-08 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

Juiz de Fora Diesel Ltda 21.549.423/0001-35

Observação

Maximino Pinto Rodrigues 014.335.046-34 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Diretor

Minasmaquinas Automóveis Ltda 02.901.290/0001-70

Observação

Diretor

Clemente de Faria Júnior 014.230.266-08 Controle Controlada Indireta

Administrador do Emissor

Pessoa Relacionada

Diretor

Exercício Social 31/12/2012

Pessoa Relacionada

Minasmaquinas Automóveis Ltda 02.901.290/0001-70

Maximino Pinto Rodrigues 014.335.046-34 Controle Controlador Indireto

Diretor e membro do Conselho de Administração

Observação

Diretor

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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Administrador do Emissor

Oswaldo Borges da Costa Filho 045.099.786-34 Controle Controlada Indireta

Diretor

Pessoa Relacionada

Juiz de Fora Diesel Ltda 21.549.423/0001-35

Observação

Diretor

Diretor e Presidente do Conselho

Administrador do Emissor

CLEMENTE DE FARIA 045.902.607-00 Controle Controlada Indireta

Exercício Social 31/12/2011

Observação

Administrador do Emissor

Diretor

Diretor e membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Minasmaquinas Automóveis Ltda 02.901.290/0001-70

Diretor

Observação

Juiz de Fora Diesel Ltda 21.549.423/0001-35

Maximino Pinto Rodrigues 014.335.046-34 Controle Controlada Indireta

Diretor e membro do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Cargo/Função

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada
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Observação

Diretor

Pessoa Relacionada

Diretor

Pessoa Relacionada

Minasmaquinas Automóveis Ltda 02.901.290/0001-70

Diretor

Administrador do Emissor

Oswaldo Borges da Costa Filho 045.099.786-34 Controle Controlada Indireta

Diretor e presidente do Conselho de Administração

Pessoa Relacionada

Juiz de Fora Diesel Ltda 21.549.423/0001-35

Observação

Minasmaquinas Automóveis Ltda 02.901.290/0001-70

Administrador do Emissor

CLEMENTE DE FARIA 045.902.607-00 Controle Controlada Indireta

Diretor

Observação

12.10 - Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Identificação CPF/CNPJ
Tipo de relação do Administrador com a 
pessoa relacionada Tipo de pessoa relacionada

Cargo/Função
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12.11 - Acordos, inclusive apólices de seguros, para pagamento ou reembolso de despesas
suportadas pelos administradores

12.11. Acordos (inclusive apólices de seguro) estabelecendo o pagamento ou o reembolso de 

despesas suportadas pelos administradores, decorrentes da reparação de danos causados a terceiros 

ou à Companhia, de penalidades impostas por agentes estatais e acordos com o objetivo de encerrar 

processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções 

 

A Companhia não tem acordos ou mantém seguros que preveja o pagamento ou o reembolso de 

despesas suportadas pelos administradores, decorrentes de reparação de danos causados a terceiros 

ou à Companhia. 
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12.12 - Outras informações relevantes

12.12 Fornecer outras informações que a Companhia julgue relevantes 

 

As Assembleias Gerais realizadas nos anos de 2013, 2012 e 2011 foram realizadas em primeira convocação, sendo que em 

todas elas houve o comparecimento de mais de dois terços do capital social da Companhia com direito a voto. As 

Assembleias Gerais realizadas nos anos de 2013, 2012 e 2011 ocorreram nos dias 29/04/2013, 29/04/2012 e 29/04/2011.  
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
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13.1 - Descrição da política ou prática de remuneração, inclusive da diretoria não
estatutária
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Baseada em ações 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Observação

Nº de membros 3,00 3,00 6,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 584.000,00 1.308.000,00 1.892.000,00

Total da remuneração 584.000,00 1.308.000,00 1.892.000,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2013 - Valores Anuais

Outros 0,00 0,00 0,00

Nº de membros 3,00 0,00 3,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 540.000,00 1.620.000,00 2.160.000,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2012 - Valores Anuais
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Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Outros 0,00 0,00 0,00

Observação

Baseada em ações 0,00 0,00 0,00

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Bônus 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Descrição de outras 
remunerações fixas

Comissões 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 540.000,00 1.620.000,00 2.160.000,00

