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A Julio Simões Logística S.A. (“Companhia”), sob a coordenação do Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenador Líder” ou “Bradesco BBI”), do Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), do Banco 
BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”) e do BB Banco de Investimento S.A. (“BB-BI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, com o Credit Suisse e com o BTG Pactual “Coordenadores”), está realizando, nos termos do 
disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e no Código ANBID de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas 
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários (“Código ANBID”), a distribuição pública primária de 55.813.953 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames emitidas pela Companhia (“Ações Ordinárias”) com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, a ser realizada no Brasil e 
com esforços de colocação no exterior (“Oferta”).  

A Oferta compreenderá a distribuição pública primária de Ações Ordinárias no Brasil em mercado de balcão não organizado, a ser realizada pelos Coordenadores, por determinadas instituições integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários contratadas para participar da Oferta (“Coordenadores Contratados”) e por determinadas corretoras e/ou outras instituições integrantes do sistema de distribuição autorizadas a operar na 
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), convidadas a participar da Oferta para efetuar exclusivamente esforços de colocação das Ações Ordinárias junto a investidores não institucionais 
(“Corretoras”), observado o disposto na Instrução CVM 400, no Código ANBID e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado, incluindo esforços de colocação no exterior de Ações Ordinárias, 
realizados pela Bradesco Securities Inc., pelo Credit Suisse Securities (USA) LLC, pelo BTG Pactual US Capital Corp., pelo BB Securities Ltd. e pelo Banco do Brasil Securities LLC (“Agentes de Colocação Internacional”) e 
determinadas instituições financeiras contratadas, exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, definidos em conformidade 
com a Regra 144A do Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América, conforme alterado (“Regra 144A” e “Securities Act”, respectivamente), nos termos de isenções de registro previstas no Securities Act, e junto a 
investidores institucionais e não institucionais, nos demais países que não os Estados Unidos da América e o Brasil, nos termos do Regulamento S do Securities Act (“Regulamento S”) (em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), que 
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pela CVM e pelo Banco Central do Brasil.  

O preço de subscrição por Ação Ordinária (“Preço por Ação”) foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores pessoas física, jurídica e clubes de investimento 
(registrados na BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor) cujas ordens globais ou específicas de investimento excedam o limite de R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras administradas, fundos 
de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários 
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização e Investidores Estrangeiros (“Investidores Institucionais”), realizado no Brasil, pelos Coordenadores 
(“Procedimento de Bookbuilding”). 

 Preço (em R$) Comissões (em R$) Recursos Líquidos (em R$)(2) 
Por Ação Ordinária............................................................  8,00 0,24 7,76 

Total(1) ...............................................................................  446.511.624,00 13.579.162,65 432.932.461,35 
 

(1) Sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares. 
(2) Sem considerar a dedução das despesas da Oferta. 
 
A quantidade total de Ações Ordinárias objeto da Oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 6.000.000 Ações Ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Opção de Ações Suplementares”), 
equivalentes a 10,75% das Ações Ordinárias inicialmente ofertadas na Oferta (“Ações Suplementares”). As Ações Suplementares poderão ser objeto de distribuição para atender a um eventual excesso de demanda que 
venha a ser constatado no decorrer da Oferta, conforme a opção a ser concedida pela Companhia ao Credit Suisse, nas mesmas condições e preço das Ações Ordinárias inicialmente ofertadas. O Credit Suisse terá o 
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Instrumento Particular de Contrato de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Contrato de Distribuição”) e no prazo de 30 dias 
contados do primeiro dia útil, inclusive, seguinte à data de publicação do anúncio de início da distribuição pública primária de Ações Ordinárias de emissão da Companhia (“Anúncio de Início”), de exercer a Opção de 
Ações Suplementares, após notificação aos demais Coordenadores, desde que a decisão de sobrealocação das ações no momento da precificação da Oferta tenha sido tomada em comum acordo pelos Coordenadores. 

A quantidade total de Ações Ordinárias objeto da Oferta não foi aumentada, nos termos do artigo 14, parágrafo 2° da Instrução CVM 400, em até 20% da quantidade total de Ações Ordinárias inicialmente ofertadas.  

A realização da Oferta foi aprovada por meio de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de janeiro de 2010, conforme ata publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor 
Econômico, em edição do dia 18 de março de 2010. O Preço por Ação Ordinária, a determinação da quantidade de Ações Ordinárias emitidas e o aumento de capital da Companhia dentro do limite de seu capital 
autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 19 de abril de 2010. 

Não foi e nem será realizado qualquer registro da Oferta ou das Ações Ordinárias na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), nem em qualquer agência ou órgão regulador do 
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil.  

Registro da presente Oferta na CVM: CVM/SRE/REM/2010/011, em 20 de abril de 2010.  

“O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações 
Ordinárias a serem distribuídas”.  

“É admissível o recebimento de reservas, a partir da data a ser indicada em Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto) e para subscrição, as quais somente serão confirmadas pelo 
subscritor após o início do período de distribuição”. 

Este Prospecto Definitivo não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Ações Ordinárias. Ao decidir adquirir as Ações Ordinárias, potenciais investidores 
deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações Ordinárias. 

Os investidores devem ler os itens “4” e “5” do Formulário de Referência e a seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta”, nas páginas 70 e seguintes deste Prospecto, para uma descrição de certos 
fatores de risco que devem ser considerados em relação à subscrição das Ações Ordinárias. 

As informações exigidas pela Instrução CVM 400 em seu anexo III, itens 4 a 7, constam do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

 

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

 
COORDENADORES 

       Coordenador Líder                        Agente de Estabilização   

  
 

COORDENADORES CONTRATADOS 

  
 

 
A data deste Prospecto Definitivo é de 19 de abril de 2010.  
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE  
PROSPECTO POR REFERÊNCIA 

Os seguintes documentos e as informações neles contidos ficam expressamente incorporados a este 
Prospecto como se dele constassem para todos os efeitos legais e regulamentares: 

Documento Endereço Eletrônico 

Formulário de Demonstrações Financeiras 
Padronizadas para os exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2008 
e 2009 

www.juliosimoeslogistica.com.br/ri/pdf/dfp.pdf e www.cvm.gov.br

Formulário Cadastral datado de 19 de abril 
de 2010 

www.juliosimoeslogistica.com.br/ri/pdf/formulario_cadastral.pdf e 
www.cvm.gov.br 
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DEFINIÇÕES 

Neste Prospecto, utilizamos os termos “Companhia”, “Nós”, “nosso” e “nossa” para nos referirmos à Julio 
Simões Logística S.A. e suas subsidiárias e coligadas, salvo se de outra forma indicado. 

ABTC Associação Brasileira dos Transportadores de Cargas. 

ABLA Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. 

ABRAF Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas. 

Acionista Controlador Julio Simões Participações S.A., a qual, por sua vez, é controlada pelo 
Sr. Fernando Antonio Simões. 

Ação, Ações ou Ações 
Ordinárias 

Ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. 

Ações em Circulação Conforme definido no Regulamento do Novo Mercado, compreende todas 
as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas por seus 
acionistas controladores, por pessoas a eles vinculadas, por seus 
administradores e aquelas mantidas em tesouraria.  

Ações Suplementares Quantidade de Ações equivalente a até 15% das Ações inicialmente 
ofertadas na Oferta, conforme opção outorgada pela Companhia ao 
Credit Suisse, nos termos do artigo 24, caput, da Instrução CVM 400, 
nas mesmas condições e Preço por Ação, a qual será destinada 
exclusivamente a atender um eventual excesso de demanda que venha a 
ser constatado no decorrer da Oferta. 

AGE Assembleia Geral Extraordinária. 

Agente Estabilizador Credit Suisse. 

Agentes de Colocação 
Internacional 

Bradesco Securities Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC., BTG 
Pactual US Capital Corp., BB Securities Ltd. e Banco do Brasil 
Securities LLC. 

Agregado Proprietário de veículo rebocador (pessoa física ou jurídica), o qual presta 
serviços de transporte, sem exclusividade, sendo o implemento (carreta) e, 
em alguns casos, o rastreador, de nossa propriedade ou de alguma das 
nossas Controladas. 

Alcoa Alcoa Alumínio S.A. 

AMBEV Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV. 

ANBID Associação Nacional dos Bancos de Investimento. 

ANBIMA Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais, atual denominação da ANBID. 

ANFAVEA Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. 

ANTC Associação Nacional de Transporte de Carga e Logística. 

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres. 
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Anúncio de Encerramento Anúncio informando acerca do resultado final da Oferta, a ser publicado 
pelos Coordenadores e pela Companhia nos termos da Instrução CVM 400. 

Anúncio de Início  Anúncio informando acerca do início do Período de Distribuição das 
Ações, publicado pelos Coordenadores e pela Companhia nos termos da 
Instrução CVM 400. 

Aracruz Aracruz Celulose S.A., atualmente denominada Fibria após fusão com a 
Votorantim Celulose e Papel S.A. 

Área Quatro Área Quatro da região metropolitana do Estado de São Paulo, 
compreendendo os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Poá, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano. 

ASLOG Associação Brasileira de Logística. 

Avis Dallas Rent a Car Ltda. 

Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado da Oferta, publicado na forma do artigo 53 da Instrução 
CVM 400. 

Bahia Pulp Bahia Pulp S.A. 

Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 

Banco do Brasil Banco do Brasil S.A. 

Banco Votorantim Banco Votorantim S.A. 

BB-BI BB Banco de Investimento S.A. 

BESI BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento. 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

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

Bombril Bombril S.A. 

BRACELPA Associação Brasileira dos Exportadores de Celulose e Papel. 

Bradesco Banco Bradesco S.A. 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 

Braskem Braskem S.A. 

BTG Pactual Banco BTG Pactual S.A. 

CAGR  Crescimento composto médio anual. Calculado pela fórmula: 
(Vf/Vi)^(1/(n-1))-1, onde Vf é o valor final, Vi o valor inicial e n o número 
de períodos considerados. 

Cargas Fechadas Cargas não fracionadas, também denominadas full truck load. 

Caterpillar Caterpillar Brasil Ltda. 

CCT Corte, carregamento e transporte no setor sucroalcooleiro. 
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CDI Certificado de Depósito Interbancário. 

Cebrace Cebrace Oristal Planos Ltda. 

Cenibra Cenibra – Celulose Nipo Brasileira S.A. 

Centro de Distribuição Núcleo operacional com a finalidade de coleta e distribuição de produtos. 
As atividades desenvolvidas nos centros de distribuição englobam 
recepção, pré-montagem, gestão de estoques, manuseio, armazenamento, 
embalagem, administração de informações, emissão de conhecimento de 
transporte e outros documentos e expedição.  

Centro de Treinamento Local/área da Companhia onde se realizam treinamentos e reciclagens, 
incluindo formação técnica e comportamental dos motoristas, agregados e 
demais colaboradores. 

Cervejaria Schincariol Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes S.A. 

CFC Conselho Federal de Contabilidade. 

CKD Unidade de expedição de produto que permite sua montagem completa no 
destino (complete knock down). 

Clealco Clealco Açúcar e Álcool S.A. 

CMN Conselho Monetário Nacional. 

CNT Confederação Nacional do Transporte. 

Código ANBID Código ANBID de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas 
de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. 

COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. 

Comlurb Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Estado do Rio de Janeiro. 

Companhia ou Julio Simões Julio Simões Logística S.A. e suas subsidiárias e coligadas, salvo se de 
outra forma indicado. 

Concessionárias Empresas detentoras de contratos de concessão para a venda de veículos e 
auto peças celebrados com a Montadora (conforme abaixo definido).  

Confab Confab Industrial S.A. 

Conselho de Administração O Conselho de Administração da Companhia. 

Constituição Federal Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de 
outubro de 1988, conforme alterada. 

Contrato de Colocação 
Internacional 

Placement Facilitation Agreement, que regula os esforços de colocação de 
Ações, entre a Companhia e os Agentes de Colocação Internacional. 

Contrato de Distribuição Instrumento Particular de Contrato de Distribuição Pública Primária de 
Ações Ordinárias de Emissão da Julio Simões Logística S.A., celebrado 
entre a Companhia, os Coordenadores e a BM&FBOVESPA. 
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Contrato de Estabilização Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização 
de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Julio Simões Logística S.A., 
celebrado entre a Companhia, o Credit Suisse e a Credit Suisse Corretora. 

Contrato de Participação no 
Novo Mercado 

Contrato de Participação no Novo Mercado, firmado entre a Julio Simões e 
a BM&FBOVESPA em 19 de março de 2010, cuja eficácia somente terá 
início a partir da data da publicação do Anúncio de Início. 

Controladas Transportadora Grande ABC Ltda., CS Brasil Transportes de Passageiros e 
Serviços Ambientais Ltda., J.P. Tecnolimp S.A., MogiPasses Comércio de 
Bilhetes Eletrônicos Ltda., São José Passes Comércio de Bilhetes Eletrônicos 
Ltda., Yolanda Logística, Armazém, Transportes e Serviços Gerais Ltda., 
Consórcio 123, Consórcio Unileste e Riograndense Navegação Ltda. 

Controladora Julio Simões Participações S.A., a controladora direta da Companhia, a 
qual, por sua vez, é controlada pelo Sr. Fernando Antonio Simões. 

Coordenador Líder ou 
Bradesco BBI 

Banco Bradesco BBI S.A. 

Coordenadores  Bradesco BBI, Credit Suisse, BTG Pactual e BB-BI, considerados em 
conjunto. 

Coordenadores 
Contratados 

Banco Votorantim S.A., BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de 
Investimento e HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

COPOM Comitê de Política Monetária. 

COPPEAD Instituto COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 

Core Business Atividade principal desenvolvida por uma empresa. 

Corretoras  Corretoras autorizadas a operar na BM&FBOVESPA e outras instituições 
integrantes do sistema de distribuição que não sejam corretoras autorizadas 
a operar na BM&FBOVESPA, contratadas para efetuar exclusivamente 
esforços de colocação das Ações aos Investidores Não Institucionais 
(conforme abaixo definidos). 

COSAN Cosan S.A. Indústria e Comércio. 

Cosipa Companhia Siderúrgica Paulista – Cosipa. 

CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Credit Suisse Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. 

Credit Suisse Corretora Credit Suisse (Brasil) S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. 

Cross-Docking Sistema de expedição de pedido imediatamente após o respectivo 
recebimento, de modo a evitar a estocagem. São exemplos de cross-docking 
o recebimento, separação, roteirização e despacho de produtos num intervalo 
mínimo de tempo, podendo, em alguns casos, envolver atividades que 
agregam valor, em geral etiquetagem e reembalagem. Podem ser inclusive, 
realizados entre diferentes modais de transportes. 
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Cross-Selling Prática que envolve a venda e prestação de produtos e serviços adicionais 
para clientes já existentes. 

CRT Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário. 

CS Brasil CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. 

CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

CTRC Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas. 

Cummins Cummins Brasil Ltda. 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 

Data de Liquidação Terceiro dia útil contado da data de publicação do Anúncio de Início, exclusive. 

Data de Liquidação das 
Ações Suplementares 

Até o terceiro dia útil contado da data de exercício da Opção de Ações 
Suplementares, exclusive. 

DHL Exel do Brasil Ltda. 

Dólar, dólares ou US$  Moeda oficial dos Estados Unidos da América. 

EADI ou Porto Seco Estação Aduaneira do Interior, também conhecida como “porto seco”. 
Instalações destinadas à consolidação e desconsolidação de cargas sob 
controle aduaneiro para posterior transporte. 

EBITDA  De acordo com o Ofício Circular CVM nº 1/2005, é o lucro antes das 
receitas (despesas) financeiras líquidas do imposto de renda e contribuição 
social, da participação de minoritários, depreciação e amortização. O 
EBITDA não é uma medida de acordo com as Práticas contábeis adotadas 
no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os exercícios apresentados e 
não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como 
indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto do fluxo 
de caixa ou como indicador de liquidez da Companhia. O EBITDA não 
possui significado padronizado e a nossa definição de EBITDA pode não 
ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas. 

Editora Abril Editora Abril S.A. 

Elevadores Villares Elevadores Villares S.A. 

Embraer Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

Estatuto Social Estatuto Social da Companhia. 

ETC Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas. 

Fenabrave Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. 

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

FGV Fundação Getulio Vargas. 
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Fibria Fibria Celulose S.A., companhia resultante da fusão entre a Aracruz 
Celulose S.A. e Votorantim Celulose e Papel S.A. 

Fidelização Média Fidelização média = A – ((B + C + ....... + N)/x), onde: A = ano atual (2009); B = 
ano de inicio da operação do cliente 1; C = ano de inicio da operação do cliente 2; 
N = ano de inicio da operação do cliente n; e X = quantidade de clientes de B a N.

Ford Ford Motor Company Brasil Ltda. 

Formulário de Referência Formulário de Referência da Companhia na data deste Prospecto, conforme 
exigido pela Instrução CVM 480. 

Fosfertil Fertilizantes Fosfatados S.A. – Fosfertil. 

Full Truck Load Cargas não fracionadas, também denominadas cargas completas. 

General Motors General Motors do Brasil Ltda. 

Governo Federal Governo da República Federativa do Brasil. 

Grupo ABC Conglomerado empresarial formado pelas seguintes empresas: 
Transportadora Grande ABC Ltda.; Personal Log Serviços e Suporte 
Empresarial de Mão-de-Obra Temporária Ltda.; e Yolanda Logística, 
Armazém, Transporte e Serviços Gerais Ltda.  

Grupo Julio Simões A Companhia e suas Controladas. 

Grupo Paranapanema Paranapanema S.A., Eluma Indústria e Comércio S.A., Caraíba Metais 
S.A., Caraíba Incorporated Ltda., Caraiba Energia Ltda., Cibrafertil – 
Companhia Brasileira de Fertilizantes e CDPC – Centro de Distribuição de 
Produtos de Cobre S.A. 

Grupo Suzano Suzano Holding S.A., Suzano Papel e Celulose S.A. e Suzano Petroquímica S.A. 

Grupo Usiminas Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. 

Harvesters Escavadeira hidráulica sobre esteiras movidas a diesel para operações 
florestais, equipada com computador de bordo e dispositivo robótico 
denominado “cabeçote processador” fixado na extremidade do braço 
articulado, utilizada para o abate, descascamento, desgalhamento e traçamento 
de árvores de eucalipto para a posterior remoção do interior das florestas. 

HSBC HSBC Bank Brasil S.A. 

HSBC Corrretora HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Hub Center Centro de consolidação e desconsolidação que serve como base principal 
para o transporte. 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 

IFRS International Financial Reporting Standards, normas contábeis 
internacionais. 
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IGP-M Índice Geral de Preços-Mercado, índice de inflação medido e divulgado 
pela FGV. 

ILOS Instituto de Logística e Supply Chain, um instituto independente dedicado 
a, entre outras atividades, inteligência de mercado, especialmente do 
mercado brasileiro de logística. 

Inbound Fluxo de materiais e informações da fonte produtora até a entrada nas 
fábricas, bem como o gerenciamento e a operação de coleta de 
matérias-primas/insumos em fornecedores através de sistemas como Milk 
Run, Just-in-Time, Transferências Interplantas, Circuitos Estáticos e 
Transporte Convencional.  

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor, índice de inflação medido e 
divulgado pelo IBGE. 

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social. 

Instituições Participantes da 
Oferta 

Coordenadores, Coordenadores Contratados e Corretoras, em conjunto.  

Instrução CVM 282 Instrução CVM nº 282, de 26 de junho de 1998, conforme alterada. 

Instrução CVM 325 Instrução da CVM nº 325, de 27 de janeiro de 2000, e alterações posteriores. 

Instrução CVM 358 Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e alterações posteriores. 

Instrução CVM 361 Instrução da CVM nº 361, de 5 de março de 2002, e alterações posteriores. 

Instrução CVM 384 Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003. 

Instrução CVM 400 Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, e alterações posteriores. 

Instrução CVM 461 Instrução CVM nº 461, de 23 de outubro de 2007, e alterações posteriores. 

Instrução CVM 480 Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009. 

Investidores Estrangeiros Investidores institucionais qualificados (Qualified Institutional Buyers), nos 
Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A editada 
pela SEC, nos termos de isenções de registro previstas na Securities Act, e, 
investidores nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos, em 
conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S, e de 
acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, 
que invistam no Brasil, em conformidade com os mecanismos de 
investimentos regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM. 
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Investidores Institucionais Investidores pessoas física, jurídica e clubes de investimento (registrados na 
BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação em vigor) cujas ordens 
globais ou específicas de investimento excedam o limite de R$300.000,00, 
fundos de investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, entidades 
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades 
autorizadas a funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação 
em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na 
BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de 
capitalização e Investidores Estrangeiros. 

Investidores Não 
Institucionais 

Investidores pessoas física e jurídica residentes e domiciliados no Brasil que 
não sejam considerados Investidores Institucionais, bem como clubes de 
investimento (registrados na BM&FBOVESPA, nos termos da regulamentação 
em vigor) que decidiram participar da Oferta de Varejo, no âmbito da Oferta, 
por meio da efetivação de Pedidos de Reserva no Período de Reserva da Oferta 
de Varejo, observado o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor 
máximo de investimento de R$300.000,00 por Investidor Não Institucional.  