Bônus 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações fixas

Participação de resultados 0,00 0,00 0,00

Outros 0,00 0,00 0,00

Participação em reuniões 0,00 0,00 0,00

Comissões 0,00 0,00 0,00

Remuneração variável

Nº de membros 3,00 3,00 6,00

Benefícios direto e indireto 0,00 0,00 0,00

Participações em comitês 0,00 0,00 0,00

Remuneração fixa anual

Salário ou pró-labore 378.000,00 1.260.000,00 1.638.000,00

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

Conselho de Administração Diretoria Estatutária Conselho Fiscal Total

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2011 - Valores Anuais
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Baseada em ações 0,00 0,00 0,00

Observação

Cessação do cargo 0,00 0,00 0,00

Descrição de outras 
remunerações variáveis

Pós-emprego 0,00 0,00 0,00

Total da remuneração 378.000,00 1.260.000,00 1.638.000,00
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13.3 - Remuneração variável do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho
fiscal
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13.4 - Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria
estatutária
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13.5 - Participações em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por
administradores e conselheiros fiscais - por órgão

13.5 Ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários 

conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela Companhia, seus controladores diretos ou indiretos, 

sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria 

estatutária ou do conselho fiscal agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social: 

 

 Ações Ordinárias Ações Preferênciais 

Espólio de Clemente de Faria 1 - 

Gilberto de Andrade Faria Junior 1 - 

Marcelo de Carvalho 1 - 

Oswaldo Borges da Costa Filho 22 53 

Maximino Pinto Rodrigues 1 6 
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13.6 - Remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária
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13.7 - Informações sobre as opções em aberto detidas pelo conselho de administração e
pela diretoria estatutária
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13.8 - Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do
conselho de administração e da diretoria estatutária
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13.9 - Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a
13.8 - Método de precificação do valor das ações e das opções
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13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários
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Valor da menor 
remuneração(Reais)

1.308.000,00 228.000,00 420.000,00 584.000,00 24.000,00 36.000,00

Valor da maior 
remuneração(Reais)

1.308.000,00 540.000,00 420.000,00 584.000,00 420.000,00 300.000,00

Valor médio da 
remuneração(Reais)

1.308.000,00 436.000,00 420.000,00 584.000,00 168.000,00 126.000,00

Diretoria Estatutária Conselho de Administração

Valores anuais

Nº de membros 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011

31/12/2012 Valores anuais.

31/12/2011 Valores Anuais

Observação

Diretoria Estatutária

31/12/2013 Valores anuais

31/12/2011 Valores anuais.

31/12/2012 Valores anuais

Conselho de Administração

31/12/2013 Valores anuais

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal
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13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

13.13 Percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado da Companhia referente a membros do 

conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos 

controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto. 

 

2013 

 

 Conselho de 

Administração  
Diretoria Conselho Fiscal 

Número de Membros 03 03 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada aos 

Controlares 
01 02 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no exercício 584.000,00 1.308.000,00 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a partes 

relacionadas ao controlador no órgão no exercício 
500.000,00 768.000,00 N/A 

% da remuneração total do órgão 85,5% 58,71% N/A 

 

2012 

 

 Conselho de 

Administração  
Diretoria Conselho Fiscal 

Número de Membros 03 03 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada aos 

Controlares 
02 02 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no exercício 378.000,00 1.260.000,00 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a partes 

relacionadas ao controlador no órgão no exercício 
342.000,00 840.000,00 N/A 

% da remuneração total do órgão 90% 66,67% N/A 

 

2011 
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13.13 - Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do
conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores

 Conselho de 

Administração  
Diretoria Conselho Fiscal 

Número de Membros 03 03 N/A 

Número de Membros – Parte Relacionada aos 

Controlares 
02 02 N/A 

Valor da remuneração total do órgão no exercício 378.000,00 1.260.000,00 N/A 

Valor da remuneração total atribuída a partes 

relacionadas ao controlador no órgão no exercício 
342.000,00 840.000,00 N/A 

% da remuneração total do órgão 90% 66,67% N/A 
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13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por
órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
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13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor
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13.16 - Outras informações relevantes
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14.1 - Descrição dos recursos humanos

14.1. Recursos Humanos  

 
a. número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica).  
 