IPCA Índice de Preços ao Consumidor Amplo, índice de inflação medido e 
divulgado pelo IBGE. 

IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica. 

IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte. 

ISC Índice de Satisfação dos Clientes. 

JP Tecnolimp J.P. Tecnolimp S.A. 

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

Just-in-Time Sistema de administração da produção que busca minimizar o nível de 
estoque por meio do condicionamento do início da produção à 
comunicação da demanda. 

Laboratório Fleury Fleury S.A. 

Lei das Sociedades por 
Ações 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores. 

Lei do Mercado de Valores 
Mobiliários 

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e alterações posteriores. 

Lei nº 11.638/2007 Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. 

Lei nº 11.941/2009 Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. 

Logística de Apoio Serviços logísticos correlatos, como coleta de resíduos, manutenção de 
estradas para transporte, transporte de colaboradores, locação de 
equipamento, veículos e mão-de-obra. 

Logística Interna Atividades associadas ao recebimento, armazenamento e distribuição de 
insumos, como manuseio de material, armazenagem, controle de estoque, 
programação de frotas, veículos e devolução para fornecedores. 
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Logística Reversa Processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de 
matérias-primas, produtos em processamento, produtos acabados e 
informações relacionadas do ponto de consumo ao ponto de origem, com o 
propósito de recapturar o fluxo, criar valor ou descartá-lo adequadamente. 

Lubiani Lubiani Transportes Ltda., empresa adquirida pela Companhia em junho de 
2007 e incorporada em maio de 2008. 

Maiores Clientes Clientes com faturamento mensal superior a R$1,0 milhão. 

Margem EBITDA  EBITDA dividido pela receita líquida operacional do período. 

MIC/DTA Manifesto Internacional de Carga Rodoviária/Declaração de Trânsito 
Aduaneiro. 

MAN MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda., empresa 
controladora da Volkswagen Caminhões e Ônibus. 

Medral Medral Engenharia Ltda. 

Mercedes Mercedes Benz do Brasil Ltda. 

Milk-Run Sistema de coleta programada de insumos em diferentes fornecedores que 
visa a minimizar o custo de transporte da operação e reduzir o estoque na 
cadeia produtiva, utilizando ou não o fluxo de coleta para a devolução de 
embalagens aos fornecedores.  

MogiPasses MogiPasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda. 

Montadora Fabricante de veículos leves e/ou pesados. 

MMX MMX Mineração e Metálicos S.A. 

MP 449/2008 Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na 
Lei nº 11.941/2009. 

Novo Mercado Segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA com regras 
diferenciadas de governança corporativa. 

Oferta Oferta pública de 55.813.953 Ações Ordinárias emitidas pela Companhia, a 
ser realizada no Brasil nos termos da Instrução CVM 400 e, ainda, com 
esforços de colocação nos Estados Unidos, para investidores institucionais 
qualificados, definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A, em 
operações isentas de registro na SEC de acordo com o Securities Act, e nos 
demais países (exceto nos Estados Unidos e no Brasil), com base no 
Regulamento S, em ambos os casos, por meio dos mecanismos de 
investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM. 

Oferta de Varejo Parcela da Oferta compreendendo um mínimo de 10% e máximo de 20% 
das Ações Ordinárias objeto da Oferta (sem considerar o exercício da 
Opção de Ações Suplementares) realizada junto aos Investidores Não 
Institucionais. 

Oferta Institucional Parcela da Oferta realizada junto aos Investidores Institucionais. 
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Opção de Ações 
Suplementares 

Opção a ser outorgada pela Companhia ao Credit Suisse, para distribuição 
de lote suplementar das Ações Suplementares. O Credit Suisse terá o 
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição 
e por um período de 30 dias contados a partir do primeiro dia útil 
(inclusive) após a publicação do Anúncio de Início, de exercer a Opção de 
Ações Suplementares, após notificação aos demais Coordenadores, desde 
que a decisão de sobrealocação das ações no momento da precificação da 
Oferta tenha sido tomada em comum acordo pelos Coordenadores. 

Outbound Transporte de produtos acabados das fábricas para redes de distribuição, 
Centros de Distribuição ou demais localidades. 

PAC Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, instituído pelo 
Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007. 

Packing Pré embalagem de produtos recebidos em quantidade maior para menor. 

Pedido de Reserva Formulário específico para a realização de reservas de Ações pelos 
Investidores Não Institucionais.  

Período de Distribuição Prazo para a distribuição das Ações no âmbito da Oferta, que é de até seis meses, 
contados da data da publicação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 18 da 
Instrução CVM 400, ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, 
nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400, o que ocorrer primeiro. 

Período de Reserva Prazo de 7 dias úteis, iniciado em 6 de abril de 2010, inclusive, e encerrado em 
14 de abril de 2010, inclusive. Conforme Comunicado ao Mercado publicado 
no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 16 
de abril de 2010 e 17 de abril de 2010, respectivamente, os Investidores Não 
Institucionais que realizaram Pedido de Reserva no âmbito da Oferta poderiam 
desistir de seu Pedido de Reserva até as 12:00 horas do dia 23 de abril de 2010, 
mediante comunicação à Corretora com a qual tal investidor realizou seu 
Pedido de Reserva, presumida a manutenção de seu interesse manifestado no 
Pedido de Reserva em caso de silêncio. Considerando que a conclusão do 
Procedimento de Bookbuilding foi adiada em um dia útil adicional, tendo 
sido concluído em 19 de abril de 2010, os Investidores Não Institucionais 
que realizaram Pedido de Reserva no âmbito da Oferta terão mais um dia 
útil para desistir de seus Pedidos de Reserva, encerrando-se esse prazo às 
12:00 horas do dia 26 de abril de 2010. 

Pessoas Vinculadas Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, 
controladores ou administradores das instituições intermediárias e da emissora 
ou outras pessoas vinculadas à emissão e distribuição, bem como seus cônjuges 
ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau. O 
Sr. Fernando Antonio Simões manifestou intenção de subscrever 8.000.000 de 
Ações equivalentes a 14,33% das Ações objeto da Oferta. 

PIB Produto Interno Bruto. 

Picking  Pré seleção de produto para posterior conferência e embarque. 

PIS Programa de Integração Social. 

PNLT Plano Nacional de Logística e Transportes. 

Práticas Contábeis 
Adotadas no Brasil ou BR 
GAAP 

Princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da Lei das 
Sociedades por Ações, das normas e regulamentos da CVM e das normas 
de contabilidade adotadas pelo IBRACON. 
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Prazo de Desistência Prazo iniciado em 16 de abril de 2010 e encerrado às 12:00 horas do dia 26 
de abril de 2010 para que os Investidores Não Institucionais que realizaram 
Pedido de Reserva no âmbito da oferta desistam do seu Pedido de Reserva, 
conforme Comunicado ao Mercado publicado no jornal Valor Econômico e 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 16 de abril de 2010 e 17 de 
abril de 2010, respectivamente, e Anúncio de Início publicado no jornal 
Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 20 de 
abril de 2010 e 21 de abril de 2010, respectivamente. 

Preço por Ação Preço de subscrição das Ações no âmbito da Oferta, definido após a 
realização do Procedimento de Bookbuilding. 

Procedimento de 
Bookbuilding 

Procedimento de coleta de intenções de investimento realizado junto a 
Investidores Institucionais no Brasil, pelos Coordenadores, e no exterior, 
pelos Agentes de Colocação Internacional, em consonância com o disposto 
no artigo 170, parágrafo 1º, III, da Lei das Sociedades por Ações, e com o 
disposto nos artigos 23, parágrafo 1º, e 44 da Instrução CVM 400. 

Prospecto Definitivo Este Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de 
Ações Ordinárias de Emissão da Companhia. 

Prospecto Preliminar Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações 
Ordinárias de Emissão da Companhia. 

PSL ou PSLs Provedores de Serviço Logístico. 

Quattor Quattor Petroquímica S.A. 

Real, reais ou R$  Moeda corrente no Brasil. 

Regra 144A Rule 144A do Securities Act. 

Regulamento de 
Arbitragem 

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, inclusive suas posteriores 
modificações, que disciplina o procedimento de arbitragem ao qual serão 
submetidos todos os conflitos estabelecidos na cláusula compromissória inserida 
no Estatuto Social da Companhia e constante dos Termos de Anuência. 

Regulamento do Novo 
Mercado 

Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA que 
disciplina os requisitos para negociação de valores mobiliários de companhias 
abertas em segmento especial do mercado de ações da BM&FBOVESPA 
denominado Novo Mercado, estabelecendo regras de diferenciadas de 
governança corporativa para essas companhias, seus administradores, seu 
conselho fiscal, se instalado, e seus acionistas controladores. 

Regulamento S Regulation S do Securities Act. 

Resolução CMN 2.689 Resolução do CMN nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, e alterações posteriores. 

Riograndense Riograndense Navegação Ltda. 

Riopol Rio Polímeros S.A. 

RNTR-C Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga. 

SEC Securities and Exchange Commission, a comissão de valores mobiliários 
dos Estados Unidos da América. 
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São José Passes São José Passes Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda. 

Secex Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. 

Securities Act U.S. Securities Act de 1933, legislação dos Estados Unidos da América que 
regula operações de mercado de capitais, conforme alterada. 

Serviços Dedicados a 
Cadeias de Suprimentos 

Serviços oferecidos de forma integrada e customizada para cada cliente, 
que incluem a gestão do fluxo de insumos/matérias-primas e informações 
da fonte produtora até a entrada da fábrica (operações Inbound), o fluxo de 
saída do produto acabado da fábrica até a ponta de consumo (operações 
Outbound) a movimentação de produtos e gestão de estoques internos, 
Logística Reversa e Armazenagem. 

SEW SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. 

SPCP Sistema Produtivo Celulose e Papel. 

Suzano Petroquímica Suzano Petroquímica S.A. 

TAC Transportador Autônomo de Cargas. 

Terceiro Prestador de serviço com caminhão próprio, sem vínculo empregatício 
conosco e remunerados por viagem. 

Terco Terco Grant Thornton Auditores Independentes. 

TEU Twenty Equivalent Unit, principal unidade padrão de medida internacional 
para contêineres, correspondente a um contêiner padrão de 20 pés 
(aproximadamente seis metros) de comprimento. 

TJLP Taxa de Juros de Longo Prazo. 

TKU Toneladas por quilômetro útil, ou o peso da carga multiplicado pela 
distância transportada. 

Transportadora Grande 
ABC 

Transportadora Grande ABC Ltda. 

Toyota Toyota do Brasil Ltda. 

Unicamp Universidade Estadual de Campinas. 

US GAAP Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos. 

Vale Vale S.A. 

Valtra Marca da AGCO Corporation. 

Veracel Veracel Celulose S.A. 

Vivo Vivo Participações S.A. 

Yolanda Yolanda Logística, Armazém, Transportes e Serviços Gerais Ltda. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES 

Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, principalmente nos itens “7” e “10” do 
Formulário de Referência. Tais estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, 
expectativas atuais sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetem ou possam vir a afetar os nossos 
negócios. Embora acreditemos que essas estimativas e declarações futuras sejam baseadas em premissas 
razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas 
informações de que dispomos atualmente. 

Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que podem 
fazer com que os nossos resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles contidos, expressa ou 
implicitamente, em tais estimativas e declarações, as quais, como consequência, podem vir a não ocorrer. Tais 
fatores incluem, entre outros, os seguintes: 

• conjuntura sócio-econômica, política e de negócios do Brasil; 

• inflação e desvalorização do Real, bem como flutuações das taxas de juros; 

• modificações em leis e regulamentos, incluindo os que envolvem questões fiscais e trabalhistas; 

• nossa capacidade de implementar nossas estratégias de crescimento; 

• nossa capacidade de atender nossos clientes de forma satisfatória; 

• informalidade e competição do setor; 

• terceirização de parte substancial de nossas atividades; 

• nossa capacidade de treinamento e retenção de profissionais capacitados; 

• despesas com acidentes, roubos e outros sinistros; 

• aumento do custo da nossa estrutura, em especial de custos trabalhistas; 

• manutenção e aumento da nossa base de clientes e sua situação financeira e operacional; e 

• fatores de risco discutidos nos itens “4” e “5” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a 
este Prospecto, bem como a seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta”, na página 70 deste 
Prospecto. 

O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos neste Prospecto, 
poderão afetar nossos resultados futuros e poderão levar a resultados diferentes daqueles expressos nas declarações 
prospectivas que fazemos neste Prospecto. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo 
que nós e os Coordenadores não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas 
estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de qualquer outra forma. 

Os termos “acreditamos”, “podemos”, “continuamos”, “esperamos”, “prevemos”, “pretendemos”, 
“planejamos”, “estimamos”, “antecipamos”, ou similares têm por objetivo identificar estimativas. 

Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, 
portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. A condição futura da nossa situação financeira 
e de nossos resultados operacionais, nossa participação de mercado e posição competitiva no mercado poderão 
apresentar diferença significativa se comparados àquela expressa ou sugerida nas referidas declarações 
prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da nossa capacidade de 
controle ou previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser 
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras constantes deste Prospecto. 
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APRESENTAÇÃO E RESUMO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS 

As informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações contábeis e suas 
respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto, bem como no item “10” do Formulário de Referência, 
o qual é incorporado a este Prospecto. 

Estão incluídas neste Prospecto nossas informações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2007, 2008 e 2009, as quais foram extraídas das nossas demonstrações contábeis consolidadas 
publicadas nos seguintes endereços eletrônicos: www.cvm.gov.br e www.juliosimoeslogistica.com.br/ri. Para 
todos os efeitos legais e regulamentares, tais demonstrações contábeis ficam incorporadas a este Prospecto. 

Nossas informações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009 
foram auditadas pela Terco Grant Thornton Auditores Independentes, conforme os pareceres anexos às nossas 
demonstrações contábeis. 

De acordo com a nossa administração, as demonstrações contábeis anuais acima referidas refletem a correta 
apresentação da posição patrimonial e financeira e o resultado de nossas operações para os referidos exercícios. 

Os resultados financeiros indicados nas referidas demonstrações contábeis não indicam, necessariamente, 
os resultados que podem ser esperados em qualquer exercício. 

Alterações na Lei das Sociedades por Ações 

Com a promulgação da Lei nº 11.638/2007 e edição da MP nº 449/2008, sendo esta última posteriormente 
convertida na Lei nº 11.941/2009, foram alterados, revogados e introduzidos diversos dispositivos na Lei das 
Sociedades por Ações sobre matéria contábil, em vigência a partir do encerramento das demonstrações contábeis 
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, e aplicáveis às sociedades anônimas de modo geral.  

Essas alterações têm como objetivo principal atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o 
processo de harmonização das Práticas Contábeis Adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas 
internacionais de contabilidade (IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos 
pelos órgãos reguladores e pela CVM em consonância com as normas internacionais de contabilidade. 

Nesse contexto, durante 2008 foram editados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC diversos 
pronunciamentos com aplicação obrigatória para o encerramento das demonstrações contábeis referentes ao 
exercícios encerrados a partir de 31 de dezembro de 2008. 

Nossas demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 
foram as nossas primeiras demonstrações contábeis apresentadas com a adoção das alterações introduzidas pelas 
Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009. Em conformidade com a Deliberação CVM nº 565, de 17 de dezembro de 
2008, a qual aprovou o Pronunciamento CPC nº 13 que trata das primeiras demonstrações contábeis com base 
nas novas práticas contábeis adotadas no Brasil, optamos por ajustar o nosso balanço patrimonial de abertura 
com data de transição de 1º de janeiro de 2008. Dessa forma, aplicamos somente o parágrafo 1º, do artigo 186, 
da Lei das Sociedades por Ações. 

Tendo em vista tal opção, as demonstrações contábeis referentes aos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2007 e 2008 (apresentadas conjuntamente com as demonstrações contábeis de 2009) que foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes em 2007 e 2008, foram 
reapresentadas com os ajustes para permitir a comparabilidade entre os exercícios, seguindo as respectivos 
pronunciamentos e orientações vigentes em 2009.  

Para o melhor entendimento sobre as mudanças das práticas contábeis no Brasil promovidas pelas 
alterações na Lei das Sociedades por Ações e os consequentes ajustes em nosso patrimônio e resultado, 
incluímos as notas explicativas nº 2 e 3 nas demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 
31 dezembro de 2009, respectivamente, sob o título “Base de elaboração e apresentação das demonstrações 
contábeis” e “Descrição das principais práticas contábeis adotadas”. 
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Adicionalmente, em continuidade a esse processo de convergência, deverão ser editados novos 
pronunciamentos contábeis, os quais podem eventualmente trazer impactos relevantes sobre o resultado das 
nossas operações, e consequentemente sobre a base para cálculo dos dividendos. Não podemos prever quais 
serão os novos pronunciamentos contábeis a serem emitidos em 2010 e nos anos seguintes. 

As futuras demonstrações contábeis a serem elaboradas pela Companhia poderão eventualmente vir a ser 
alteradas de maneira relevante em decorrência de diversos pronunciamentos contábeis previstos para serem 
emitidos pelo CPC e normatizados pela CVM no decorrer do exercício de 2010. 

Nesse sentido, mudanças relevantes posteriores às Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, as quais serão 
aplicáveis a todas sociedade anônimas brasileira, serão exigidas a partir de 1° de janeiro de 2010, quando novas 
regras contábeis introduzidas pelo CPC entrarão em vigor. Tais mudanças também serão exigidas para períodos 
comparativos. Uma vez que adotemos as novas práticas contábeis adotadas no Brasil para 2010, nossas 
demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 2010, bem como referentes ao períodos 
comparativos poderão diferir de forma relevante das demonstrações contábeis anexas a este Prospecto. 

Apresentação das Informações Financeiras 

Para a leitura e análise das demonstrações e demais informações financeiras a elas referenciadas incluídas 
neste Prospecto, devem ser considerados os seguintes aspectos quanto à elaboração e apresentação das 
demonstrações contábeis: 

Negócio de Concessionárias 

Em setembro de 2009, descontinuamos nossos investimentos em nossas antigas controladas Original 
Veículos Ltda., Avante Veículos Ltda., Ponto Veículos Ltda. e Corretora e Administradora de Seguros 
Vintage Ltda., alienando seu controle para nossos acionistas mediante redução do nosso capital social no 
valor agregado em R$56,9 milhões. Como consequência, classificamos os investimentos nessas controladas 
como investimentos descontinuados, mensurando-os pelo seu valor contábil, registrando-os em linhas 
destacadas nas demonstrações contábeis e deixando de consolidar suas operações. As demonstrações 
contábeis correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2008 foram ajustadas 
retrospectivamente para permitir sua comparabilidade. 

Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009 

Os balanços patrimoniais (controladora e consolidado) levantados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 
2009, bem como as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de 
caixa e do valor adicionado, correspondentes aos exercícios encerrados naquelas datas, foram elaborados de 
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e normas da CVM, incluindo as alterações introduzidas 
pelas Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009. 

Ajustamos retroativamente as demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 
2008 para fins comparativos às do exercício findo em 31 de dezembro de 2009, conforme permitido pelo CPC 
13. Todos os novos procedimentos aplicáveis e adotados em 2008 por nós e por nossas Controladas que trariam 
impacto retroativo aos saldos ativos e passivos existentes em 2007 foram ajustados retroativamente ao saldo dos 
resultados dos respectivos exercícios. 

Na opinião de nossa administração, nossas demonstrações contábeis referentes aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009 anexas a este Prospecto apresentam adequadamente o 
resultado de nossas operações nos respectivos exercícios e nossa situação patrimonial e financeira nas 
respectivas datas. Os resultados financeiros indicados nas referidas demonstrações contábeis não indicam, 
necessariamente, os resultados que podem ser esperados em qualquer outro exercício. 
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Demonstrações do Resultado, Balanços Patrimoniais e Demais Informações Financeiras 

Os quadros a seguir apresentam um sumário das nossas informações financeiras e operacionais para os 
períodos indicados. As informações a seguir devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações 
contábeis da Companhia e as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia e suas Controladas e 
respectivas notas explicativas, e com o item “10” do Formulário de Referência. 
 

 Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 

Demonstrações do Resultado 2007(*) AV  2008(*) AV  2009(*) AV  
AH 

08/07 
AH 

09/08 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 
Operações em continuidade         
Receita de prestação de serviços ........ 1.020,2 99,3% 1.390,9 94,1% 1.501,8 101,6% 36,3% 8,0% 
Receita de venda de ativos utilizados 

na prestação de serviço .................. 94,7 9,2% 213,1 14,4% 148,9 10,1% 125,0% -30,1% 
( - ) Deduções da receita ..................... (87,2) -8,5% (126,0) -8,5% (172,9) -11,7% 44,5% 37,2% 
( = ) Receita líquida........................... 1.027,7 100,0% 1.478,0 100,0% 1.477,8 100,0% 43,8% 0,0% 
( - ) Custo de prestação de serviços  

      e venda de ativos utilizados  
      na prestação de serviços........... (793,3) -77,2% (1.179,5) -79,8% (1.175,6) -79,6% 48,7% -0,3% 

Custo de prestação de serviços ........... (695,8) -67,7% (997,3) -67,5% (1.059,7) -71,7% 43,3% 6,3% 
Custo de venda de ativos utilizados 

na prestação de serviços................. (97,5) -9,5% (182,2) -12,3% (115,9) -7,8% 86,9% -36,4% 
( = ) Resultado bruto......................... 234,4 22,8% 298,5 20,2% 302,2 20,4% 27,3% 1,2% 
( +/- ) Despesas e receitas  

         operacionais........................... (138,2) -13,4% (220,6) -14,9% (213,0) -14,4% 59,6% -3,4% 
Despesas administrativas  

e comerciais ................................... (75,4) -7,3% (114,6) -7,8% (139,2) -9,4% 52,0% 21,5% 
Despesas tributárias ............................ (13,9) -1,4% (19,0) -1,3% (20,5) -1,4% 36,7% 7,9% 
Despesas financeiras........................... (46,7) -4,5% (88,6) -6,0% (108,3) -7,3% 89,7% 22,2% 
Receitas financeiras ............................ 13,1 1,3% 30,0 2,0% 46,6 3,2% 129,0% 55,3% 
Outras receitas (despesas) 

operacionais.................................... (15,3) -1,5% (28,4) -1,9% 8,4 0,6% 85,6% 129,6% 
( = ) Resultado antes das  

      provisões tributárias .............. 96,2 9,4% 77,9 5,3% 89,2 6,0% -19,0% 14,5% 
( - ) Provisão para imposto de  

      renda e contribuição social....... (45,1) -4,4% (30,7) -2,1% (54,0) -3,7% -31,9% 75,9% 
( + ) Créditos tributários diferidos...... 23,2 2,3% 6,3 0,4% 26,0 1,8% -72,8% 314,3% 
( = ) Lucro líquido do exercício  

      proveniente de investimentos  
      em continuidade ..................... 74,3 7,2% 53,5 3,6% 61,2 4,1% -28,0% 14,4% 

Operações descontinuadas         
Lucro do exercício proveniente  

de investimentos em 
descontinuidade.............................. 12,4 1,2% 4,4 0,3% 1,7 0,1% -64,5% -61,4% 

( = ) Lucro líquido do exercício ....... 86,7 8,4% 57,9 3,9% 62,9 4,3% -33,2% 8,6% 
 

(*)  Elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, incluindo as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 
11.941/2009. 
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 Em 31 de dezembro de 

Balanços Patrimoniais 2007(*) AV  2008(*) AV  2009(*) AV  
AH 

08/07 
AH 

09/08 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 

Ativo circulante         
Caixa e equivalentes de caixa.......... 7,3 0,5% 23,3 1,4% 26,6 1,4% 219,2% 14,2% 
Títulos e valores mobiliários ........... 155,0 11,5% 56,8 3,3% 84,3 4,5% -63,4% 48,4% 
Contas a receber .............................. 97,9 7,3% 187,7 11,1% 231,1 12,3% 91,7% 23,1% 
Estoques .......................................... 31,8 2,4% 16,6 1,0% 12,7 0,7% -47,8% -23,5% 
Impostos a recuperar ....................... 19,4 1,4% 24,8 1,5% 45,7 2,4% 27,8% 84,3% 
Créditos tributários diferidos........... 22,3 1,7% 21,3 1,3% 11,4 0,6% -4,5% -46,5% 
Outros créditos ................................ 6,0 0,4% 18,0 1,1% 54,6 2,9% 200,0% 203,3% 
Despesas do exercício seguinte ....... 3,5 0,3% 1,2 0,1% 10,2 0,5% -65,7% 750,0% 
Total do ativo circulante ............... 343,2 25,5% 349,7 20,6% 476,6 25,3% 1,9% 36,3% 

Ativo não circulante         
Ativo realizável a longo prazo.........         
Títulos e valores mobiliários ........... – 0,0% – 0,0% 27,0 1,4% – – 
Contas a receber .............................. – 0,0% 33,7 2,0% 9,8 0,5% – -70,9% 
Imposto a recuperar......................... 6,2 0,5% 14,3 0,8% 9,9 0,5% 130,6% -30,8% 
Créditos tributários diferidos........... 3,3 0,2% 12,4 0,7% 34,2 1,8% 275,8% 175,8% 
Partes relacionadas .......................... 69,4 5,1% 40,9 2,4% 59,3 3,2% -41,1% 45,0% 
Outros créditos ................................ 0,2 0,0% – 0,0% 4,1 0,2% -100,0% – 
Investimentos em operações 

descontinuadas ............................ 42,7 3,2% 57,6 3,4% – 0,0% 34,9% -100,0% 
Total do ativo realizável  

a longo prazo............................... 121,8 9,0% 158,9 9,4% 144,3 7,7% 30,5% -9,2% 
         
Investimento.................................... – 0,0% 0,2 0,0% – 0,0% – -100,0% 
Imobilizado ..................................... 839,8 62,3% 1.068,3 63,0% 1.138,0 60,5% 27,2% 6,5% 
Intangível ........................................ 43,5 3,2% 118,5 7,0% 123,2 6,5% 172,4% 4,0% 
Total ............................................... 883,3 65,5% 1.187,0 70,0% 1.261,2 67,0% 34,4% 6,3% 

Total do ativo não circulante........ 1.005,1 74,5% 1.345,9 79,4% 1.405,5 74,7% 33,9% 4,4% 

Total do ativo................................. 1.348,3 100,0% 1.695,6 100,0% 1.882,1 100,0% 25,8% 11,0% 
 

(*)  Elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, incluindo as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 
11.941/2009. 
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 Em 31 de dezembro de 

Balanços Patrimoniais 2007(*) AV  2008(*) AV  2009(*) AV  
AH 

08/07 
AH 

09/08 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 

Passivo circulante         
Empréstimos e financiamentos ........  138,4 10,3% 321,2 18,9% 291,1 15,5% 132,1% -9,4% 
Leasing a pagar................................  85,9 6,4% 129,1 7,6% 103,2 5,5% 50,3% -20,1% 
Fornecedores....................................  35,7 2,6% 52,8 3,1% 50,7 2,7% 47,9% -4,0% 
Obrigações trabalhistas ....................  29,7 2,2% 63,3 3,7% 60,9 3,2% 113,1% -3,8% 
Obrigações tributárias ......................  11,5 0,9% 36,5 2,2% 26,4 1,4% 217,4% -27,7% 
Contas a pagar e adiantamentos  

de clientes ....................................  29,5 2,2% 63,1 3,7% 105,0 5,6% 113,9% 66,4% 
Partes relacionadas...........................  0,4 0,0% 1,5 0,1% 0,8 0,0% 275,0% -46,7% 
Provisão para perdas investimentos 

em operações descontinuadas.......  0,5 0,0% 3,0 0,2% – 0,0% 500,0% -100,0% 
Provisões tributárias.........................  23,1 1,7% 28,4 1,7% 41,8 2,2% 22,9% 47,2% 
Total do passivo circulante............  354,7 26,3% 698,9 41,2% 679,9 36,1% 97,0% -2,7% 

Passivo não circulante         
Empréstimos e financiamentos ........  88,4 6,6% 370,8 21,9% 599,1 31,8% 319,5% 61,6% 
Leasing a pagar................................  145,4 10,8% 90,3 5,3% 43,3 2,3% -37,9% -52,0% 
Obrigações tributárias ......................  21,7 1,6% 47,4 2,8% 47,0 2,5% 118,4% -0,8% 
Provisão para contingências.............  16,1 1,2% 21,4 1,3% 10,7 0,6% 32,9% -50,0% 
Provisões tributárias.........................  69,3 5,1% 85,1 5,0% 119,6 6,4% 22,8% 40,5% 
Contas a pagar e adiantamento de 

clientes .........................................  12,6 0,9% 17,3 1,0% 27,1 1,4% 37,3% 56,6% 
Total do passivo não circulante.....  353,5 26,2% 632,3 37,3% 846,8 45,0% 78,9% 33,9% 

Participações de minoritários...........  0,1 0,0% 0,1 0,0% – 0,0% 0,0% -100,0% 
Patrimônio líquido ...........................  640,0 47,5% 364,3 21,5% 355,4 18,9% -43,1% -2,4% 
Capital social ...................................  357,3 26,5% 196,1 11,6% 139,2 7,4% -45,1% -29,0% 
Reserva de reavaliação.....................  54,8 4,1% – 0,0% – 0,0% -100,0% 0,0% 
Reserva de lucros.............................  227,9 16,9% 168,2 9,9% 216,2 11,5% -26,2% 28,5% 
Total do passivo e  

patrimônio líquido .....................  1.348,3 100,0% 1.695,6 100,0% 1.882,1 100,0% 25,8% 11,0% 
 

(*)  Elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, incluindo as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 
11.941/2009. 

 
Reconciliação entre Lucro Operacional e EBITDA para os exercícios encerrados 

 Em 31 de dezembro de 
 2007 2008 2009 
 (em milhões de R$) 

Lucro Líquido ................................................................................ 86,7 57,9 62,9 
Lucro líquido proveniente de investimentos em descontinuidade .. (12,4) (4,4) (1,7) 
Lucro líquido de operações em continuidade............................. 74,3 53,5 61,2 
Despesas Financeiras ..................................................................... 46,7 88,6 108,3 
Receitas Financeiras....................................................................... (13,1) (30,0) (46,6) 
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido).......... 21,9 24,4 27,9 
Depreciação.................................................................................... 56,3 73,2 69,4 
Amortização................................................................................... 1,6 10,7 18,2 
EBITDA(1) ..................................................................................... 187,7 220,4 238,4 
Margem EBITDA (%)(2) .............................................................. 18,3% 14,9% 16,1% 
Receita Líquida ............................................................................ 1.027,7 1.478,0 1.477,8 
 

(1) De acordo com o Ofício Circular CVM nº 1/2005, EBITDA é o lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas do imposto de renda e 
contribuição social, da participação de minoritários, depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida de acordo com as Práticas contábeis 
adotadas no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os exercícios apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, 
como indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto do fluxo de caixa ou como indicador de liquidez da Companhia. O EBITDA não 
possui significado padronizado e a nossa definição de EBITDA pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas. 

(2) EBITDA dividido pela receita líquida operacional do exercício. 
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Informações Adicionais, Estimativas e Arredondamentos 

As informações incluídas neste Prospecto relativas ao nosso setor de atividade, bem como as estimativas a 
respeito de participações de mercado, foram obtidas por meio de levantamentos internos, informações públicas e 
publicações sobre o setor. Foram incluídas informações de relatórios elaborados por fontes públicas oficiais, 
como o BACEN, o IBGE, entre outras. As informações que constam dessas publicações são extraídas de fontes 
consideradas confiáveis, mas não podemos garantir a exatidão e a integridade dessas informações. Os referidos 
levantamentos internos e estimativas não foram objeto de comprovação independente. Nós, os Coordenadores e 
os Agentes de Colocação Internacional não podemos garantir a exatidão dessas informações. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 

O presente sumário contém informações selecionadas sobre nossas atividades. Este sumário não contém 
todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações, devendo ser lido 
conjuntamente com informações mais detalhadas constantes em outras seções deste Prospecto, bem como o item 
“10” do Formulário de Referência e as nossas demonstrações contábeis consolidadas e suas respectivas notas 
explicativas, antes de tomar uma decisão de investimento.  

Visão Geral 

Somos o maior Provedor de Serviços Logísticos (PSL) no Brasil em termos de receita líquida e 
acreditamos possuir um dos portfólios de serviços mais completos de nosso setor, segundo estudo publicado pela 
ILOS, em novembro de 2009. Prestamos nossos serviços de forma integrada, flexível e customizada, com foco 
no modal rodoviário, em todo o território brasileiro, a clientes em diversos setores da economia brasileira, com 
grande sinergia entre os nossos negócios. Possuímos mais de 50 anos de experiência nesse mercado, período no 
qual adquirimos grande expertise em desenvolver e implementar soluções logísticas para os nossos clientes, 
operando desde o transporte de carga até a completa terceirização de suas cadeias logísticas. Temos um alto grau 
de Fidelização Média, sendo que nos últimos cinco anos, mantivemos nossos Maiores Clientes, bem como 
aumentamos nossa receita em todos eles. 

Nossa estratégia de negócios nos tem permitido alcançar expressivo crescimento. Nossa receita líquida para 
os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009 foi de R$1.027,7 milhões, R$1.478,0 milhões 
e R$1.477,8 milhões, respectivamente, e o nosso EBITDA nos mesmos exercícios foi de R$187,7 milhões, 
R$220,4 milhões e R$238,4 milhões, respectivamente. Nossa receita líquida apresentou crescimento médio 
anual de 19,9% entre 2007 e 2009, demonstrando a forte capacidade da Companhia de crescer de forma orgânica 
e aproveitar oportunidades de mercado por meio de aquisições estratégicas selecionadas. 

Acreditamos que nossa estratégia de oferecer serviços diversificados que sejam complementares 
propicie-nos uma vantagem competitiva relevante em relação aos nossos concorrentes, pois permite que 
identifiquemos oportunidades de Cross-Selling a partir de dentro da operação dos nossos clientes e, assim, 
possamos oferecer serviços customizáveis para suas necessidades. Além disso, os ganhos de produtividade e 
eficiência e a redução de custos proporcionados aos nossos clientes permitem que obtenhamos altos níveis de 
Fidelização Média, traduzidos em relações comerciais de longa duração. 

Atuamos na prestação de soluções logísticas em toda a cadeia do processo produtivo, tanto de forma 
integrada quanto não integrada, por intermédio das seguintes linhas de negócios: 

Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos: Desde 1995, oferecemos diversos serviços de forma 
integrada e customizada para cada cliente, que incluem a operação e a gestão do fluxo de 
insumos/matérias-prima e informações da fonte produtora até a entrada da fábrica (operações Inbound), o fluxo 
de saída do produto acabado da fábrica até a ponta de consumo (operações Outbound) e a movimentação de 
produtos e gestão de estoques internos, Logística Reversa e Armazenagem. A receita bruta relacionada a 
Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos, em 31 de dezembro de 2009, foi de R$742,6 milhões, ou seja, 
49,4% da nossa receita de prestação de serviços. 

Gestão e Terceirização de Frotas: Desde 1990, prestamos serviços de gestão e terceirização de frotas 
compostas por veículos leves e pesados, incluindo atividades de dimensionamento e serviços agregados à frota. 
A receita bruta relacionada à Gestão e Terceirização de Frotas, em 31 de dezembro de 2009, foi de 
R$323,2 milhões, ou seja, 21,5% de nossa receita de prestação de serviços. 

Transporte de Passageiros: Desde 1989, prestamos serviços de fretamento para transporte de 
funcionários de nossos clientes, e, desde 1998 e 2006, prestamos serviços de transporte público rodoviário 
municipal e intermunicipal de passageiros, respectivamente, com contratos de longo prazo, todos oriundos de 
licitações. A receita bruta relacionada a Transporte de Passageiros, em 31 de dezembro de 2009, foi de 
R$245,7 milhões, ou seja, 16,4% de nossa receita de prestação de serviços.  
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Transporte de Cargas Gerais: Desde 1956, prestamos serviços de escoamento de produtos de nossos 
clientes no sistema “ponto A” para “ponto B”, através da modalidade de Carga Fechada (Full Truck Load), nas 
formas de carga solta, granel, paletizada, unitizada e conteinerizada, em todo território nacional. A receita bruta 
relacionada a Transporte de Cargas Gerais, em 31 de dezembro de 2009, foi de R$158,8 milhões, ou seja, 10,6% 
de nossa receita de prestação de serviços.  

Além da prestação de soluções logísticas, também auferimos receita com a venda de ativos utilizados na 
prestação desses serviços. Em 2007, 2008 e 2009 as nossas receitas com a venda de ativos utilizados na 
prestação de serviço foram de R$94,7 milhões, R$213,2 milhões e R$148,9 milhões, respectivamente. 

A tabela abaixo apresenta alguns de nossos principais indicadores operacionais e financeiros para os 
períodos referenciados: 

 Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 

 2007 2008 2009 
Variação  

08/07 
Variação

09/08 
 (em milhões de R$, exceto se de outra forma indicado) 

Receita de prestação de serviços ................................... 1.020,2 1.390,9 1.501,8 36,3% 8,0% 
Serviços Dedicados à Cadeia de Suprimentos............... 413,2 672,5 742,6 62,8% 10,4% 
Gestão e Terceirização de Frotas .................................. 215,9 278,3 323,2 28,9% 16,1% 
Transportes de Passageiros ........................................... 158,7 207,9 245,7 31,0% 18,2% 
Transporte de Cargas Gerais ......................................... 201,7 195,4 158,8 (3,1%) (18,7%) 
Outros ........................................................................... 30,7 36,8 31,5 19,9% (14,4%) 

Receita de venda de ativos utilizados na  
prestação de serviço .................................................... 94,7 213,1 148,9 125,1% (30,2%) 

( - ) Deduções da receita................................................... (87,2) (126,0) (172,9) 44,5% 37,2% 
( = ) Receita líquida ........................................................ 1.027,7 1.478,0 1.477,8 43,8% 0,0% 
      
Indicadores Operacionais      
Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos:      
  Número de Clientes........................................................ 39 77 89 97,4% 15,6% 
Gestão e Terceirização de Frotas:      
  Quantidade de veículos leves e pesados......................... 9.606 12.685 12.088 32,1% (4,7%) 
Transporte de Passageiros:      
  Passageiros Transportados (em milhões) ....................... 71,8 89,8 108,6 25,1% 21,0% 
Transporte de Cargas Gerais:      
  Toneladas Transportadas (em milhões).......................... 2,8 2,7 2,1 (6,0%) (19,8%) 

 
Nossas Principais Linhas de Negócios 

Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos 

Nessa linha de negócios, oferecemos diversos serviços de forma integrada e customizada para cada cliente. 
Nossos contratos de Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos têm duração de 36 a 80 meses e a Fidelização 
Média dos nossos clientes que utilizam esses serviços é de 12 anos. 

Prestamos nossos Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos a diversos setores da economia brasileira. 
Desenvolvemos fluxos logísticos e otimizamos processos da cadeia produtiva para clientes em setores 
tradicionais, como automotivo, alimentos, bebidas, químico e petroquímico. Nossos principais clientes são: 
Volkswagen, Toyota, Ford, General Motors, Cummins, Ambev, Honda, Caterpillar e Mercedes. 

Da mesma forma, prestamos serviços a renomados clientes nos setores de papel e celulose, sucroalcooleiro 
e mineração, tais como: Fibria, Suzano, Vale, Veracel, Cosan, Cenibra, Bahia Pulp, Clealco, MMX, e Brenco. 
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Como exemplo da prestação dos nossos serviços de forma integrada e customizada na indústria 
automobilística, executamos todas as etapas da logística de sua cadeia de suprimentos, por meio de nossos 
funcionários alocados nas plantas dos nossos clientes, incluindo planejamento de coletas, roteirização, 
dimensionamento de veículos de carga (quantidade e capacidade), acompanhamento das coletas nos 
fornecedores (desde o cumprimento de horários até o apontamento e registro de divergências e atrasos), 
consolidação de cargas e rastreabilidade até o destino final. Realizamos também o controle da devolução de 
embalagens retornáveis aos fornecedores e garantia de disponibilidades das mesmas por meio de sistemas 
personalizados on-line em tempo real. 

No setor sucroalcooleiro, executamos todas as etapas da logística Inbound, mais conhecida como CCT 
(corte, carregamento e transporte) nas áreas mecanizadas das usinas. Nossos serviços consistem no corte da cana 
de forma mecanizada, de acordo com as especificações e necessidades técnicas de cada cliente, que é 
imediatamente transferida para veículos de transferência da cana picada de dentro dos talhões até a beira da 
estrada, onde são descarregados diretamente em rodotrens de grande capacidade que transportam o material até a 
usina e descarregam diretamente nas mesas receptoras de cana, já no início da cadeia produtiva da usina. Todo 
esse processo é rastreado e controlado hora a hora, de forma a otimizar a performance operacional das usinas, 
sem estoques intermediários e dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pelos clientes. 

Detínhamos, em 31 de dezembro de 2009, uma frota dedicada para a prestação de Serviços Dedicados a 
Cadeias de Suprimentos composta por 1.092 caminhões e cavalos, 2.149 carretas, personalizados e 
dimensionados para o atendimento de cada demanda específica e 638 máquinas e equipamentos para 
movimentação da carga. 

Investimos em ativos próprios para sustentar a qualidade e a confiabilidade dos serviços prestados. 
Quando existem alternativas viáveis de terceirização, procuramos reduzir a utilização de ativos próprios na 
operação logística. 

Nossos serviços visam a integração completa das várias etapas da logística de nossos clientes, podendo ser 
distribuídos da seguinte forma: 

Operações Inbound 

As operações Inbound compreendem o planejamento, gerenciamento, operação e gerenciamento de riscos 
de todo o fluxo de insumos e matérias-primas de fornecedores até a entrada nas fábricas de nossos clientes. Entre 
os sistemas logísticos com que operamos estão o Milk-Run, Just-in-Time, Operações Interplantas, Transferências 
e Transporte Full Truck Load. 

Nossas atividades vão além do transporte propriamente dito e envolvem, na maioria das vezes, o 
planejamento e gestão do processo, bem como o gerenciamento dos riscos relacionados ao transporte do produto 
desde o momento da sua coleta até sua entrega no destino final.  