Localização Geográfica 2013 2012 2011 

Minas Gerais 
351 

341 336 

 
b. número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por localização geográfica). 
 

Funcionários Terceirizados 2013 2012 2011 

Minas Gerais 
66 

66 52 

 
c. índice de rotatividade. 
 

Índice de Rotatividade 2013 2012 2011 

Minas Gerais 
18,06% 

1,88% 1,76% 

 
d. exposição da Companhia a passivos e contingências trabalhistas. 
 
Vide item 4.3.1. 
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14.2 - Alterações relevantes - Recursos humanos
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14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados

14.3 Políticas de remuneração dos empregados da Companhia, informando. 

 

a) política de salários e remuneração variável 

 

A política de salários e remuneração variável da Companhia está alinhada com o nosso mercado de atuação e é monitorada 

pelo Sindicato da categoria. 

 

b) política de benefícios 

 

A Companhia oferece assistência médica, farmácia, refeição, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte.  

 

c) características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não-administradores. 

 

(i) grupo de beneficiários  

 

Não aplicável. 

 

(ii) condições para exercício  

 

Não aplicável. 

 

(iii) preço de exercício  

 

Não aplicável. 

 

(iv) prazo de exercício  

 

Não aplicável. 

 

(v) quantidade de ações comprometidas pelo plano: 

 

Não aplicável. 
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14.4 - Descrição das relações entre o emissor e sindicatos
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TOTAL 0 0,000000%

OUTROS

2.535 11,320000% 6.635 29,590000% 9.170 20,440000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

TOTAL 0 0,000000%

03.585.462/0001-06 Brasileiro-MG Não Sim 06/12/2010

Administradora IRFA ltda

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

13.662 60,920000% 1.519 6,770000% 15.181 33,850000%

TOTAL 0 0,000000%

21.010.152/0001-45 Brasileira-MG Não Não 04/09/2012

2.016 8,980000% 3.131 13,960000% 5.147 11,480000%

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Cofal Comércio e Promoções Ltda.

TOTAL 0 0,000000%

17.422.841/0001-90 Brasileira-MG Não Não 31/01/2000

Administradora Guanabara S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

0 0,000000% 7.064 31,500000% 7.064 15,750000%

TOTAL 0 0,000000%

18.209.965/0001-54 Brasileiro-MG Não Não 17/11/2000

BAMAQ S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

4.212 18,780000% 4.076 18,180000% 8.288 18,480000%

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %
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TOTAL

22.425 100,000000% 22.425 100,000000% 44.850 100,000000%

0 0,000000% 0 0,000000% 0 0,000000%

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

15.1 / 15.2 - Posição acionária

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração

Acionista

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
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TOTAL

1.751.035.508 100,000000 3.502.071.016 100,000000 5.253.106.524 100,000000

OUTROS

539 0,010000 0 0,000000 539 0,010000

TOTAL 0 0,000000

50.607.696/0001-97 Brasileira-MG Não Não 28/04/2000

Bebece - Planejamento, Consultoria e Empreendimentos Ltda.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.751.034.969 99,990000 3.502.071.016 100,000000 5.253.105.985 99,990000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora Guanabara S.A. 17.422.841/0001-90

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

132.676.716-04 Brasileiro-SP Não Não

Maria Beatriz de Faria Borges

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.019.179 19,998000 0 0,000000 1.019.179 19,998000

TOTAL 0 0.000000

236.275.657-20 Brasileiro-MG Não Não

Gilberto de Andrade Faria Junior

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.019.449 20,003000 0 0,000000 1.019.449 20,003000

TOTAL 0 0.000000

MG Não Não

Espólio de CLEMENTE DE FARIA (Representado por Clemente de Faria Júnior)

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.019.450 20,003000 0 0,000000 1.019.450 20,003000

TOTAL 0 0.000000

674.855.708-97 Brasileira-MG Não Não

Adriana Maria de Faria Dias Corrêa

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.017.179 19,998000 0 0,000000 1.017.179 19,998000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora IRFA ltda 03.585.462/0001-06

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

5.094.436 100,000000 0 0,000000 5.094.436 100,000000

OUTROS

0 0,000000 0 0,000000 0 0,000000

TOTAL 0 0.000000

419.710.196-15 Brasileira-MG Não Não

Maria Stella Gonçalves de Faria

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.019.179 19,998000 0 0,000000 1.019.179 19,998000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Administradora IRFA ltda 03.585.462/0001-06