Logística Interna 

Esse serviço consiste nas atividades de recebimento, conferência, estocagem e movimentação de insumos e 
matérias-primas, na gestão de estoques internos e ativação de linhas de produção. Dentre as operações 
que realizamos para nossos clientes, efetuamos o recebimento e conferência física e fiscal, transbordo, contagem e 
re-etiquetagem, montagem de kits, endereçamento e estocagem, Picking, roteirização interna e entrega no ponto de 
uso. Realizamos, também, retiradas de produtos ao final da linha de produção, segregação para área de qualidade e 
teste, disponibilização, arranjo e Picking na área de expedição, além do efetivo carregamento dos veículos. 

Nas operações de logística interna, utilizamos, na maioria das vezes, sistemas próprios do cliente, evitando, 
assim, o uso de sistemas paralelos e duplos controles. 
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Entre as operações de logística interna que realizamos, destaca-se a do nosso cliente Cummins. Somos 
responsáveis pela logística desse cliente desde o recebimento das matérias-primas e peças até seu ponto de uso 
na linha de produção, envolvendo todas as atividades acima descritas, bem como a retirada do produto final da 
linha de produção e sua expedição a seu cliente. 

Na mineração, realizamos atividades fundamentais na cadeia de produção do minério: lavra mecanizada, 
movimentação interna de rejeito e minério bruto, conformação de mina, manutenção das vias de acesso, 
alimentação da usina de beneficiamento e transporte do produto acabado até o ponto de estocagem. Realizamos 
essas atividades dentro dos mais rígidos padrões de segurança e de preservação do meio ambiente. 

Adicionalmente, fazemos a coleta de resíduos retirados das unidades industriais que são transportados até o 
destino final, conforme licenciamento específico. 

Armazenagem 

A armazenagem externa envolve o recebimento de produtos, conferência, Packing, Picking, montagem de 
kits e expedição, podendo incluir também a análise com fornecedores, operações de Cross-Docking, 
consolidação e armazenagem. 

Nas operações de armazenagem, oferecemos serviços de despacho aduaneiro e armazenagem alfandegada 
em um porto seco na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. 

Entre as operações de armazenagem que realizamos, destaca-se a do nosso cliente Diageo, para o qual 
realizamos o transporte dos contêineres, a nacionalização através do EADI, armazenagem do produto 
nacionalizado, bem como o serviço auxiliar de etiquetagem e reembalagem de produtos. 

No setor de celulose e papel, operamos os armazéns de estocagem do produto final, desde a retirada do 
produto nas linhas de produção, até sua estocagem, posterior carregamento para expedição e, em alguns casos, a 
transferência até o porto de exportação. 

Operações Outbound 

Esse serviço consiste no transporte de produtos acabados das fábricas de nossos clientes para redes de 
distribuição, centros de distribuição e clientes finais. 

Realizamos operações Outbound dedicadas na modalidade Full Truck Load, escoando diferentes produtos, como 
veículos novos, lubrificantes, papel e celulose, bebidas, máquinas e equipamentos. Operacionalizamos tais atividades 
com equipamentos dimensionados e customizados para operações de alta produtividade dos nossos clientes, nas quais 
o controle rígido e minucioso de prazos e condições de transporte é fundamental, bem como sistemas de gestão das 
informações geradas no processo, que permitem o aprimoramento da produtividade de forma contínua.  

Um exemplo disso é nossa operação no cliente Cervejaria Schincariol, para o qual realizamos a 
transferência de produtos acabados para centros de distribuição ou distribuidores regionais por meio de um 
sistema de rastreamento customizado que permite o acompanhamento em tempo real de todas as etapas do 
processo (carregamento, percurso e descarregamento). 

Gestão e Terceirização de Frotas 

Realizamos gestão e terceirização de frotas de veículos leves e pesados para clientes em todo o Brasil. Em 
31 de dezembro de 2009, contabilizamos um total de 12,1 mil veículos em operação nesta linha de negócio.  

Aos clientes que contratam serviços de terceirização e de gestão de frotas, contabilizamos 9,3 mil veículos, 
dos quais 8,7 mil eram veículos leves e 588 eram veículos pesados, com idade média de 1,7 ano para veículos 
leves e 2,8 anos para veículos pesados. Adicionalmente, prestamos serviços diferenciados que abrangem desde o 
dimensionamento (quantidade e capacidade) da frota até a gestão completa do serviço, incluindo a customização 
dos veículos, a manutenção e a substituição dos veículos avariados. Em 31 de dezembro de 2009, possuíamos 
contratos com aproximadamente 113 clientes corporativos, dentre os quais destacamos Nokia Siemens, 
Laboratório Fleury, Vivo, OHL, Editora Abril, Wickbold e Medral.  
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Fomos pioneiros na venda de viaturas para a Polícia Militar combinada com a prestação de serviço de 
gestão dessa frota, com um total de mais de 2,8 mil veículos alocados para o atendimento de corporações em 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Nossos serviços asseguram a disponibilidade mínima de 90% da frota e 
incluem a sua manutenção, a prestação de atendimento ao cliente 24 horas por dia, o fornecimento de veículos 
reservas em caso de sinistros e a gestão do sistema de informação da frota. 

Atualmente, desenvolvemos um novo serviço que abrange não só a disponibilização do veículo como 
também a do motorista e a gestão das informações que contribuam com a qualidade do serviço prestado pelos 
nossos clientes, a exemplo dos projetos que foram implementados no Laboratório Fleury, Fibria e na Comlurb. 
Nesse serviço, capacitamos os condutores para exercerem as funções específicas da operação logística do cliente, 
o que agrega valor ao serviço oferecido. Com a disponibilização do motorista juntamente com o veículo, o 
combustível e a gestão de informação, agregamos mais valor ao serviço prestado, aumentando a receita a partir 
do mesmo ativo alocado, o que entendemos ser um diferencial competitivo importante frente aos nossos 
concorrentes. 

Transporte de Passageiros 

A partir da necessidade de alguns clientes para os quais já prestávamos serviços de transporte rodoviário de 
cargas, desenvolvemos nova linha de negócios, passando a realizar operações de fretamento de ônibus para 
transporte de funcionários de empresas como Volkswagen, Bombril, Cummins, SEW e Valtra. Transportamos, 
em média, 13,9 mil e 12,6 mil pessoas por dia útil nos exercícios encerrados em 2008 e 2009, respectivamente. 

Além dos serviços de fretamento para nossos clientes corporativos, prestamos serviços de transporte 
público municipal e intermunicipal de passageiros. Os principais municípios em que atuamos são: (i) para 
transporte municipal: Mogi das Cruzes, São José dos Campos, Itaquaquecetuba e Guararema; e (ii) para 
transporte intermunicipal: os municípios da Área Quatro da Região Metropolitana de São Paulo. Transportamos 
um total de aproximadamente 343 mil e 418 mil passageiros por dia útil em 2008 e 2009, respectivamente. Estes 
serviços são objeto de contratos licitados firmados com a Administração Pública por prazo mínimo de 10 anos, 
sendo que a maioria deles pode ser renovada por iguais períodos. 

Transporte de Cargas Gerais 

Prestamos serviços de transporte de Cargas Fechadas, de ponto a ponto, por intermédio de contratos de 
longo prazo (12 a 36 meses) e spot. Realizamos, em 2009, cerca de 10,8 mil embarques por mês, utilizando, para 
tanto, uma frota predominantemente pertencente a Terceirizados e Agregados. A Fidelização Média dos nossos 
clientes que utilizam esses serviços é de 21 anos. 

Entre as operações de transporte de Cargas Gerais que realizamos, destaca-se a do nosso cliente Cebrace, 
fabricante de vidros para o qual realizamos tanto transferências entre fábricas, quanto o escoamento dos produtos 
acabados das fábricas de Jacareí e Caçapava, no Estado de São Paulo, e Barra Velha, no Estado de Santa Catarina, 
para consumidores finais localizados em diversas regiões do País. Nesta operação somos responsáveis também pela 
operacionalização e gestão do retorno de equipamentos auxiliares para transporte (colares, calhas e escoras). 

Nossos principais clientes para esta atividade são: Grupo Suzano, Cebrace, Quattor, Braskem, Grupo 
Paranapanema, Grupo Usiminas, entre outros.  

Em 31 de dezembro de 2009, operávamos individualmente uma das maiores quantidades de veículos deste 
segmento no País, composta por, aproximadamente, 1.948 veículos pesados, dos quais 96% pertencem a 
Terceiros e Agregados, sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas, remuneradas por viagem executada. Fazemos, 
em média, 10.800 viagens e transportamos cerca de 178 mil toneladas por mês. Possuímos cadastro, em nosso 
sistema, de aproximadamente 60 mil motoristas, que podem realizar operações semelhantes. 

Historicamente possuímos um alto nível de terceirização de ativos nesse segmento o que resulta na baixa 
necessidade de investimento para reposição de ativos e para a expansão da operação. 
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Nossos Pontos Fortes 

Acreditamos estar em posição privilegiada para continuar a expansão de nossa base atual de clientes, 
aproveitar as oportunidades de negócio no segmento de serviços logísticos e continuar a criar valor para os 
nossos acionistas devido a nossa capacidade comprovada de crescimento orgânico e histórico de aquisições de 
qualidade, consubstanciados pelo aumento de mais de 43,8% em nossa receita líquida entre os anos de 2007 e 
2009. Acreditamos que nossos principais pontos fortes e vantagens competitivas sejam os seguintes: 

Liderança e forte histórico de crescimento. Somos o maior Provedor de Serviços Logísticos (PSL) no 
Brasil, em termos de receita líquida, segundo estudo da ILOS, em novembro de 2009 e temos apresentado um 
forte histórico de crescimento. Entre 2007 e 2009, tivemos um crescimento médio, em termos de receita líquida, 
de 19,9% ao ano. Essa evolução na receita se deve a uma combinação de importantes fatores como: entrada em 
novos mercados, crescimento em serviços complementares nos clientes atuais (Cross-Selling), aumento de 
demanda nos segmentos em que atuamos, ganhos de escala, credibilidade, solidez financeira, agilidade na 
tomada de decisões e a realização de aquisições estratégicas, como a da Transportadora Grande ABC e da 
Lubiani, em 2008 e 2007, respectivamente. A ampla gama de serviços que prestamos, bem como a base 
diversificada de clientes que temos e a nossa capacidade de realizar aquisições estratégicas têm sido 
fundamentais na alavancagem do nosso crescimento e representam um diferencial competitivo. 

Expertise para desenvolver e implementar soluções logísticas customizadas. Procuramos entender as 
necessidades de cada cliente, atendendo-os com soluções customizadas e desenvolvidas por nossa equipe de 
profissionais especializados. Estas soluções podem abranger desde a extração/coleta da matéria-prima até o 
transporte do produto acabado, incluindo o transporte de insumos/matérias-primas, a sua movimentação interna 
na fábrica e a prestação de serviços de apoio à cadeia logística de cada cliente por meio da terceirização de 
veículos leves e pesados, aluguel de equipamentos e fretamento para transporte de colaboradores. Estamos 
sempre atentos às novas tendências do mercado e procuramos nos antecipar na prestação de serviços frente à 
concorrência, a exemplo dos projetos desenvolvidos na integração da cadeia logística para o beneficiamento da 
indústria de celulose ou mesmo na estruturação de coleta e distribuição em sistema Milk-Run para montadoras no 
setor automobilístico. Acreditamos que essa visão e expertise nos diferenciem no mercado em que atuamos. 

Diversidade de serviços e de clientes. Acreditamos que a diversidade do nosso portfólio de serviços e da 
nossa base de clientes nos confira vantagem competitiva relevante em termos de oportunidades de Cross-Selling, 
ganhos de escala, presença em setores da economia com alto potencial de crescimento e diversificação de riscos. 
Possuímos um dos portfólios de serviços mais completos de nosso setor no Brasil, por meio do qual 
conseguimos ampliar nossa oferta de serviços e aproveitar oportunidades de Cross-Selling, com atuação em todo 
o território nacional. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009, 42% da nossa receita com os Maiores 
Clientes provinha da prestação de mais de um tipo de serviço de nosso portfólio. Adicionalmente, essa 
característica nos propicia maior fidelização e ganhos de escala, conferindo-nos maior poder de negociação junto 
a nossos fornecedores e, consequentemente permitindo a redução dos nossos custos operacionais.  

Excelência operacional. Nossa excelência operacional reflete, principalmente, nosso capital humano, 
nossa capacidade de gestão de ativos, nosso know how operacional e nossos ganhos de escala. 

• Capital Humano: nosso capital humano tem sido e continuará a ser fundamental para nosso sucesso. 
Contamos com uma administração que combina experiência e extenso conhecimento do mercado de 
logística com um alto grau de comprometimento com as suas atividades, contribuindo para nosso 
histórico de sucesso. A nossa alta administração inclui profissionais com capacidade para implementar 
e executar os nossos planos de negócios e estratégias, com disciplina e foco em crescimento e 
rentabilidade. Além disso, acreditamos ter um corpo de colaboradores capacitado, especializado, 
motivado e comprometido com as necessidades dos nossos clientes e dos clientes desses clientes. 
Continuamente recrutamos, treinamos, capacitamos e desenvolvemos profissionais para fazer face à 
nossa estratégia de crescimento. 
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• Gestão de ativos: mantemos a nossa frota de veículos pesados em constante renovação. Com efeito, a 
idade média é de 2,8 anos, ao passo que a frota de veículos pesados no Brasil, em geral, tem idade 
média de 16,9 anos, de acordo com dados da ANTT de 1° de janeiro de 2010. Ao renovarmos 
constantemente nossa frota, (i) asseguramos alto nível de qualidade no serviço que prestamos, tendo 
sido eleitos 1° lugar em transporte de carga com base no modal rodoviário, de acordo com a revista 
Transporte Moderno de novembro de 2009 e 2° melhor prestador de serviços logísticos no Brasil, em 
novembro de 2009, segundo o ILOS; e (ii) temos custos menores com manutenção em relação aos 
nossos concorrentes com frotas mais antigas. 

• Know-how e escala: a maior recorrência de compras e a grande escala de nossas operações nos 
conferem (i) forte poder de negociação e relacionamento estreito com nossos fornecedores, uma vez 
que alguns deles são também nossos clientes, a exemplo da Volkswagen, que durante mais de 15 anos 
nos fornece veículos para composição da nossa frota e de quem adquirimos mais de 2.000 veículos 
pesados, que representavam, em 31 de dezembro de 2009, aproximadamente 63% da nossa frota de 
veículos pesados; e (ii) um ganho de know-how operacional que nos ajuda a identificar e aproveitar 
oportunidades junto aos nossos clientes e fornecedores, antecipando-nos aos nossos concorrentes no 
desenvolvimento de soluções logísticas pioneiras. 

Exposição ao crescimento do mercado interno brasileiro. Estamos expostos ao crescimento do mercado 
brasileiro uma vez que atendemos setores da economia que abastecem majoritariamente o mercado interno. 
Dado o potencial de crescimento do Brasil, o ambiente macroeconômico em que nos inserimos se mostra 
bastante favorável. Além disso, seremos também favorecidos pelos investimentos em infraestrutura de 
transporte, especialmente através do PAC, e da preparação do país para sediar a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016. 

Excelente reputação e reconhecimento no mercado. Somos reconhecidos e gozamos de excelente 
reputação nos mercados em que atuamos, conforme estudo publicado pela ILOS em novembro de 2009. 
Acreditamos que a nossa boa reputação decorra de fatores como a qualidade de nossos serviços prestados, nosso 
histórico de empreendedorismo, customização e flexibilidade na prestação desses serviços e nossa capacidade de 
antever e analisar os desafios logísticos dos nossos clientes, propondo-lhes soluções customizadas que lhes 
permitem focar no seu core business, com ganhos de eficiência, produtividade e redução de custos. Acreditamos 
que essa reputação seja um forte diferencial no nosso mercado de atuação e nos propicie forte diferencial 
competitivo. 

Nossas Estratégias 

Acreditamos que a implementação das nossas principais estratégias comerciais e financeiras nos 
proporcionará melhorias no desenvolvimento das nossas atividades, maximizando a lucratividade dos nossos 
acionistas e propiciando vantagens sobre os nossos concorrentes. Nossas principais estratégias são: 

Ampliar a gama de serviços prestados para nossa atual base de clientes. Pretendemos continuar a 
desenvolver intenso trabalho de análise e planejamento de soluções de logística integrada junto a nossos atuais 
clientes, ampliando nossa prestação de serviços e customizando soluções inovadoras já desenvolvidas por nós. 
Acreditamos que há forte potencial inexplorado em nossa atual base de clientes, em especial porque a natureza 
dos serviços que prestamos cria muitas possibilidades de Cross-Selling.  

Ampliar e diversificar a nossa carteira de clientes. Pretendemos continuar ampliando e diversificando 
nossa carteira de clientes nos vários setores da economia, em especial os seguintes: automotivo, mineração, 
papel e celulose, sucroalcooleiro, siderúrgico, alimentício, bens de capital, bens de consumo, infraestrutura e 
químico. Para esse fim, constantemente mapeamos potenciais clientes oferecendo-lhes soluções inovadoras de 
terceirização dos seus serviços logísticos. Por meio de estudos e levantamento de dados específicos das 
operações de nossos clientes atuais, conseguimos gerar melhorias ou novas alternativas que servem para gerar 
atratividade a novos clientes potenciais. Um exemplo desse processo é o projeto de logística integrada realizado 
na Veracel, que serviu de referência para a customização de uma operação integrada na Bahia Pulp.  
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Introduzir novos serviços em nosso portfólio. Pretendemos introduzir novos serviços em nosso portfólio. 
Em virtude de nossa experiência em prover soluções customizadas, desenvolvemos novos serviços que são 
agregados ao portfólio existente. Adicionalmente, temos diversos projetos em fase de estudo e desenvolvimento, 
tais como: a operação de centros de distribuição; a operação de CKD, com a realização de pré-montagens de 
sub-blocos (kits de peças) para entrega; o desenvolvimento do serviço de distribuição urbana; e o 
desenvolvimento de operação fluvial. Pretendemos, ainda, expandir nossa atuação na cadeia logística através da 
integração de diferentes modais para otimização de atividades de transbordo e da implementação de sistema de 
distribuição urbana com roteirização de entregas por intermédio da implantação, atualmente em curso, do nosso 
terminal intermodal na cidade de Itaquaquecetuba, no Estado de São Paulo. 

Acelerar nosso crescimento por meio de aquisições estratégicas no setor logístico. Possuímos um 
histórico de aquisições, as quais nos beneficiam por agregar clientes à nossa carteira e/ou pelas novas técnicas de 
prestação de serviços que são adicionados ao nosso portfólio. Citamos como exemplo desta estratégia a 
aquisição da Lubiani, que nos permitiu passar a atuar no segmento de transporte de cargas pesadas e 
equipamentos, ocorrida em 2007. Outra aquisição estratégica foi da Transportadora Grande ABC, em abril de 
2008, que nos permitiu fortalecer nossa atuação nos segmentos de transporte, autopeças e automotivos. 
Pretendemos continuar a realizar aquisições estratégicas por meio da seleção criteriosa de empresas-alvo para 
atingirmos nossas metas de expansão. Focaremos na geração de valor para nossos acionistas por meio de 
aquisições que apresentem retornos adequados, de empresas cujo perfil seja complementar ao nosso ou que 
atuem em regiões, nichos e subsegmentos de mercado que nos sejam vantajosos. 

Minimizar o investimento em ativos próprios e aumentar o valor agregado dos serviços prestados. 
Visamos (i) reduzir o investimento em ativos próprios através do aumento da terceirização e (ii) aumentar o 
valor agregado dos nossos serviços prestados. As duas iniciativas têm como objetivo maximizar o retorno ao 
capital investido, proporcionando maior valor para os nossos acionistas. A principal oportunidade de redução do 
nível de ativos próprios está no negócio de Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos. Diferentemente do 
que ocorre em países desenvolvidos, o mercado de logística no Brasil, em especial o de transporte, ainda não está 
maduro, de forma que existem poucas alternativas de qualidade para terceirização das atividade de logística. 
Com a melhora da qualidade dos serviços dos Terceiros e Agregados e com a ampliação dos serviços logísticos 
mais sofisticados, estamos buscando reduzir o nível de ativos empregados nessa linha de negócio. Em termos de 
aumento do valor agregado, o negócio de gestão e terceirização apresenta potencial de gerar mais receita com o 
mesmo nível de ativos empregados. Isso ocorrerá através de incorporação de mais serviços ao aluguel dos 
veículos como, por exemplo, o fornecimento do motorista juntamente com o aluguel do ativo. 