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

52.483.187 100,000000 52.483.187 100,000000 104.966.374 100,000000

OUTROS

1.037.739 1,980000 1.630.720 3,100000 2.668.459 2,440000

TOTAL 0 0,000000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Empresa Mineira de Terrenos Ltda

17.167.370/0001-10 Brasileiro-MG Não Não 29/11/1999

0 0,000000 4.314.702 8,220000 4.314.702 4,020000

TOTAL 0 0,000000

03.585.462/0001-06 Brasileiro-MG Não Não 23/01/2004

Administradora IRFA ltda

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

6.251.927 11,910000 10.105.988 19,260000 16.357.915 15,560000

TOTAL 0 0,000000

17.422.841/0001-90 Brasileira-MG Não Não 28/04/2000

Administradora Guanabara S.A.

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

11.144.763 21,230000 36.431.777 69,420000 47.576.540 45,470000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

BAMAQ S.A. 18.209.965/0001-54

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

20.257.838/0001-72 Brasileiro-MG Não Não 28/04/2000

Trevo Participações e Administração Ltda

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

34.048.758 64,880000 0 0,000000 34.048.758 32,510000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

BAMAQ S.A. 18.209.965/0001-54

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL

67.000 100,000000 0 0,000000 67.000 100,000000

OUTROS

1 0,001000 0 0,000000 1 0,001000

TOTAL 0 0.000000

MG Não Não

Espólio de Clemente de Faria (representado por Clemente de Faria Jnúnior)

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

66.999 99,999000 0 0,000000 66.999 99,999000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Cofal Comércio e Promoções Ltda. 21.010.152/0001-45

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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TOTAL 0 0.000000

57.396.723/0001-79 Brasileiro-MG Não Não 19/04/2000

Trevo Car Locação, Comercio e Serviços Ltda

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.120.936 30,870000 0 0,000000 1.120.936 30,870000

TOTAL

3.631.413 100,000000 0 0,000000 3.631.413 100,000000

OUTROS

35.247 0,970000 0 0,000000 35.247 0,970000

TOTAL 0 0.000000

1.178.147 32,440000 0 0,000000 1.178.147 32,440000

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

Empresa Mineira de Terrenos Ltda

17.167.370/0001-10 Brasileiro-MG Não Não 29/11/1999

TOTAL 0 0.000000

03.585.462/0001-06 Brasileira-MG Não Não 07/11/2006

Administradora IRFA ltda

Classe ação Qtde. de ações (Unidades) Ações %

1.297.083 35,720000 0 0,000000 1.297.083 35,720000

CONTROLADORA / INVESTIDORA CPF/CNPJ acionista Composição capital social

Bebece - Planejamento, Consultoria e Empreendimentos Ltda. 50.607.696/0001-97

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição acionária

Qtde. ações ordinárias (Unidades) Ações ordinárias % Qtde. ações preferenciais (Unidades) Ações preferenciais % Qtde. total de ações (Unidades) Total ações %

Detalhamento de ações (Unidades)

CPF/CNPJ acionista Nacionalidade-UF Participa de acordo de acionistas Acionista controlador Última alteração
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Total 5.401 12,040000%

Ações em circulação correspondente a  todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele 

vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Ações em Circulação

Quantidade preferenciais (Unidades) 3.821 17,040000%

Quantidade ordinárias (Unidades) 1.580 7,050000%

Quantidade acionistas pessoa física 
(Unidades)

1.055

Data da última assembleia / Data da 
última alteração

28/04/2014

Quantidade acionistas pessoa jurídica 
(Unidades)

176

Quantidade investidores institucionais 
(Unidades)

0

15.3 - Distribuição de capital
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15.4 - Organograma dos acionistas
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja
parte

15.5  Informações sobre acordos de acionistas regulando o exercício do direito de voto ou a 

transferência de ações da Companhia, arquivados na sede da Companhia e dos quais o 

controlador seja parte. 

 

a) partes 

 

Não aplicável. Não existe acordo de acionistas que envolva exercício do direito de voto ou a 

transferência de ações da Companhia, arquivados na sede da Companhia. 