Histórico 

Operando desde 1956, começamos nosso negócio com o transporte de cargas gerais. Nos anos 80, com base 
na demanda de nossos clientes, passamos a atuar nos serviços de transporte de seus colaboradores e na terceirização 
de suas frotas. Na década de 90, observando a necessidade de nossos clientes de reduzir custos, passamos a focar na 
otimização de suas cadeias de suprimentos, incluindo a conexão da empresa com seus fornecedores e clientes, por 
meio da prestação de serviços dedicados e customizados. Assim, a partir do ano 2000, pudemos consolidar a 
prestação de serviços integrados de logística, com a implementação de operações inovadoras e customizadas junto a 
clientes que vêm contribuindo com a redução dos seus custos logísticos bem como com o aumento da eficiência de 
suas operações. Adicionalmente, realizamos aquisições de empresas e adotamos um sistema próprio de 
comercialização e renovação de frota, através de nossas lojas de veículos semi-novos. 
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Nosso Organograma Societário  

O organograma abaixo apresenta a nossa estrutura societária na data deste Prospecto. Todas as atividades 
desenvolvidas por nossas linhas de negócios logísticos estão concentradas na Julio Simões Logística S.A. Os 
percentuais representam a nossa participação no capital votante e total das nossas Controladas indicadas abaixo: 

99,99% 99,99%

99,00%

99,99%

99,99%

50,00%

50,00%

99,00%

Julio Simões 
Logística S/A

Mogi Passes Com. 
de Bilhetes 

Eletrônicos Ltda.
CS Brasil

São José Passes 
Com. de Bilhetes 
Eletrônicos Ltda.

Transportadora 
Grande ABC

Consórcio 123
Riograndense

Navegação 
Ltda.

Julio Simões 

Participações S/A

Julio Simões 

Participações S/A

Venda de Bilhetes 
de Transporte 
Urbano

Serviço de Limpeza 
da CODESP Porto Seco

Atividades de 
Transporte Fluvial

Serviços Dedicados
Cadeia de 
Suprimentos

Atividades com 
Setor Público

74,02%
Sr. Fernando Simões – 13,520%
Sr. Julio Eduardo Simões – 3,115%
Sra. Jussara Elaine Simões – 3,115%
Sra. Solange Maria Simões Reis – 3,115%
Sra. Marita Simões – 3,115%

Seta Participações S.A. – 25,00% (*)
Sr. Fernando Simões – 47,00%
Sr. Julio Eduardo Simões – 7,00%
Sra. Jussara Elaine Simões – 7,00%
Sra. Solange Maria Simões Reis – 7,00%
Sra. Marita Simões – 7,00%

Yolanda 
Logística

Venda de Bilhetes 
de Transporte 
Urbano

J.P. Tecnolimp
S.A.

Venda de Bilhetes 
de Transporte 
Urbano

Estrutura Societária Atual

 
  
  
  
  

 

(*) A Seta Participações S.A. possui como acionistas o Sr. Fernando Antonio Simões, o Sr. Julio Eduardo Simões, a Sra. Jussara Elaine Simões, a Sra. 
Solange Maria Simões Reis e a Sra. Marita Simões, sendo que cada um deles detém 20,00% do seu capital social. 

Nossa sede está localizada na Avenida Angélica, n° 2.346, conjunto 161 parte B, 16° andar, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. O telefone do nosso Departamento de Relações com Investidores é 
(11) 4795-7178 e nosso site na Internet é www.juliosimoeslogistica.com.br. As informações contidas em nosso 
website não fazem parte deste Prospecto e não são incorporadas a ele por referência, exceto conforme descrito na 
seção “Documentos e Informações Incorporadas por Referência a este Prospecto”. 

 

83,70% Transporte Público 
Intermunicipal 

Consórcio
Unileste 
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SUMÁRIO DA OFERTA 

O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar antes de 
investir em Ações da Companhia. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto, 
principalmente as informações contidas no item “4” do Formulário de Referência da Companhia e nas 
demonstrações contábeis da Companhia e respectivas notas explicativas, antes de tomar a decisão de subscrever 
as Ações da Companhia. 

Segue abaixo breve resumo de alguns dos termos da Oferta: 

Companhia Julio Simões Logística S.A. 
  
Coordenador Líder  Banco Bradesco BBI S.A. 
  
Coordenadores Banco Bradesco BBI S.A., Banco de Investimentos Credit 

Suisse (Brasil) S.A., Banco BTG Pactual S.A. e BB 
Banco de Investimento S.A. 

  
Coordenadores Contratados Banco Votorantim S.A., BES Investimento do Brasil S.A. 

– Banco de Investimento e HSBC Corretora de Títulos e 
Valores Mobiliários S.A. 

  
Agentes de Colocação Internacional Bradesco Securities Inc., Credit Suisse Securities (USA) 

LLC., BTG Pactual US Capital Corp., BB Securities Ltd. 
e Banco do Brasil Securities LLC. 

  
Corretoras Corretoras e/ou outras instituições integrantes do sistema 

de distribuição autorizadas a operar na BM&FBOVESPA, 
convidadas a participar da Oferta para efetuar 
exclusivamente esforços de colocação de Ações 
Ordinárias objeto da Oferta exclusivamente junto aos 
Investidores Não Institucionais. 

  
Instituição Escrituradora das Ações Banco Bradesco S.A. 
  
Oferta  Distribuição pública primária de 55.813.953 Ações 

emitidas pela Companhia, com exclusão do direito de 
preferência de seus atuais acionistas, dentro do limite do 
capital autorizado da Companhia. A Oferta das Ações no 
Brasil, em mercado de balcão não organizado, é 
coordenada pelos Coordenadores e terá a participação das 
demais Instituições Participantes da Oferta, em 
conformidade com a Instrução CVM 400 e com o Código 
ANBID, observado o esforço de dispersão acionária 
previsto no Regulamento do Novo Mercado e conforme 
previsto no Contrato de Distribuição, incluindo esforços 
de colocação das Ações no exterior realizados pelos 
Agentes de Colocação Internacional e determinadas 
instituições financeiras contratadas, exclusivamente junto 
a Investidores Estrangeiros. 
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Opção de Ações Suplementares A quantidade total de Ações objeto da Oferta poderá ser 
acrescida de um lote suplementar de até 6.000.000 Ações a 
serem emitidas pela Companhia, equivalentes a 10,75% das 
Ações inicialmente ofertadas na Oferta. As Ações 
Suplementares serão destinadas a atender a um eventual 
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer 
da Oferta, conforme a opção para subscrição a ser 
concedida pela Companhia ao Credit Suisse, nas mesmas 
condições e preço das Ações Ordinárias inicialmente 
ofertadas. A Opção de Ações Suplementares poderá ser 
exercida a partir da data de assinatura do Contrato de 
Distribuição e no prazo de até 30 dias a contar do primeiro 
dia útil (inclusive) após a publicação do Anúncio de Início. 

  
Preço por Ação R$8,00. Preço de subscrição por Ação fixado após (i) a 

efetivação dos Pedidos de Reserva no Período de Reserva 
e (ii) a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, tendo 
como parâmetro (a) o preço de mercado verificado para as 
Ações; e (b) as indicações de interesse, em função da 
qualidade da demanda (por volume e preço) coletadas 
junto a Investidores Institucionais.  

  
Montante Total da Oferta R$446.511.624,00, com base no Preço por Ação, e sem 

considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares. 
  
Público Alvo da Oferta As Instituições Participantes da Oferta realizaram a 

distribuição das Ações Ordinárias objeto da Oferta por meio 
de duas ofertas distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo, 
direcionada a Investidores Não Institucionais, e a Oferta 
Institucional, direcionada a Investidores Institucionais. 

  
Oferta de Varejo Parcela da Oferta realizada junto a Investidores Não 

Institucionais, durante o Período de Reserva. 
 
No âmbito da Oferta de Varejo, o montante de, no 
mínimo, 10% e, no máximo 20% das Ações Ordinárias 
objeto da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de 
Ações Suplementares, será destinado prioritariamente à 
colocação pública junto aos Investidores Não 
Institucionais, que realizaram reservas de Ações 
Ordinárias. 
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Período de Reserva Prazo iniciado em 6 de abril de 2010, inclusive, e 
encerrado em 14 de abril de 2010, inclusive, concedido 
aos Investidores Não Institucionais para a realização do 
Pedido de Reserva. Conforme Comunicado ao Mercado 
publicado nos jornais Valor Econômico e no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 16 de abril de 2010 e 
17 de abril de 2010, respectivamente, os Investidores Não 
Institucionais que realizaram Pedido de Reserva no 
âmbito da Oferta poderiam desistir de seu Pedido de 
Reserva até as 12:00 horas do dia 23 de abril de 2010, 
mediante comunicação à Corretora com a qual tal 
investidor realizou seu Pedido de Reserva, presumida a 
manutenção de seu interesse manifestado no Pedido de 
Reserva em caso de silêncio. Considerando que a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding foi adiada 
em um dia útil adicional, tendo sido concluído em 19 
de abril de 2010, os Investidores Não Institucionais que 
realizaram Pedido de Reserva no âmbito da Oferta 
terão mais um dia útil para desistir de seus Pedidos de 
Reserva, encerrando-se esse prazo às 12:00 horas do 
dia 26 de abril de 2010. 

  
Pessoas Vinculadas 
 

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução 
CVM 400, controladores ou administradores das instituições 
intermediárias e da emissora ou outras pessoas vinculadas à 
emissão e distribuição, bem como seus cônjuges ou 
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais 
até o 2º grau. O Sr. Fernando Antonio Simões manifestou 
intenção de subscrever 8.000.000 de Ações, equivalentes a 
14,33% das Ações objeto da Oferta. 

  
Oferta Institucional Parcela da Oferta realizada junto a Investidores 

Institucionais. 
  
Data de Liquidação A liquidação física e financeira da Oferta será realizada no 

terceiro dia útil contado da data da publicação do Anúncio 
de Início, exclusive. 

  
Data de Liquidação da Opção de Ações 
Suplementares 

A liquidação física e financeira da Opção de Ações 
Suplementares será realizada em até 3 dias úteis contados 
a partir da data do exercício da referida opção, exclusive. 
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Regime de Colocação Os Coordenadores realizarão a colocação das Ações 
Ordinárias objeto da Oferta em regime de garantia firme 
de liquidação, individual e não solidária. 
 
Caso as Ações Ordinárias objeto da Oferta não tenham 
sido totalmente distribuídas até a Data de Liquidação, os 
Coordenadores realizarão a subscrição, na Data de 
Liquidação, proporcionalmente e até os limites individuais 
referidos no Contrato de Distribuição, da totalidade do 
eventual saldo resultante da diferença entre o número de 
Ações Ordinárias objeto da garantia firme de liquidação 
prestada por cada um dos Coordenadores e o número de 
Ações Ordinárias objeto da Oferta efetivamente liquidadas 
no mercado, pelo Preço por Ação definido conforme o 
Procedimento de Bookbuilding. Na hipótese de desistência 
de Pedidos de Reserva por Investidores Não 
Institucionais, os Coordenadores subscreverão e 
liquidarão as Ações objeto das referidas desistências na 
proporção das garantias firmes prestadas nos termos do 
Contrato de Distribuição. Tal garantia tornou-se 
vinculante a partir do momento em que foi concluído o 
Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de 
Distribuição e deferido o registro da Oferta pela CVM. 
Em caso de exercício da garantia firme de liquidação e 
posterior revenda das Ações Ordinárias junto ao público 
pelos Coordenadores, durante o Período de Distribuição, o 
preço de revenda será o preço de mercado das Ações 
Ordinárias, limitado ao Preço por Ação, sem prejuízo das 
atividades previstas no Contrato de Estabilização. 

  
Direito de Voto Os titulares de nossas Ações Ordinárias possuem direito de 

voto. Veja o item “18.1 b”, do Formulário de Referência. 
  
Dividendos Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do nosso 

Estatuto Social, devemos pagar dividendos aos nossos 
acionistas de, no mínimo, 25,0% do nosso lucro líquido 
anual, conforme calculado nos termos das práticas contábeis 
adotadas no Brasil e ajustado nos termos da Lei das 
Sociedades por Ações. As Ações Ordinárias terão direito aos 
dividendos que vierem a ser declarados a partir da Data de 
Liquidação. Para mais informações, veja o item “18.1 a” do 
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto. 

  

Tributação O pagamento de dividendos relativos às Ações Ordinárias não 
está sujeito à incidência do IRRF. No entanto, o pagamento de 
juros sobre o capital próprio está sujeito à incidência do IRRF. 
Veja o item “18.1 a” do Formulário de Referência, anexo a 
este Prospecto. 
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Direito de Venda Conjunta (Tag-Along) Os titulares das nossas Ações Ordinárias têm, caso nosso 
Acionista Controlador venda a um terceiro sua 
participação representativa do nosso controle, o direito de 
serem incluídos em oferta pública de aquisição de ações, 
que deverá ser realizada pelo adquirente do controle, nas 
mesmas condições estabelecidas ao acionista controlador 
alienante, devendo o preço mínimo da referida oferta, por 
Ação Ordinária não representativa do bloco de controle, 
ser equivalente a 100% do preço pago por ação 
representativa do bloco de controle.  

  

Restrições à Negociação das Ações 
Ordinárias 
(Lock-up) 

Nós, nossos acionistas, os membros do Conselho de 
Administração e os nossos Diretores nos obrigamos, nos 
termos de acordo de restrição à disposição de ações (lock-
up agreements), a não emitir, ofertar, vender, contratar a 
venda, transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou 
permutar, direta ou indiretamente no prazo de 180 dias 
após a data de publicação do Anúncio de Início, 100% de 
nossas ações ordinárias ou quaisquer opções ou bônus de 
subscrição, ou quaisquer ações conversíveis em, ou 
permutáveis por, ou que representem o direito de receber 
ações, sujeito a certas exceções que permitem 
transferências privadas em certas situações específicas, 
incluindo (i) os empréstimos de ações necessários às 
atividades de estabilização previstas no Contrato de 
Estabilização; (ii) a transferência de tais valores 
mobiliários a uma corretora, com o consentimento dos 
Coordenadores, no contexto da realização de atividades de 
formador de mercado, de acordo com a legislação 
aplicável; (iii) a transferência de valores mobiliários a um 
único acionista para que seja eleito Conselheiro da 
Companhia; (iv) a transferência de valores mobiliários a 
serem vendidos nos termos do Contrato de Distribuição; 
(v) a transferência de ações nos termos de qualquer plano 
de opção de compra de ações que venha a ser estabelecido 
pela Companhia; e (vi) valores mobiliários adquiridos no 
mercado aberto, desde que tenha ocorrido uma das 
hipóteses nos itens (i) a (v) acima. Nenhuma autorização 
será necessária caso as atividades de formador de mercado 
sejam realizadas por corretoras pertencentes ao grupo 
econômico dos Coordenadores. Além do Lock-up aqui 
descrito, o Acionista Controlador, os membros de nosso 
Conselho de Administração e os Diretores estão sujeitos 
às disposições de vedação de negociação estabelecidas no 
Regulamento do Novo Mercado. Para outras informações, 
veja seção “Informações Relativas à Oferta – Restrições à 
Negociação das Ações Ordinárias (Lock-up)”, na página 
48 deste Prospecto. 

  

Exercício do Poder de Controle  
Após a Oferta 

Atualmente, o Acionista Controlador, a Julio Simões 
Participações S.A., detém, aproximadamente 74,02% 
das Ações Ordinárias de emissão da Companhia, e 
imediatamente após a Oferta (sem considerar o 
exercício da Opção de Ações Suplementares), deterá 
52,8% das Ações Ordinárias de emissão da Companhia.
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Resolução de Conflitos Segundo o artigo 48 do nosso Estatuto Social, nós, nossos 
acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal 
nos obrigamos a resolver, por meio de arbitragem, toda e 
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre nós, 
bem como com a BM&FBOVESPA, relacionadas ou 
oriundas, em especial, da aplicação, validade, eficácia, 
interpretação, violação e seus efeitos das disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações, em nosso Estatuto Social, 
nas normas editadas pelo CMN, pelo BACEN, pela CVM, 
bem como demais normas aplicáveis ao funcionamento do 
mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do 
Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação 
no Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da 
Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA, 
com a estrita observância à legislação vigente. 

  

Negociação no Novo Mercado Em 19 de março de 2010, a Companhia, seu Acionista 
Controlador e seus administradores celebraram o Contrato 
de Participação no Novo Mercado com a 
BM&FBOVESPA. As Ações Ordinárias estarão admitidas 
à negociação no Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob 
o código “JSLG3”, a partir da publicação do Anúncio de 
Início. Adicionalmente, as regras do Novo Mercado 
também trazem restrições a negociações de ações por 
membros da nossa Administração e por nosso Acionista 
Controlador. Para mais informações, veja seção 
“Informações Relativas à Oferta – Restrições à Negociação 
das Ações Ordinárias (Lock-Up)”, na página 48 deste 
Prospecto. 

  

Total de Ações Ordinárias em circulação 
após a Oferta, nos termos do 
Regulamento do Novo  
Mercado (free float) 

Nos termos do regulamento do Novo Mercado, devemos 
manter, no mínimo, 25% de ações do nosso capital social em 
circulação no mercado. Após a realização da Oferta, teremos 
47.813.953 Ações Ordinárias em circulação correspondentes a 
24,52% do nosso capital social total, não incluindo o exercício 
da Opção de Ações Suplementares. Nesse sentido, firmamos 
com a BM&FBOVESPA um aditivo ao Contrato de 
Participação no Novo Mercado pelo qual estamos obrigados a 
alcançar o requisito mínimo de ações em circulação no prazo 
de dois anos a contar da publicação do Anúncio de Início. 

  
Estabilização do Preço das Ações 
Ordinárias 

O Credit Suisse, por intermédio da Credit Suisse Corretora, 
poderá, a seu exclusivo critério, conduzir atividades de 
estabilização de preço das Ações Ordinárias, no prazo de até 
30 dias a contar do primeiro dia útil (inclusive) após a 
publicação do Anúncio de Início, inclusive, por meio de 
operações de compra e venda de Ações Ordinárias, 
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no 
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido 
à análise da BM&FBOVESPA e da CVM. 
 
Não existe obrigação por parte do Credit Suisse ou da 
Credit Suisse Corretora de realizar operações de 
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão 
ser descontinuadas a qualquer momento, observadas as 
disposições do Contrato de Estabilização. 
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Destinação dos Recursos Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da 
emissão das Ações da Oferta da seguinte forma: (i) 70,0%, 
correspondentes a R$303.052.722,95, com crescimento 
orgânico e ampliação da atuação no setor de logística; 
(ii) 20,0%, correspondentes a R$86.568.492,27, com 
aquisições potenciais; e (iii) 10,0%, correspondentes a 
R$43.293.246,13, com otimização do perfil da dívida. Para 
mais informações, ver seção “Destinação dos Recursos”, na 
página 73, deste Prospecto. 

  

Fatores de Risco Veja os itens “4” e “5” do Formulário de Referência da 
Companhia, anexo a este Prospecto, bem como a seção 
“Fatores de Risco Relativos à Oferta”, na página 70 e 
seguintes deste Prospecto e demais informações incluídas 
neste Prospecto e no Formulário de Referência para 
discussão dos fatores que devam ser considerados antes da 
decisão de investimento nas Ações Ordinárias. 

  

Inadequação da Oferta Não há inadequação específica da Oferta a determinado 
grupo ou categoria de investidor. No entanto, a Oferta não é 
adequada a investidores avessos ao risco inerente ao 
investimento em ações. Como todo e qualquer investimento 
em ações, a subscrição das Ações Ordinárias apresenta certos 
riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser 
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de 
investimento. Os investidores devem ler o item “4” e “5” do 
Formulário de Referência da Companhia e a seção “Fatores 
de Risco Relativos à Oferta”, na página 70 e seguintes deste 
Prospecto, para ciência dos fatores de risco que devem ser 
considerados em relação à subscrição das Ações Ordinárias. 

  

Informações Adicionais Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta, 
veja a seção “Informações Relativas à Oferta”, a partir da 
página 37 deste Prospecto.  
 
O pedido de análise prévia de registro da Oferta foi 
solicitado pela Companhia e pelo Coordenador Líder em 
10 de fevereiro de 2010, e o registro da Oferta foi 
concedido pela CVM em 20 de abril de 2010, sob o 
nº CVM/SRE/REM/2010/011. Mais informações sobre a 
Oferta poderão ser obtidas junto às Instituições Participantes 
da Oferta, nos endereços indicados na seção “Informações 
Relativas à Oferta”, a partir da página 37 deste Prospecto. 
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 

Composição do Capital Social da Companhia 

A composição do nosso capital social atualmente e após a conclusão da Oferta é a seguinte: 

 Subscrito/Integralizado(1) Subscrito/Integralizado(1) 
 Composição Atual Composição pós Oferta(3) 
Espécie e classe das ações Quantidade Valor (R$)(2) Quantidade Valor (R$)(2) 

Ordinárias........................................ 139.151.803 139.151.803,00 194.965.756 194.965.756,00 

Total(1) ............................................ 139.151.803 139.151.803,00 194.965.756 194.965.756,00 
 

(1) Todas as ações emitidas foram integralizadas. 
(2) As ações não têm valor nominal.  
(3) Considerando a colocação total da quantidade de Ações Ordinárias objeto da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares. 

 
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias representativas do nosso capital social e detidas 

por acionistas titulares de 5,0% ou mais de nossas ações na data deste Prospecto e após a conclusão da Oferta: 

Acionistas 
Ações Ordinárias 
Antes da Oferta 

Ações Ordinárias 
Após a Oferta(2) 

 Ações Ordinárias (Em %) Ações Ordinárias (Em %) 

Julio Simões Participações S.A.(1) ..... 103.000.160 74,0 103.000.160 52,8 
Fernando Antonio Simões ................. 18.813.323 13,5 26.813.323 13,8(3) 
Outros(4) .............................................. 17.338.320 12,5 17.338.320 8,9 
Ações em Circulação (free float) ....... 0 0 47.813.953 24,5 

Total ................................................ 139.151.803 100,0 194.965.756 100,0 
 

(1) Nosso Acionista Controlador possui 6 acionistas: (1) Seta Participações S.A., detentora de 25,00% do seu capital social; (2) Sr. Fernando Antonio 
Simões, detentor de 47,00% do seu capital social; (3) Sr. Julio Eduardo Simões, detentor de 7,00% do seu capital social; (4) Sra. Jussara Elaine Simões, 
detentora de 7,00% do seu capital social; (5) Sra. Solange Maria Simões Reis, detentora de 7,00% do seu capital social; e (6) Sra. Marita Simões, 
detentora de 7,00% do seu capital social. Os acionistas da Seta Participações S.A. por sua vez são os Srs. Fernando Antonio Simões, Julio Eduardo 
Simões e as Sras. Jussara Elaine Simões, Solange Maria Simões Reis e Marita Simões, cada um detentor de 20,00% do seu capital social. 

(2) Considerando a colocação total das Ações Ordinárias objeto da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares. 
(3) Considerando as 8.000.000 de Ações, equivalentes a 14,33% das Ações objeto da Oferta, a serem subscritas pelo Sr. Fernando Antonio Simões, dentro 

do limite de participação de Pessoas Vinculadas na Oferta. 
(4) Os outros acionistas da Companhia são o Sr. Julio Eduardo Simões, a Sra. Jussara Elaine Simões, a Sra. Solange Maria Simões Reis e a Sra. Marita 

Simões, todos detentores individualmente de 3,12% ou 4.334.579 ações ordinárias representativas do capital social da Julio Simões Logística S.A. 

 
Descrição da Oferta 

A Oferta compreende a distribuição pública primária de 55.813.953 Ações Ordinárias da Oferta no Brasil, 
em mercado de balcão não organizado, a ser realizada pelos Coordenadores, pelos Coordenadores Contratados e 
pelas Corretoras, sendo estas últimas convidadas a participar da Oferta para efetuar exclusivamente esforços de 
colocação das Ações Ordinárias junto aos Investidores Não Institucionais, observado o disposto na Instrução 
CVM 400 e no Código ANBID e o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado, 
incluindo esforços de colocação de Ações Ordinárias no exterior, realizados pelos Agentes de Colocação 
Internacional e determinadas instituições financeiras contratadas, exclusivamente junto a investidores 
institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da 
América, definidos em conformidade com a Regra 144A do Securities Act, e junto a investidores nos demais 
países que não os Estados Unidos da América e o Brasil, de acordo com a legislação vigente no país de 
domicílio de cada investidor e nos termos do Regulamento S do Securities Act, que invistam no Brasil em 
conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pela CVM e pelo Banco Central, 
nos termos do Contrato de Colocação Internacional. A Oferta não foi e nem será registrada na SEC ou em 
qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto o Brasil. 
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações Ordinárias objeto da Oferta 
poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 6.000.000 Ações Ordinárias a serem emitidas pela 
Companhia, equivalentes a 10,75% das Ações Ordinárias inicialmente ofertadas na Oferta 
(“Ações Suplementares”). As Ações Suplementares serão objeto de distribuição para atender a um eventual 
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta, conforme a opção para subscrição a ser 
concedida pela Companhia ao Credit Suisse, nas mesmas condições e preço das Ações Ordinárias inicialmente 
ofertadas (“Opção de Ações Suplementares”). O Credit Suisse terá o direito exclusivo, a partir da data de 
assinatura do Contrato de Distribuição e pelo prazo de 30 dias contados do primeiro dia útil seguinte (inclusive) 
à data de publicação do Anúncio de Início da Oferta de exercer a Opção de Ações Suplementares, após 
notificação aos demais Coordenadores, desde que a decisão de sobrealocação das ações no momento da 
precificação da Oferta tenha sido tomada em comum acordo pelos Coordenadores. 

A quantidade total de Ações Ordinárias objeto da Oferta não foi aumentada, nos termos do artigo 14, 
parágrafo 2º da Instrução CVM 400, em até 20% da quantidade total de Ações Ordinárias inicialmente ofertadas.  

As Ações Ordinárias objeto da Oferta estarão livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. 

Quantidade, Valor, Classe e Espécie dos Valores Mobiliários 

Na hipótese de não haver exercício da Opção de Ações Suplementares: 

Ofertante 
Quantidade de Ações 
Ordinárias Ofertadas 

Preço por Ação 
(R$) 

Montante(1) 
(R$)  

Recursos líquidos 
de Comissões (R$)(2) 

Companhia .....................  55.813.953 8,00 446.511.624,00 432.932.461,35 

Total ..............................  55.813.953 8,00 446.511.624,00 432.932.461,35 
 

(1) Corresponde à multiplicação da quantidade de Ações pelo Preço por Ação.  
(2) Sem dedução de despesas incorridas na Oferta. 

 
Na hipótese de haver o exercício integral da Opção de Ações Suplementares: 

Ofertante 
Quantidade de Ações 
Ordinárias Ofertadas 

Preço por Ação 
(R$) 

Montante(1) 
(R$)  

Recursos líquidos 
de Comissões (R$)(2) 

Companhia ..................... 61.813.953 8,00 494.511.624,00 479.228.461,35 

Total .............................. 61.813.953 8,00 494.511.624,00 479.228.461,35 
 

(1) Corresponde à multiplicação da quantidade de Ações pelo Preço por Ação.  
(2) Sem dedução das despesas incorridas na Oferta. 

 
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações Ordinárias 

As Ações Ordinárias garantem aos seus titulares os direitos decorrentes do Estatuto Social da Companhia, 
da Lei das Sociedades por Ações e do Regulamento do Novo Mercado, conforme descrito no presente Prospecto, 
dentre os quais se incluem os seguintes:  

(a) direito de voto nas assembleias gerais de acionistas da Companhia, sendo que cada Ação Ordinária 
corresponderá a um voto;  
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(b) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro 
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; 

(c) direito de alienação de suas Ações Ordinárias, nas mesmas condições asseguradas ao Acionista 
Controlador alienante, no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle da 
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas (tag 
along com 100% do preço);  

(d) direito de alienação de suas Ações Ordinárias em oferta pública a ser realizada pelo acionista 
controlador, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de 
listagem no Novo Mercado, pelo seu respectivo valor econômico apurado mediante elaboração de 
laudo de avaliação por empresa especializada e independente, com experiência comprovada e 
escolhida pela assembleia geral de acionistas titulares de Ações Ordinárias em circulação a partir 
de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração da Companhia, sendo que os custos 
de elaboração de referido laudo deverão ser integralmente suportados pelo acionista controlador; e 

(e) direito aos dividendos integrais e demais direitos pertinentes às Ações Ordinárias que vierem a ser 
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação. 

Para maiores informações sobre os dividendos, ver itens “3.3” e “18.1” do Formulário de Referência, 
anexo a este Prospecto. 

Negociação na BM&FBOVESPA 

Em 19 de março de 2010, celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado com a 
BM&FBOVESPA, o qual entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início, aderindo ao segmento 
especial de listagem da BM&FBOVESPA denominado Novo Mercado, regido pelo Regulamento do Novo 
Mercado, que estabelece regras de governança corporativa mais rigorosas que as disposições da Lei das 
Sociedades por Ações, particularmente em relação à transparência e proteção aos acionistas minoritários.  

Adicionalmente, as regras do Novo Mercado também trazem restrições a negociações de ações por membros 
da nossa Administração e por nosso Acionista Controlador. Para mais informações, veja seção “Informações 
Relativas à Oferta – Restrições à Negociação das Ações Ordinárias (Lock-Up)”, na página 48 deste Prospecto. 

As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA sob o código “JSLG3”, a 
partir da publicação do Anúncio de Início. 

Preço por Ação 

O Preço por Ação foi fixado após (i) a efetivação dos Pedidos de Reserva no Período de Reserva; e (ii) a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, realizado no Brasil, pelos Coordenadores, em conformidade 
com os artigos 23, parágrafo 1º e 44 da Instrução CVM 400, em consonância com o disposto no artigo 170, § 
1º, inciso III da Lei das Sociedades por Ações, tendo como parâmetro (a) o preço de mercado verificado para 
as Ações; e (b) as indicações de interesse, em função da qualidade da demanda (por volume e preço), 
coletadas junto a Investidores Institucionais (conforme abaixo definidos). O Preço por Ação foi aprovado pelo 
Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 19 de abril de 2010. Os Investidores Não 
Institucionais que aderiram à Oferta de Varejo (conforme abaixo definida) não participaram do Procedimento 
de Bookbuilding nem, portanto, do processo de fixação do Preço por Ação. A escolha do critério de preço de 
mercado para a determinação do Preço por Ação é devidamente justificada, tendo em vista que tal preço não 
promoverá a diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o valor de mercado das Ações 
Ordinárias subscritas foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor 
pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas ordens de subscrição de Ações Ordinárias no 
contexto da Oferta.  
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Foi aceita a participação de Pessoas Vinculadas que sejam consideradas Investidores Institucionais no 
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destas no Procedimento de Bookbuilding, até o 
limite máximo de 15% do valor da Oferta. Como não foi verificado excesso de demanda superior em um terço à 
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações Suplementares), não foi vedada a colocação de 
Ações para Pessoas Vinculadas. A aquisição de Ações realizadas para proteção (hedge) de operações com 
derivativos (inclusive contratos de total return swap) não serão consideradas investimento efetuado por Pessoas 
Vinculadas para fins da Oferta. O Sr. Fernando Antonio Simões manifestou intenção de subscrever 8.000.000 de 
Ações equivalentes a 14,33% das Ações objeto da Oferta. A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES 
INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE 
BOOKBUILDING PODE TER IMPACTADO ADVERSAMENTE NA FORMAÇÃO DO PREÇO POR 
AÇÃO, E O INVESTIMENTO NAS AÇÕES POR INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM 
PESSOAS VINCULADAS PODERÁ PROMOVER REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DAS AÇÕES DA 
OFERTA NO MERCADO SECUNDÁRIO. 

Custos de Distribuição 

Os custos de distribuição e as despesas relativas à Oferta serão pagos pela Companhia. 

Abaixo segue descrição dos custos estimados da Oferta: 

Comissões e Despesas  
Custo(1) 

(R$) 

Custo Unitário  
por Ação 

(R$) 
% em Relação ao 
Preço por Ação 

Comissão de Coordenação ................................. 2.295.069,74 0,04 0,51 
Comissão de Colocação ..................................... 6.885.209,23 0,12 1,55 
Comissão de Garantia Firme .............................. 2.295.069,74 0,04 0,51 
Comissão de Incentivo ....................................... 2.103.813,94 0,04 0,47 
Total Comissões................................................ 13.579.162,65 0,24 3,04 
Taxa de Registro na CVM.................................. 165.740,00 0,00 0,04 
Taxa de Registro na ANBIMA........................... 8.930,20 0,00 0,00 
Taxa de Registro na BM&FBOVESPA ............. 51.000,00 0,00 0,01 
Despesas com advogados................................... 1.400.000,00 0,02 0,31 
Despesas com publicidade da Oferta.................. 400.000,00 0,01 0,09 
Despesas com consultores.................................. 400.000,00 0,01 0,09 
Outras Despesas(2) .............................................. 1.000.000,00 0,02 0,23 

Total de Comissões e Despesas ........................ 17.004.832,85 0,30 3,81 
 

(1) Calculado com base no Preço por Ação e sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares.  
(2) Despesas estimadas com roadshow e emolumentos da BM&FBOVESPA. 

 
Além da remuneração referente à presente Oferta prevista acima, não há outra remuneração devida pela 

Companhia aos Coordenadores ou aos Agentes de Colocação Internacional, bem como não existe nenhum 
outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação, com exceção de eventuais ganhos oriundos do 
Contrato de Estabilização. 

Aprovações Societárias 

A realização da Oferta foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de 
janeiro de 2010.  

O Preço por Ação Ordinária, o aumento de capital da Companhia dentro do limite de capital autorizado e 
com a exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I da Lei das 
Sociedades por Ações e do artigo 21, XV de seu Estatuto Social e a determinação da quantidade de Ações 
Ordinárias foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em 19 de abril de 2010.  
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Público Alvo da Oferta 

Os Coordenadores, em conjunto com os Coordenadores Contratados e com as Corretoras, realizarão a 
distribuição pública das Ações Ordinárias nos termos da Instrução CVM 400, observado o esforço de dispersão 
acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado e conforme previsto no Contrato de Distribuição, por meio 
de duas ofertas distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo e a Oferta Institucional. 

A Oferta de Varejo foi realizada junto a Investidores Não Institucionais residentes no Brasil, que realizaram 
solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento do respectivo Pedido de Reserva destinado à 
subscrição de Ações Ordinárias objeto da Oferta durante o Período de Reserva. 

Os Coordenadores recomendaram fortemente aos Investidores Não Institucionais interessados na 
realização do Pedido de Reserva a leitura atenta e cuidadosa dos termos e condições estipulados no Pedido 
de Reserva, especialmente no que diz respeito à confirmação e desistência do Pedido de Reserva, aos 
procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta, bem como as 
informações contidas neste Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência. 

A Oferta Institucional foi realizada junto aos Investidores Institucionais. 

Os Coordenadores, com a expressa anuência da Companhia, elaboraram o plano de distribuição das Ações 
Ordinárias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, o qual leva em conta as relações 
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Companhia, 
observado que os Coordenadores asseguraram a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, 
bem como o tratamento justo e equitativo aos investidores, e, ainda, realizaram os melhores esforços de 
dispersão acionária, conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado. 

Não há inadequação específica da Oferta a determinado grupo ou categoria de investidor. 
No entanto, a presente Oferta não é adequada a investidores avessos ao risco inerente a investimentos em 
ações. Como todo e qualquer investimento em ações, a subscrição das Ações Ordinárias apresenta certos 
riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da 
tomada de decisão de investimento. Os investidores devem ler o item “4” e o item “5” do Formulário de 
Referência da Companhia e a seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta”, a partir da página 70 deste 
Prospecto, para uma descrição dos fatores de risco que devem ser considerados em relação à subscrição 
das Ações Ordinárias. 
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Cronograma da Oferta 

Encontra-se abaixo um cronograma indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a 
partir da publicação do Aviso ao Mercado: 

Ordem dos 
Eventos Eventos Data prevista(1) 

Publicação do Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Corretoras) 
Disponibilização do Prospecto Preliminar 
Início das apresentações de Roadshow 

1. 

Início do Procedimento de Bookbuilding 

29/03/2010 

Republicação do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Corretoras) 2. 
Início do Período de Reserva 

06/04/2010 

3. Encerramento do Período de Reserva  14/04/2010 

4. Início do Prazo de Desistência para Investidores Não Institucionais 16/04/2010 

Encerramento das apresentações de Roadshow 
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 
Fixação do Preço por Ação 
Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relacionados à Oferta 

5. 

 

19/04/2010 

Registro da Oferta 
Publicação do Anúncio de Início 6. 
Disponibilização do Prospecto Definitivo 

20/04/2010 

7. Início da negociação das Ações no Novo Mercado da BM&FBOVESPA  
Início do prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares 

22/04/2010 

8. Data de Liquidação 
Término do Prazo de Desistência para Investidores Não Institucionais 

26/04/2010 

9. Data limite para o exercício da Opção de Ações Suplementares 21/05/2010 

10. Data limite para a liquidação das Ações Suplementares 26/05/2010 

11. Data limite para publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta 29/05/2010 
 

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia e dos 
Coordenadores da Oferta. 

 
As apresentações aos investidores (“Roadshow”) ocorreram no Brasil e no exterior. 

Procedimentos da Oferta 

As Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição pública das Ações Ordinárias nos termos da 
Instrução CVM 400, observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado e 
conforme previsto no Contrato de Distribuição, por meio da Oferta de Varejo e da Oferta Institucional. 

Oferta de Varejo 

Foi concedido aos Investidores Não Institucionais um Período de Reserva de 7 dias úteis, iniciado em 6 
de abril de 2010, inclusive, e encerrado em 14 de abril de 2010, inclusive, para que os Investidores Não 
Institucionais realizassem seus Pedidos de Reserva. O recebimento de reservas para subscrição de Ações 
Ordinárias foi admitido a partir da data de início do Período de Reserva indicada no Aviso ao Mercado, sendo 
que tais reservas somente serão confirmadas pelo subscritor após o início do Período de Distribuição. 
Conforme Comunicado ao Mercado publicado no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo em 16 de abril de 2010 e 17 de abril de 2010, respectivamente, os Investidores Não Institucionais 
que realizaram Pedido de Reserva no âmbito da Oferta poderiam desistir de seu Pedido de Reserva até as 
12:00 horas do dia 23 de abril de 2010, mediante comunicação à Corretora com a qual tal investidor realizou 
seu Pedido de Reserva, presumida a manutenção de seu interesse manifestado no Pedido de Reserva em caso 
de silêncio. Considerando que a conclusão do Procedimento de Bookbuilding foi adiada em um dia útil 
adicional, tendo sido concluído em 19 de abril de 2010, os Investidores Não Institucionais que 
realizaram Pedido de Reserva no âmbito da Oferta terão mais um dia útil para desistir de seus Pedidos 
de Reserva, encerrando-se esse prazo às 12:00 horas do dia 26 de abril de 2010. 
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O montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% das Ações Ordinárias objeto da Oferta, sem 
considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares, foi destinado prioritariamente à colocação pública 
junto aos Investidores Não Institucionais, que realizaram reservas, por meio do procedimento dos Pedidos de 
Reserva de Ações Ordinárias em caráter, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (viii) e (ix) 
abaixo, nas seguintes condições: 

(i) cada um dos Investidores Não Institucionais interessados pode efetuar o seu Pedido de Reserva 
junto a uma única Corretora habilitada a receber Pedidos de Reserva, conforme indicado no Aviso 
ao Mercado, mediante o preenchimento de formulário específico, no Período de Reserva, 
observado o disposto no item (ii) abaixo e o valor mínimo de pedido de investimento de 
R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de investimento de R$300.000,00 por Investidor Não 
Institucional, sendo que tais investidores puderam estipular, no Pedido de Reserva, o preço máximo 
por Ação Ordinária, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, conforme o previsto no 
parágrafo 3º do artigo 45 da Instrução CVM 400. Caso o Investidor Não Institucional tenha optado 
por estipular um preço máximo por Ação Ordinária no Pedido de Reserva e o Preço por Ação tenha 
sido fixado em valor superior ao estipulado, o respectivo Pedido de Reserva foi automaticamente 
cancelado. Recomendou-se aos Investidores Não Institucionais verificar com a Corretora de sua 
preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta, a seu exclusivo critério, exigia 
manutenção dos recursos em conta de investimento aberta ou mantida perante a mesma, para fins 
de garantia do Pedido de Reserva solicitado;  

(ii) o Pedido de Reserva efetuado por Investidor Não Institucional que seja Pessoa Vinculada não foi 
cancelado por não ter sido verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações 
Ordinárias inicialmente ofertadas, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares. Os 
Investidores Não Institucionais, observados os valores mínimo e máximo do Pedido de Reserva, 
indicaram, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de Reserva, a sua qualidade de Pessoa Vinculada, sob 
pena de terem seus Pedidos de Reserva cancelados pela respectiva Corretora; 

(iii) a quantidade de Ações Ordinárias objeto da Oferta a serem subscritas e o respectivo valor do 
investimento serão informados ao Investidor Não Institucional até as 12:00 horas do primeiro dia útil 
subsequente à data de publicação do Anúncio de Início, pela Corretora junto à qual tiver efetuado 
Pedido de Reserva, por meio de seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou 
correspondência, sendo o pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a 
possibilidade de rateio, prevista no item (vii) abaixo; 

(iv) cada Investidor Não Institucional, conforme o caso, deverá efetuar o pagamento do valor indicado 
no item (iii) acima, junto à Corretora em que efetuou seu respectivo Pedido de Reserva, em 
recursos imediatamente disponíveis, até as 10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo 
pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela Corretora junto à 
qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado; 

(v) a BM&FBOVESPA, em nome de cada uma das Corretoras junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido 
realizado, entregará a cada Investidor Não Institucional que com a respectiva Corretora tenha feito a 
reserva, o número de Ações Ordinárias objeto da Oferta correspondente à relação entre o valor constante 
do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento 
previstas nos itens (viii) e (xi) abaixo, respectivamente, e ressalvada a possibilidade de rateio prevista no 
item (vii) abaixo, após as 16:00 horas da Data de Liquidação, desde que confirmado o crédito 
correspondente ao produto da colocação das Ações Ordinárias objeto da Oferta na conta de liquidação; 