  

b) data de celebração 

 

Não aplicável. Não existe acordo de acionistas que envolva exercício do direito de voto ou a 

transferência de ações da Companhia, arquivados na sede da Companhia. 

 

 

c) prazo de vigência 

 

Não aplicável. Não existe acordo de acionistas que envolva exercício do direito de voto ou a 

transferência de ações da Companhia, arquivados na sede da Companhia. 

 

 

d) descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de controle 

 

Não aplicável. Não existe acordo de acionistas que envolva exercício do direito de voto ou a 

transferência de ações da Companhia, arquivados na sede da Companhia. 

 

 

e) descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores 

 

Não aplicável. Não existe acordo de acionistas que envolva exercício do direito de voto ou a 

transferência de ações da Companhia, arquivados na sede da Companhia. 

 

 

f) descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para adquiri-las 

 

Não aplicável. Não existe acordo de acionistas que envolva exercício do direito de voto ou a 

transferência de ações da Companhia, arquivados na sede da Companhia. 

 

 

g) descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membro do Conselho 

de Administração 

 

Não aplicável. Não existe acordo de acionistas que envolva exercício do direito de voto ou a 

transferência de ações da Companhia, arquivados na sede da Companhia. 
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor

15.6 Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e administradores da Companhia 

 

Não houve alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e nas participações dos 

administradores da Companhia. 
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15.7 - Outras informações relevantes
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16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de
transações com partes relacionadas

16. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 

16.1 Regras, políticas e práticas da Companhia quanto à realização de transações com 
partes relacionadas (conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto). 
 

A Companhia não adota regras, práticas ou políticas específicas quanto à realização de 

transações com partes relacionadas, eis que, em via de regra, a Companhia não realiza 

transações desta natureza. 
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Não houve transações com partes relacionadas que segundo as normas contábeis devem ser divulgadas nas
demonstrações financeiras da Companhia nos últimos 3 exercícios sociais

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

16.2 - Informações sobre as transações com partes relacionadas
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16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e demonstração do caráter

estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento compensatório adequado
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Tipo de capital Capital Autorizado

23/04/2012 70.000.000,00 0 0 0

Tipo de capital Capital Integralizado

23/04/2012 62.260.770,00 22.425 22.425 44.850

Tipo de capital Capital Autorizado

29/04/2013 80.000.000,00 0 0 0

Tipo de capital Capital Integralizado

29/04/2013 68.912.025,00 22.425 22.425 44.850

Tipo de capital Capital Autorizado

28/04/2014 90.000.000,00 0 0 0

Tipo de capital Capital Integralizado

28/04/2014 76.231.545,00 22.425 22.425 44.850

17.1 - Informações sobre o capital social

Data da autorização ou 
aprovação Valor do capital (Reais) Prazo de integralização

Quantidade de ações 
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações 
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações 
(Unidades)
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

29/04/2013 Assembleia Geral 29/04/2013 6.651.255,00 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

23/04/2012 Assembléia 23/04/2012 10.010.520,00 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

29/04/2011 Asembleia Geral 29/04/2011 6.853.080,00 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

27/04/2010 Assembléia 27/04/2010 5.758.740,00 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

15/04/2009 Assembléia 15/04/2009 7.449.585,00 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

25/04/2008 Assembléia 25/04/2008 5.480.670,00 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Critério para determinação do 
preço de emissão

Forma de integralização

28/04/2014 Assembléia Geral 28/04/2014 7.319.520,00 Sem emissão 
de ações

0 0 0 0,00000000 0,00 R$ por Unidade

17.2 - Aumentos do capital social

Data de 
deliberação

Orgão que 
deliberou o 
aumento Data emissão

Valor total emissão 
(Reais)

Tipo de 
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

Total ações 
(Unidades)

Subscrição / Capital 
anterior Preço emissão Fator cotação
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Não houve qualquer operação de desdobramento, grupamento ou de bonificações das ações da Companhia

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.3 - Informações sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações
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A Companhia nunca efetuou redução de seu capital social desde a sua constituição

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

17.4 - Informações sobre reduções do capital social
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17.5 - Outras informações relevantes
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Direito a dividendos As ações preferenciais têm direito a dividendos correspondentes a 8% (oito por cento) do lucro 
líquido, após as amortizações e depreciações legais e já deduzido o percentual relativo à reserva 
legal.ações ordinárias, o dividendo de seis por cento (6%); e (d) o saldo que existir, fica a disposição 
da assembléia geral.Os dividendos distribuídos são colocados à disposição dos acionistas no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data da assembléia que os tiver deliberado. Inobstante, 
pode o Conselho de Administração proceder a distribuição em prazo menor “ad referendum” da 
assembléia geral, inclusive fazendo o pagamento até 6 (seis) parcelas, desde que integralmente 
dentro do exercício de aprovação.