(vi) caso o total de Ações Ordinárias objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não 
Institucionais seja igual ou inferior ao montante de 10% das Ações Ordinárias objeto da Oferta, 
sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares, não haverá rateio, sendo todos os 
Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas, e as eventuais 
sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais serão destinadas a Investidores 
Institucionais nos termos descritos abaixo; 
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(vii) caso a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais seja superior à 
quantidade de Ações Ordinárias destinadas à Oferta de Varejo, sem considerar as Ações Suplementares, 
será realizado o rateio das Ações Ordinárias entre todos os Investidores Não Institucionais. O critério de 
rateio para os Investidores Não Institucionais será a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas aos 
Investidores Não Institucionais, entre todos os Investidores Não Institucionais, limitada ao valor individual 
de cada Pedido de Reserva, até que se esgote a quantidade de Ações destinada prioritariamente à colocação 
junto aos Investidores Não Institucionais. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores e da Companhia, a 
quantidade de Ações Ordinárias destinada prioritariamente a Investidores Não Institucionais poderá ser 
aumentada, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares, para que os pedidos 
excedentes dos Investidores Não Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no 
caso de atendimento parcial, será observado o mesmo critério de rateio previsto neste item (vii); 

(viii) na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, respectivamente, o Investidor Não 
Institucional poderá desistir do Pedido de Reserva até as 12:00 horas do 5.o dia útil subsequente à 
data em que foi comunicada por escrito a suspensão ou a modificação da Oferta. Nessa hipótese, o 
Investidor Não Institucional deverá informar sua decisão de desistência do Pedido de Reserva à 
Corretora que tenha recebido o seu Pedido de Reserva, em conformidade com os termos e no prazo 
estipulado no respectivo Pedido de Reserva, o qual será automaticamente cancelado pela referida 
Corretora. Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência 
do Pedido de Reserva no prazo mencionado acima, deverá efetuar o pagamento em conformidade 
com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; 

(ix) na hipótese de modificação da Oferta, as Corretoras deverão acautelar-se e certificar-se, no 
momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está 
ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o 
Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, as Corretoras deverão comunicá-lo 
diretamente a respeito da modificação efetuada e, caso o Investidor Não Institucional não informe 
por escrito a Corretora de sua desistência do Pedido de Reserva no prazo estipulado no item (viii) 
acima, será presumido que tal Investidor Não Institucional manteve o seu Pedido de Reserva e, 
portanto, tal investidor deverá efetuar o pagamento em conformidade com os termos e no prazo 
previsto no respectivo Pedido de Reserva; 

(x) na hipótese de ser verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 
Preliminar e deste Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos 
Investidores Não Institucionais, ou a sua decisão de investimento poderão referidos investidores 
desistir do Pedido de Reserva sem qualquer ônus, até as 12:00 horas do 5.o dia útil subsequente à 
data de publicação do anúncio de retificação. Nesta hipótese, tais investidores deverão informar sua 
decisão de desistência do Pedido de Reserva junto à Corretora com a qual tiverem efetuado Pedido 
de Reserva, em conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva; 

(xi) caso não haja conclusão da Oferta, ou em caso de resilição do Contrato de Distribuição, todos os 
Pedidos de Reserva serão cancelados e a Corretora que tenha recebido o respectivo Pedido de 
Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional o cancelamento da Oferta, o que 
ocorrerá, inclusive, por meio de publicação de aviso ao mercado;  

(xii) caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e ocorram as hipóteses previstas 
no item (xi) acima, ou caso o referido investidor venha a desistir do Pedido de Reserva, nos termos 
dos itens (viii) a (x) acima, os valores eventualmente depositados serão devolvidos, sem juros ou 
correção monetária, no prazo de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da 
Oferta ou da data em que o investidor informar sua decisão de desistência do Pedido de Reserva; e 
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(xiii) caso haja descumprimento, por qualquer dos Coordenadores Contratados ou das Corretoras, de 
qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição 
ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de 
conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas 
na Instrução CVM 400 e, especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante 
o período de silêncio, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Coordenador 
Contratado ou Corretora (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis 
pela colocação das Ações Ordinárias no âmbito da Oferta, a critério exclusivo dos Coordenadores, 
devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva ou boletins de subscrição, conforme o caso, que 
tenham recebido e informar imediatamente os investidores, que com ele tenham realizado Pedido 
de Reserva ou ordens para a coleta de investimentos, conforme o caso, sobre o referido 
cancelamento; (ii) poderá ser suspenso, por um período de até seis meses contados da data de 
comunicação da violação, de atuar como instituição participante da oferta em ofertas de 
distribuição pública coordenadas pelos Coordenadores; e (iii) ressarcirá os custos com eventuais 
publicações que tiverem sido feitas e os custos com honorários advocatícios. 

Oferta Institucional 

As Ações Ordinárias não colocadas junto aos Investidores Não Institucionais (inclusive as sobras das 
Ações Ordinárias destinadas prioritariamente à distribuição junto aos Investidores Não Institucionais) foram 
destinadas à distribuição pública junto a Investidores Institucionais, nas seguintes condições: 

(i) não foram admitidas reservas antecipadas e inexistirão valores mínimos ou máximos de 
investimento com relação aos Investidores Institucionais; 

(ii) tendo em vista que o número de Ações Ordinárias objeto de ordens recebidas de Investidores 
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding não excedeu o total de Ações Ordinárias 
objeto da Oferta remanescentes após o atendimento, nos termos e condições acima descritos, dos 
Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais, não tiveram prioridade no atendimento de 
suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critério dos Coordenadores e da 
Companhia, levando em consideração o disposto no plano de distribuição elaborado pelos 
Coordenadores, com a expressa anuência da Companhia, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 
da Instrução CVM 400, que leva em conta suas relações com clientes e outras considerações de 
natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores e da Companhia, melhor atendam o objetivo 
da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas formada por Investidores Institucionais com 
diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas, ao longo do tempo, da Companhia, seu setor 
de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional; e 

(iii) os Investidores Institucionais deverão realizar a subscrição de Ações Ordinárias objeto da Oferta 
mediante o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. 

Foi aceita a participação de Pessoas Vinculadas que sejam consideradas Investidores Institucionais no 
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destas no Procedimento de Bookbuilding, até o 
limite máximo de 15% do valor da Oferta. Como não foi verificado excesso de demanda superior em um terço à 
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações Suplementares), não foi vedada a colocação de 
Ações para Pessoas Vinculadas. A aquisição de Ações realizadas para proteção (hedge) de operações com 
derivativos (inclusive contratos de total return swap) não serão consideradas investimento efetuado por Pessoas 
Vinculadas para fins da Oferta. O Sr. Fernando Antonio Simões manifestou intenção de subscrever 8.000.000 de 
Ações equivalentes a 14,33% das Ações objeto da Oferta. A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES 
INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE 
BOOKBUILDING PODE TER IMPACTADO ADVERSAMENTE NA FORMAÇÃO DO PREÇO POR 
AÇÃO, E O INVESTIMENTO NAS AÇÕES POR INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM 
PESSOAS VINCULADAS PODERÁ PROMOVER REDUÇÃO DA LIQUIDEZ DAS AÇÕES DA 
OFERTA NO MERCADO SECUNDÁRIO. 
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Início e Liquidação da Oferta 

A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em conformidade 
com o previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400, no jornal Valor Econômico e no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo. 

O prazo para a distribuição das Ações Ordinárias objeto da Oferta é de até seis meses, contados a partir da 
data da publicação do Anúncio de Início ou até a data da publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta, o 
que ocorrer primeiro (“Período de Distribuição”).  

A liquidação física e financeira das Ações Ordinárias objeto da Oferta, observado o disposto no item 
abaixo, deverá ser realizada dentro do prazo de até três dias úteis, contado a partir da data de publicação do 
Anúncio de Início no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, exclusive (“Data de 
Liquidação”). A liquidação física e financeira das Ações Ordinárias objeto do exercício da Opção de Ações 
Suplementares ocorrerá dentro do prazo de até três dias úteis, contado do exercício da Opção de Ações 
Suplementares, exclusive. As Ações Ordinárias objeto da Oferta somente serão entregues aos respectivos 
investidores após as 16:00 horas da Data de Liquidação. 

Garantia Firme de Liquidação 

As Ações Ordinárias objeto da Oferta serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em 
regime de garantia firme de liquidação, individual e não solidária, prestada pelos Coordenadores, 
proporcionalmente e até os limites individuais referidos no Contrato de Distribuição. As Ações Ordinárias, 
que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional e instituições 
financeiras contratadas junto aos Investidores Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas e 
integralizadas no Brasil em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei 6.385, 
de 7 de dezembro de 1976.  

Caso as Ações Ordinárias objeto da Oferta não tenham sido totalmente distribuídas até a Data de 
Liquidação, os Coordenadores realizarão a subscrição, na Data de Liquidação, da totalidade do eventual saldo 
resultante da diferença entre o número de Ações Ordinárias objeto da Oferta e objeto da garantia firme de 
liquidação por cada um prestada e o número de Ações Ordinárias objeto da Oferta efetivamente liquidadas no 
mercado, pelo Preço por Ação definido conforme o Procedimento de Bookbuilding, proporcionalmente e até os 
limites individuais referidos no Contrato de Distribuição. Na hipótese de desistência de Pedidos de Reserva por 
Investidores Não Institucionais, os Coordenadores subscreverão e liquidarão as Ações objeto das referidas 
desistências na proporção das garantias firmes prestadas nos termos do Contrato de Distribuição. 

Essa garantia firme de liquidação tornou-se vinculante apenas a partir do momento em que foi concluído o 
Procedimento de Bookbuilding e assinado o Contrato de Distribuição.  

Em caso de exercício da garantia firme de liquidação e posterior revenda das Ações Ordinárias junto 
ao público pelos Coordenadores durante o Período de Distribuição, o preço de revenda será o preço de 
mercado das Ações Ordinárias, limitado ao Preço por Ação, sem prejuízo das atividades previstas no 
Contrato de Estabilização.  

Encerramento da Oferta 

O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento, 
em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400. 
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Violações de Normas de Conduta 

Caso haja descumprimento, por qualquer dos Coordenadores Contratados ou das Corretoras, de qualquer 
das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição ou em qualquer 
contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na 
regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400 e, 
especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, conforme 
previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Coordenador Contratado ou Corretora (i) deixará de integrar 
o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações Ordinárias no âmbito da Oferta, a 
critério exclusivo dos Coordenadores, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva ou boletins de 
subscrição, conforme o caso, que tenha recebido e informar imediatamente os investidores, que com ele 
tenham realizado Pedido de Reserva ou ordens para a coleta de investimentos, conforme o caso, sobre o 
referido cancelamento; (ii) poderá ser suspenso, por um período de até seis meses contados da data de 
comunicação da violação, de atuar como instituição participante da oferta em ofertas de distribuição pública 
coordenadas pelos Coordenadores; e (iii) ressarcirá os custos com eventuais publicações que tiverem sido 
feitas e os custos com honorários advocatícios. 

Contrato de Distribuição 

O Contrato de Distribuição foi celebrado entre a Companhia, os Coordenadores e a BM&FBOVESPA. De 
acordo com os termos do Contrato de Distribuição, os Coordenadores concordaram em distribuir, inicialmente, 
em regime de garantia firme de liquidação, a totalidade das Ações Ordinárias objeto da Oferta. O Contrato de 
Distribuição contempla os demais termos e condições da Oferta descritos nesta seção. Segue abaixo o percentual 
da quantidade inicial de Ações Ordinárias que cada Coordenador se comprometerá a distribuir em regime de 
garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária: 

Coordenadores da Oferta 
% em relação ao total de Ações 

objeto da Oferta 

Coordenador Líder ............................................................................................... 37,5 
Credit Suisse ........................................................................................................ 37,5 
BTG Pactual......................................................................................................... 15,0 
BB-BI................................................................................................................... 10,0 
 

Também foi celebrado, entre a Companhia e os Agentes de Colocação Internacional, o Contrato de 
Colocação Internacional (Placement Facilitation Agreement), segundo o qual os Agentes de Colocação 
Internacional realizaram esforços de colocação de Ações Ordinárias no exterior, a serem subscritas por 
Investidores Estrangeiros por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e 
pela CVM, em conformidade com o disposto nas isenções de registro previstas no Securities Act.  

De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Colocação Internacional, obrigamo-nos a 
indenizar os Coordenadores e os Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra 
determinadas contingências, inclusive contingências resultantes da aplicação da Lei das Sociedades por Ações, 
da Lei 6.385/76 e do Securities Act.  

As Ações Ordinárias não foram e nem serão registradas perante o Securities Act. 

Os Coordenadores e os Agentes de Colocação Internacional concordaram que, salvo se permitido pelo 
Contrato de Distribuição, pelo Contrato de Colocação Internacional ou pelo Contrato de Estabilização, as Ações 
Ordinárias e as Ações Suplementares, não serão ofertadas ou vendidas dentro dos Estados Unidos da América, 
exceto a qualified institutional buyers, ou a U.S. Persons fora dos Estados Unidos da América, ou em seu nome 
ou em seu benefício, em qualquer momento, durante o Período de Distribuição. Os termos utilizados acima terão 
o significado a eles atribuídos pela Regra 144A e pelo Regulamento S. 
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O Contrato de Colocação Internacional apresenta cláusula de indenização em favor dos Agentes de 
Colocação Internacional e demais agentes contratados caso venham a sofrer perdas no exterior em razão de 
informações incorretas relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum e no Final 
Offering Memorandum. Ademais, o Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em 
relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos as quais, caso 
descumpridas, também poderão ser objeto de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional e 
demais agentes contratados. Caso os Agentes de Colocação Internacional e demais agentes contratados venham a 
sofrer perdas no exterior em relação a tais questões, estes poderão ter direito de regresso contra a Companhia em 
razão dessa cláusula de indenização. Para informações adicionais veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à 
Oferta”, na página 70 deste Prospecto. 

O Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos Coordenadores e 
à CVM, nos endereços indicados no sub-item “Informações Adicionais”, na página 56 deste Prospecto. 

Estabilização do Preço de Ações Ordinárias 

O Credit Suisse, por intermédio da Credit Suisse Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir 
atividades de estabilização de preço das Ações Ordinárias, no prazo de até 30 dias a contar do primeiro dia 
útil seguinte, inclusive, à data de publicação do Anúncio de Início, por meio de operações de compra e 
venda de Ações Ordinárias, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de 
Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º 
da Instrução CVM 400. 

Não existe obrigação por parte do Credit Suisse ou da Credit Suisse Corretora de realizar operações de 
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento, observadas 
as disposições do Contrato de Estabilização. 

O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Credit Suisse e à 
CVM, nos endereços indicados no sub-item “Informações Adicionais”, na página 56 deste Prospecto. 

Restrições à Negociação das Ações Ordinárias (Lock-up) 

Nós, os nossos acionistas, os membros do nosso Conselho de Administração e os nossos Diretores, nos 
obrigamos, nos termos de acordo de restrição à disposição de ações (lock-up agreements), a não emitir, 
ofertar, vender, contratar a venda, transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, direta ou 
indiretamente, no prazo de 180 dias após a data de publicação do Anúncio de Início, 100% de nossas ações 
ordinárias ou quaisquer opções ou bônus de subscrição, ou quaisquer ações conversíveis em, ou permutáveis 
por, ou que representem o direito de receber ações, sujeito a certas exceções que permitem transferências 
privadas em certas situações específicas, incluindo (i) os empréstimos de ações necessários às atividades de 
estabilização previstas no Contrato de Estabilização; (ii) a transferência de tais valores mobiliários a uma 
corretora, com o consentimento dos Coordenadores, no contexto da realização de atividades de formador de 
mercado, de acordo com a legislação aplicável, inclusive com a Instrução CVM n° 384, de 17 de março de 
2003, e com o Código ANBID; (iii) a transferência de valores mobiliários a um único acionista para que seja 
eleito Conselheiro da Companhia; (iv) a transferência de ações nos termos de qualquer plano de opção de 
compra de ações que venha a ser estabelecido pela Companhia; (v) a transferência de valores mobiliários a 
serem vendidos nos termos do Contrato de Distribuição; e (vi) valores mobiliários adquiridos no mercado 
aberto, desde que tenha ocorrido uma das hipóteses previstas nos itens (i) a (v) acima, devendo ser informado 
aos Agentes de Colocação Internacional imediatamente, por escrito, a ocorrência de uma das exceções 
supracitadas. Nenhuma autorização será necessária caso as atividades de formador de mercado sejam 
realizadas por corretoras pertencentes ao grupo econômico dos Coordenadores. 

Além do Lock-up aqui descrito, o Acionista Controlador, os membros de nosso Conselho de 
Administração e os Diretores estão sujeitos às disposições de vedação de negociação estabelecidas no 
Regulamento do Novo Mercado. 
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De acordo, ainda, com o Regulamento do Novo Mercado nos seis meses subsequentes à assinatura do 
Contrato de Participação no Novo Mercado, o Acionista Controlador e os Administradores não poderão 
vender e/ou ofertar à venda quaisquer das Ações Ordinárias de que eram titulares após a efetivação da Oferta. 
Ademais, após esse período inicial de seis meses, o Acionista Controlador e os Administradores não poderão, 
por mais seis meses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% das Ações Ordinárias de que eram titulares 
após a efetivação da Oferta. 

Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação 

Nós e os Coordenadores poderemos requerer que a CVM nos autorize a modificar ou revogar a Oferta, 
caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta existentes na 
data do pedido de registro de distribuição, que resulte em um aumento relevante nos riscos por nós assumidos. 
Adicionalmente, nós poderemos modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e 
condições para os investidores, conforme disposto no parágrafo 3° do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o 
requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta 
poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao 
cancelamento serão consideradas ineficazes. 

A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio dos jornais 
Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo, veículos também usados para divulgação do Aviso ao 
Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de 
Retificação”). Após a publicação do Anúncio de Retificação, as Instituições Participantes da Oferta só aceitarão 
ordens no Procedimento de Bookbuilding e Pedidos de Reserva daqueles investidores que se declararem cientes dos 
termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos 
termos do Anúncio de Retificação quando, passados cinco dias úteis de sua publicação, não revogarem 
expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding ou Pedidos de Reserva. Nessa hipótese, as 
Instituições Participantes da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter a declaração de aceitação. 

Em qualquer hipótese a revogação torna ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, 
devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações 
Ordinárias, no prazo de três dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária, conforme disposto no 
artigo 26 da Instrução CVM 400. 

Conforme Comunicado ao Mercado publicado no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo em 16 de abril de 2010 e 17 de abril de 2010, respectivamente, os Investidores Não Institucionais que realizaram 
Pedido de Reserva no âmbito da Oferta poderiam desistir de seu Pedido de Reserva até as 12:00 horas do dia 23 de 
abril de 2010, mediante comunicação à Corretora com a qual tal investidor realizou seu Pedido de Reserva, presumida 
a manutenção de seu interesse manifestado no Pedido de Reserva em caso de silêncio. Considerando que a 
conclusão do Procedimento de Bookbuilding foi adiada em um dia útil adicional, tendo sido concluído 
em 19 de abril de 2010, os Investidores Não Institucionais que realizaram Pedido de Reserva no âmbito 
da Oferta terão mais um dia útil para desistir de seus Pedidos de Reserva, encerrando-se esse prazo às 
12:00 horas do dia 26 de abril de 2010. 

Suspensão e Cancelamento 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer 
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou 
do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que 
após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação 
de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a 
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que 
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro.  
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, 
sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o 5.o dia útil posterior 
ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese 
de seu cancelamento, e os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, 
conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações 
Ordinárias, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de três dias 
úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária. 

Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores  

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder  

Na data deste Prospecto, o Coordenador Líder e as demais entidades do seu grupo econômico possuem 
os seguintes relacionamentos com o Grupo Julio Simões: (i) serviços de pagamentos a fornecedores e de 
tributos, (ii) serviço de folha de pagamento, (iii) 2 postos de auto-atendimento da rede BDN na sede da 
empresa em Mogi das Cruzes e no bairro de Ramos na cidade do Rio de Janeiro, (iv) serviço de cobrança 
simples; (v) aplicações financeiras.  

Abaixo, indicamos as principais condições dos referidos contratos e serviços: 

(i) Serviço de pagamentos a fornecedores totalizando o valor de R$13,7 milhões renovados em 
11 de março de 2010; serviço de pagamento de tributos – pagamento de guias contratado desde 
25 de agosto de 2000; e Cidadetran contratado desde 15 de dezembro de 2008, todos com 
renovação automática; 

(ii) Serviço de folha de pagamento para aproximadamente 8.700 funcionários da Companhia e suas 
controladas, contratado em outubro de 2007, com vencimento em outubro de 2012; 

(iii) 2 postos de auto-atendimento sendo um PAB e um PAE na sede da empresa em Mogi das Cruzes e 
um posto de atendimento apenas para vendas de produtos aos funcionários na cidade do Rio de 
Janeiro, com celebração em 27 de outubro de 2007; 

(iv) Serviço de cobrança simples em torno de R$3,5 milhões contratado em julho de 1999; 

(v) Aplicações financeiras no valor total aproximado, em 18 de março de 2010, de R$37,9 milhões 
com diversos vencimentos. 

Além disso, o Bradesco é credor da Companhia nas seguintes operações: (i) CCB – Cédula de Crédito 
Bancário; (ii) NCE – nota de crédito à exportação; (iii) contas garantidas; (iv) operações de leasing, (v) Finame, 
(vi) Crédito Direto ao Consumidor – CDC para diversos tipos de equipamentos, veículos e caminhões para 
utilização em suas atividades e (vii) fiança bancária. 