Direito a voto Sem Direito

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Não aplicável.

Tag along 0,000000

Outras características 
relevantes

Não aplicável.

Restrição a circulação Não

Conversibilidade Não

Direito a reembolso de capital Não

Espécie de ações ou CDA Preferencial

Direito a dividendos As ações ordinárias têm direito a dividendos correspondentes a 6% (seis por cento) do lucro líquido, 
após as amortizações e depreciações legais e já deduzido o percentual relativo à reserva legal.Os 
dividendos distribuídos são colocados à disposição dos acionistas no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contados da data da assembléia que os tiver deliberado. Inobstante, pode o 
Conselho de Administração proceder a distribuição em prazo menor “ad referendum” da assembléia 
geral, inclusive fazendo o pagamento até 6 (seis) parcelas, desde que integralmente dentro do 
exercício de aprovação.

Direito a voto Pleno

Tag along 0,000000

Condições para alteração dos 
direitos assegurados por tais 
valores mobiliários

Não aplicável.

Restrição a circulação Não

Outras características 
relevantes

Não aplicável.

Conversibilidade Não

Direito a reembolso de capital Não

Espécie de ações ou CDA Ordinária

18.1 - Direitos das ações
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18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
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18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
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31/12/2011 Ações Ordinária Balcão
Organizado

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros

0 0,00 0,00 R$ por Unidade

Trimestre Valor Mobiliário Espécie Classe Mercado Entidade administrativa
Volume financeiro 
negociado (Reais)

Valor maior cotação 
(Reais)

Valor menor cotação 
(Reais) Fator cotação

Exercício social 31/12/2011

18.4 - Volume de negociações e maiores e menores cotações dos valores mobiliários negociados
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A Companhia não possui outros valores mobiliários emitidos além de suas ações ordinárias e preferenciais.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

18.5 - Descrição dos outros valores mobiliários emitidos
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18.6 - Mercados brasileiros em que valores mobiliários são admitidos à negociação
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18.7 - Informação sobre classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em
mercados estrangeiros
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18.8 - Ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo controladores e

sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
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18.9 - Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de
emissão de terceiros
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18.10 - Outras informações relevantes
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A Companhia não possui plano de recompra de suas ações.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.1 - Informações sobre planos de recompra de ações do emissor
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Nos últimos 3 exercícios sociais, não houve movimentação das ações mantidas em tesouraria.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

19.2 - Movimentação dos valores mobiliários mantidos em tesouraria
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Preferencial 1.940 0,00 R$ por Unidade 8,650000

Ordinária 649 0,00 R$ por Unidade 2,890000

Valor mobiliário Ações

Espécie ação Classe ação
Descrição dos valores 
mobiliários Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado 
de aquisição Fator de cotação Data aquisição

Relação ações 
em circulação 

(%)

19.3 - Informações sobre valores mobiliários mantidos em tesouraria na data de encerramento do último exercício social
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19.4 - Outras informações relevantes
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A Companhia não possui política específica de negociação de valores mobiliários de sua emissão pelos acionistas
controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de qualquer
órgão com funções técnicas ou consultivas.

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

20.1 - Informações sobre a política de negociação de valores mobiliários
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20.2 - Outras informações relevantes
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21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de

comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca

de informações relevantes não divulgadas
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21.2 - Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante indicando o canal ou canais de

comunicação utilizado(s) para sua disseminação e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca

de informações relevantes não divulgadas
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21.3 - Administradores responsáveis pela implementação, manutenção, avaliação e
fiscalização da política de divulgação de informações
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21.4 - Outras informações relevantes
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22.1 - Aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor
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22.2 - Alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor
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22.3 - Contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas controladas não diretamente
relacionados com suas atividades operacionais
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22.4 - Outras informações relevantes
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