Abaixo, indicamos as principais condições das referidas operações em 31 de dezembro de 2009: 

(i) CCB – Célula de Crédito Bancário 

A Companhia possui duas operações de CCB com o Bradesco, a saber:  

(a) com a finalidade de adquirir a empresa Transportadora Grande ABC, no valor principal de R$70,0 
milhões, celebrado em junho de 2008, com vencimento final em 05 de maio de 2015, cuja taxa é 
100% do CDI + 0,1652% a.m., com garantia de aval do acionista Fernando Simões e de alienação 
fiduciária de quotas da emissão da Transportadora Grande ABC que representam 100% do seu 
capital social; e  
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(b) com a finalidade de obter recursos para o capital de giro, no valor principal de R$25,0 milhões, 
celebrado em dezembro de 2009, com vencimento final em 10 de dezembro de 2010, cuja taxa é 
100% do CDI + 0,3 % a.m., com aval do acionista Fernando Simões e alienação fiduciária de 
veículos no mesmo montante do valor principal da operação. 

(ii) Nota de Crédito a Exportação – NCE 

A Companhia possui ainda uma operação de NCE com o Bradesco, através de declaração do cliente 
informando que a Companhia presta serviços de transporte de madeira, insumo essencial para a produção de 
celulose para a empresa Fibria, onde a mesma declara que 98% da celulose produzida é destinada a 
exportação, no valor principal de R$55,8 milhões, realizada em 31 de dezembro de 2009, com vencimento 
final em 3 de janeiro de 2014, cuja taxa é 100% do CDI + 3,0% a.a. 

(iii) Operações de Conta Garantida 

O Bradesco possui R$6,0 milhões de conta garantida com a empresa CS Brasil com taxa de 127,8% do CDI 
realizada em março de 2010, para amparar operações dos cartões Visa Vale com vencimento em 02 de junho de 2010.  

(iv) Leasing 

Possuímos 419 contratos de leasing de diversos equipamentos com saldo devedor no valor aproximado 
de R$55,1 milhões, com a finalidade de adquirir veículos leves, com taxas e vencimentos diversos. 

(v) FINAME 

Possuímos cerca de 267 contratos de FINAME de diversos equipamentos com saldo devedor no valor 
total aproximado de R$96,8 milhões, com a finalidade de adquirir veículos pesados, máquinas e 
equipamentos, com taxas e vencimentos diversos. 

(vi) Crédito Direto ao Consumidor – CDC  

Possuímos 5 contratos de CDC, com saldo devedor no valor total aproximado de R$0,7 milhão, com a 
finalidade de adquirir veículos leves, com taxas e vencimentos diversos. 

(vii) Fiança Bancária 

Possuímos uma carta de fiança no valor de R$50 milhões, com taxa de 2,5% a.a. e vencimento em março 
de 2011. 

Adicionalmente o Sr. Fernando Antonio Simões acordou, em 19 de abril de 2010, tomar um empréstimo 
com o Bradesco no valor de R$64,0 milhões, com vencimento em 718 dias, taxa de juros equivalente a 100% do 
CDI + 3,0% a.a. para financiamento da subscrição de 8.000.000 de Ações Ordinárias no âmbito da Oferta, dentro 
do limite de 15% para Pessoa Vinculada participar da Oferta. O empréstimo contará com aval da Controladora e 
com garantia de ações de emissão da Companhia, equivalentes a 130% do valor total do empréstimo, 
pertencentes ao Sr. Fernando Antonio Simões. Para mais informações, ver a seção “Operações Vinculadas à 
Oferta” na página 59 deste Prospecto.   

Nos últimos 12 meses, nem o Bradesco BBI, nem empresas do mesmo conglomerado econômico que o 
Bradesco BBI compraram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia, participaram de oferta 
de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou participaram em reestruturações societárias do 
grupo econômico da Companhia. 

Exceto pela vinculação da remuneração paga ao Bradesco BBI referente à colocação das Ações da 
presente Oferta ao Preço por Ação, o relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI ou sociedades de 
seu conglomerado econômico, conforme descrito acima, não caracteriza conflito de interesses. 

Além da remuneração referente à presente Oferta prevista no item “Custos de Distribuição” na página 40 
deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração referente à presente Oferta devida pela Companhia ao 
Bradesco BBI, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação. 
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Relacionamento entre a Companhia e o Credit Suisse 

Exceto no que se refere à Oferta, o Credit Suisse não possui atualmente qualquer relacionamento com a 
Companhia. A Companhia poderá, no futuro, contratar o Credit Suisse ou sociedades de seu conglomerado 
econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de 
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria 
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades. 

O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas podem celebrar, no exterior, operações de 
derivativos de Ações com seus clientes. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas poderão 
adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações. Essas operações poderão afetar 
a demanda, preço ou outros termos da Oferta. 

Além da remuneração referente à presente Oferta prevista no item “Custo de Distribuição” na página 40 
desse Prospecto, não há qualquer outra remuneração referente à presente Oferta devida pela Companhia ao 
Credit Suisse, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação. 

Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia não mantém 
relacionamento com o BTG Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico. A Companhia pode, no 
futuro, contratar o BTG Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-la na realização 
de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades, incluindo, 
dentre outras, operações de financiamento, de crédito, de derivativos, de câmbio, de oferta de ações e de 
assessoria financeira. 

BTG Pactual Banking Limited e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, 
operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão 
a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes 
(operações com total return swap). BTG Pactual Banking Limited e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações 
como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço das 
Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 

Nos últimos doze meses, nem o BTG Pactual nem empresas do mesmo conglomerado econômico que o 
BTG Pactual compraram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia, participaram de oferta de 
títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou participaram em reestruturações societárias do grupo 
econômico da Companhia. 

Exceto pela vinculação da remuneração paga ao BTG Pactual referente à colocação das Ações da presente 
Oferta ao Preço por Ação, o relacionamento entre a Companhia e BTG Pactual ou sociedades de seu 
conglomerado econômico, conforme descrito acima, não caracteriza conflito de interesses. 

Além da remuneração referente à presente Oferta prevista no item “Custos de Distribuição”, na página 40 
deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração referente à presente Oferta devida pela Companhia ao BTG 
Pactual, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação. 
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Relacionamento entre a Companhia e o BB-BI  

Na data deste prospecto, o BB-BI e as demais entidades do seu grupo econômico possuem os seguintes 
relacionamentos com o Grupo Julio Simões: (i) serviços de “cash management” de pagamento a fornecedores e 
pagamentos diversos; (ii) serviço de folha de pagamento; (iii) cobertura securitária de itens; (iv) aplicações 
financeiras; (v) cartão de crédito Ourocard Corporativo; (vi) cartão de crédito Ourocard Compras; (vii) 
consultoria em negócios internacionais; (viii) prestação de serviços de administração de contas/garantias 
financeiras; e (ix) convênio de empréstimo consignado em folha de pagamento. 

Abaixo, indicamos as principais condições dos referidos contratos e serviços: 

(i) serviços de “cash management”, contratados em 09 de setembro de 2005; 

(ii) serviço de folha de pagamento para aproximadamente 2.374 funcionários do Grupo Julio Simões, 
contratado em 17 de setembro de 2007, com prazo de 60 meses;  

(iii) cobertura securitária de itens do Grupo Julio Simões contratada em 17 de outubro de 2009, com 
vencimento em 17 de outubro de 2010; 

(iv) aplicações financeiras no valor de R$39,1 milhões, referentes à CDB. Estes investimentos possuem 
diversos vencimentos;  

(v) Cartão de crédito Ourocard Corporativo para controle de despesas corporativas, contratado desde 11 
de julho de 2007; 

(vi) Cartão de crédito Ourocard Compras para utilização pelos funcionários em farmácias, contratado 
desde 28 de agosto de 2009;  

(vii) Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria em Negócios Internacionais contratado em 30 de 
abril de 2009;  

(viii) prestação de serviços de administração de contas/garantias financeiras, contratado em 22 de dezembro 
de 2009, com vencimento concomitante a liquidação da operação que o originou; e 

(ix) convênio de empréstimo consignado em folha de pagamento, celebrado em 17 de setembro de 2007. 

Além disso, o Banco do Brasil é credor da Companhia nas seguintes operações: (i) NCC – Nota de Crédito 
Comercial; (ii) notas promissórias; (iii) contas garantidas; (iv) operações de leasing, (v) operações de leasing FINAME 
e (vi) FINAME para diversos tipos de equipamentos, veículos e caminhões para utilização em suas atividades. 

Abaixo, indicamos as principais condições das referidas operações em 28 de dezembro de 2010: 

(i) NCC – Nota de Crédito Comercial 

Nossa Controladora possui operação de NCC – Nota de Crédito Comercial com o Banco do Brasil, com a 
finalidade de aquisição de empresa, no valor principal de R$16,5 milhões, com vencimento em 08 de dezembro 
de 2011. A operação contempla o pagamento de juros remuneratórios com base na variação acumulada de 125% 
do CDI e conta com aval do acionista Fernando Antonio Simões e da Companhia.  

(ii) Notas Promissórias 

Em 16 de dezembro de 2009, o BB-BI se comprometeu a prestar garantia firme de subscrição para 
realização de uma emissão pública de debêntures simples, precedida pela emissão de notas promissórias, com 
vencimento ao final de 84 meses contados da data de emissão das Notas Promissórias. O volume garantido para 
a emissão tanto das Notas Promissórias quanto das Debêntures é equivalente e totaliza R$120,0 milhões para 
cada uma delas. 
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As Notas promissórias possuem as seguintes características: em série única, emitidas em 28 de 
dezembro de 2009, no montante total de R$120,0 milhões e com prazo de vencimento de 180 dias, contados 
da data de emissão. A operação contempla o pagamento de juros remuneratórios com base na variação 
acumulada de 123% do CDI e conta com (i) aval do Sr. Fernando Antonio Simões, da Controladora e da 
Ribeira Imóveis Ltda., (ii) conta reserva de liquidez, equivalente no mínimo a 10% do saldo devedor das 
Notas Promissórias e (iii) cessão fiduciária de direitos de crédito. 

(iii) Operações de Conta Garantida 

O Banco do Brasil possui R$2,0 milhões de conta garantida com o Grupo Julio Simões, com vencimento 
em 27 de outubro de 2010, com taxa de 139% do CDI e garantia fidejussória do Sr. Fernando Antonio Simões. 
A finalidade das operações é suprir eventuais necessidades financeiras de modo a permitir um melhor 
gerenciamento do fluxo de caixa. 

(iv) Leasing 

Possuímos 2 contratos de diversos equipamentos no valor de R$70,4 mil com a finalidade de 
ampliação/renovação da frota. As operações são corrigidas por taxas de juros pré-fixadas, sendo o último 
vencimento em 08 de fevereiro de 2011. 

(v) Finame Leasing 

Possuímos 14 contratos de Finame Leasing no valor de R$3,1 milhões, com a finalidade de 
ampliação/renovação da frota. As operações são corrigidas pela TJLP, acrescidas de taxas de juros pré-fixadas, 
sendo o último vencimento em 1° de fevereiro de 2011. 

(vi) FINAME 

Possuímos 346 contratos de Finame no valor total de R$114,5 milhões com a finalidade de 
ampliação/renovação da frota, sendo o último vencimento em 15 de janeiro de 2018. As operações são corrigidas 
pela TJLP, acrescidas de taxas de juros pré-fixadas, com amortizações programadas, vencimentos diversos e 
com garantia de fiança e de alienação dos bens/máquinas/equipamentos financiados. 

Exceto pela remuneração paga ao BB-BI referente à colocação das Ações da presente Oferta, o 
relacionamento entre a Companhia e o BB-BI ou sociedades de seu conglomerado econômico, conforme 
descrito acima, não caracteriza conflito de interesses. 

Além da remuneração referente à presente Oferta prevista no item “Custos de Distribuição”, na página 40 
deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração referente à presente Oferta devida pela Companhia ao 
BB-BI, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação. 

Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores Contratados  

Relacionamento entre a Companhia e o Banco Votorantim 

A Companhia possui com o Banco Votorantim 17 contratos de FINAME vigentes tendo como objeto o 
financiamento de veículos totalizando um valor de principal de R$7.052.142,49 com taxas que variam entre 
8,40% e 9,00% a.a., sendo o último vencimento em dezembro de 2013. Adicionalmente, o Banco Votorantim 
requereu perante o BNDES a liberação de 102 operações de repasse sob a modalidade FINAME PSI, as quais se 
encontram sob análise do BNDES. Se aprovadas, representarão um incremento nos financiamentos da ordem de 
R$44.714.198,00. Todos esses financiamentos têm prazo de 8 anos e taxas que variam entre 4,5% e 7,0% a.a. 

Exceto pelo disposto acima, nós não possuímos qualquer outro relacionamento com o Banco Votorantim 
e/ou outras sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico. Poderemos, no futuro, contratar o Banco 
Votorantim ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, 
incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de 
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras 
necessárias à condução das nossas atividades. 
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Nos últimos 12 meses, nem o Banco Votorantim nem empresas do seu conglomerado econômico 
compraram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia, participaram de nenhuma oferta de 
títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia ou participaram em reestruturações societárias do grupo 
econômico da Companhia.  

Exceto pela remuneração prevista em “Custos de Distribuição” na página 40 deste Prospecto, não há 
qualquer outra a ser paga por nós ao Banco Votorantim cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não 
há quaisquer títulos ou obrigações com o Banco Votorantim concedendo direito de subscrição de ações 
representativas do nosso capital social.  

Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Banco Votorantim como instituição 
intermediária da Oferta.  

O Banco Votorantim e/ou suas afiliadas poderão celebrar, a pedido de seus clientes, operações com 
derivativos, tendo as Ações como ativo de referência. O Banco Votorantim e/ou suas afiliadas poderão adquirir 
Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço 
das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 

Relacionamento entre a Companhia e o BESI 

Além do relacionamento referente à Oferta, o BESI possui conosco uma linha de crédito de R$35,0 
milhões, contratada em 26 de janeiro de 2010, com prazo de 1 ano, à taxa CDI + 1,5% a.a. Poderemos, no futuro, 
contratar o BESI ou sociedades de seu conglomerado econômico para nos assessorar na realização de 
investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de nossas atividades, incluindo, 
dentre outras, operações de financiamento, de crédito, de derivativos, de câmbio, de oferta de ações e de 
assessoria financeira. 

Banco Espírito Santo de Investimento S.A. e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de 
seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se 
comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas 
ou flutuantes (operações com total return swap). Banco Espírito Santo de Investimento S.A. e/ou suas afiliadas 
poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a 
demanda e o preço das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 

Nos últimos 12 meses, nem o BESI nem empresas do mesmo conglomerado econômico que o BESI compraram 
ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia, participaram de oferta de títulos e valores mobiliários de 
emissão da Companhia ou participaram em reestruturações societárias do grupo econômico da Companhia. 

Exceto pela vinculação da remuneração paga ao BESI referente à colocação das Ações da presente 
Oferta ao Preço por Ação, o relacionamento entre a Companhia e BESI ou sociedades de seu conglomerado 
econômico, conforme descrito acima, não caracteriza conflito de interesses. 

Além da remuneração referente à presente Oferta prevista no item “Custos de Distribuição” na página 40 
deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração referente à presente Oferta devida pela Companhia ao 
BESI, bem como não existe nenhum outro tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação. 

Relacionamento entre a Companhia e o HSBC 

Na data deste Prospecto, o HSBC e as demais entidades do seu grupo econômico possuem os seguintes 
relacionamentos com o Grupo Julio Simões: 

(i) LEASING 

Possuímos com o HSBC, em 28 de fevereiro de 2010, 49 contratos de leasing vigentes, com saldo devedor 
no valor total aproximado de R$39,1 milhões, com a finalidade de adquirir veículos, máquinas e equipamentos 
com taxas e vencimentos diversos. 
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(ii) FINAME 

Possuímos com o HSBC, em 28 de fevereiro de 2010, 110 contratos de FINAME vigentes, com saldo 
devedor no valor total aproximado de R$32,3 milhões, com a finalidade de adquirir veículos pesados, máquinas 
e equipamentos, com taxas e vencimentos diversos. 

(iii) FINAME LEASING 

Possuímos com o HSBC, em 28 de fevereiro de 2010, 2 contratos de FINAME leasing vigentes, com saldo 
devedor no valor total aproximado de R$175,0 mil, com a finalidade de adquirir veículos, máquinas e 
equipamentos com taxas e vencimentos diversos.  

Exceto pelo disposto acima, nós não possuímos qualquer outro relacionamento com o HSBC e/ou 
outras sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico. Poderemos, no futuro, contratar com o 
HSBC ou sociedades de seu conglomerado econômico operações financeiras usuais necessárias à condução 
de nossas atividades.  

Nos últimos 12 meses, nem o HSBC nem empresas do seu conglomerado econômico compraram ou 
venderam valores mobiliários de emissão da Companhia, participaram de nenhuma oferta de títulos e 
valores mobiliários de emissão da Companhia ou participaram em reestruturações societárias do grupo 
econômico da Companhia.  

Exceto pela remuneração prevista em “Custos de Distribuição” na página 40 deste Prospecto, não há 
qualquer outra a ser paga por nós ao HSBC cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não há 
quaisquer títulos ou obrigações com o HSBC concedendo direito de subscrição de ações representativas do 
nosso capital social.  

Não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do HSBC como instituição intermediária da Oferta.  

HSBC Bank PLC e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações 
com derivativos, tendo as Ações da Oferta como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a 
pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações da Oferta, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou 
flutuantes (operações com total return swap). HSBC Bank PLC e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações da 
Oferta como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o preço 
das Ações da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 

Informações Adicionais 

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custódia, escrituração e transferência das 
Ações Ordinárias é o Banco Bradesco S.A. 

Possuímos registro de emissor junto à CVM sob o nº 02202-0 em 15 de abril de 2010. 

Nos termos da Instrução CVM 400 e do Código ANBID, a Companhia e o Coordenador Líder 
protocolizaram na CVM pedido de análise da Oferta, em 10 de fevereiro de 2010, cujo registro foi concedido em 
20 de abril de 2010. 

Os Coordenadores recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de investimento 
relativa à Oferta, a consulta a este Prospecto, que estará à disposição dos interessados, nos endereços das 
Instituições Participantes da Oferta mencionados abaixo. A leitura deste Prospecto possibilita aos investidores 
uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a elas inerentes.  

Cópias do Contrato de Distribuição e demais documentos da Oferta, bem como quaisquer outras 
informações ou esclarecimentos sobre a Companhia e sobre a Oferta poderão ser obtidas junto aos 
Coordenadores e aos Coordenadores Contratados e, no caso de Investidores Não Institucionais, também junto 
às Corretoras.  
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Coordenadores da Oferta 

Banco Bradesco BBI S.A.  
Coordenador Líder 
Avenida Paulista, nº 1450, 8º andar 
01310-917, São Paulo – SP 
At.: Sr. Fernando Buso  
Tel.: (11) 2178-4800 
Fax: (11) 2178-4880 
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas (neste website acessar “Julio Simões Logística”) 

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.  
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 12º, 13º e 14º andares (parte) 
01451-000, São Paulo – SP  
At.: Sr. Gustavo Castilho 
Tel.: (11) 3841-6000 
Fax: (11) 3841-6912 
http://br.credit-suisse.com/ofertas (neste website acessar “Julio Simões Logistíca S.A. – Prospecto 
Definitivo”) 

Banco BTG Pactual S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3729, 9° andar 
04538-133, São Paulo – SP 
At.: Sr. Fábio Nazari 
Tel.: (11) 3383-2000 
Fax: (11) 3383-2474 
http://www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspx (neste website acessar “Prospecto Definitivo de 
Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Julio Simões Logística S.A. – Prospecto 
Definitivo”) 

BB Banco de Investimento S.A. 
Rua Senador Dantas, n° 105, 36° andar 
20031-080, Rio de Janeiro – RJ 
At.: Sr. Marcelo de Souza Sobreira 
Tel.: (21) 3808-3625 
Fax: (21) 2262-3862 
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website acessar “Julio Simões Logística S.A.”) 

Coordenadores Contratados 

Banco Votorantim S.A. 
Avenida das Nações Unidas, n° 14.171, Torre A, 16° andar  
04794-000, São Paulo – SP 
At.: Sr. Roberto Roma  
Tel.: (11) 5171-2612 
Fax: (11) 5171-2656 
http://www.bancovotorantim.com.br/ofertaspublicas (neste website acessar “Julio Simões Logística S.A. – 
Prospecto Definitivo de Emissão de Ações (IPO)”) 
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BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.729, 6° andar 
04538-905, São Paulo – SP 
At.: Sr. Marcio Pepino 
Tel.: (11) 3074-7443 
Fax: (11) 3074-7462 
www.besinvestimento.com.br/emissoes (neste website acessar “Julio Simões Logistica S.A. – Prospecto 
Definitivo”) 

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.  
Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 3.064, 2° andar  
04532-010, São Paulo – SP  
At.: Sr. Mickael Malka  
Tel.: (11) 3847-9515  
Fax: (11) 3847-9857 
http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-sua-empresa/investimento/acoes/ofertas-publicas (neste website 
acessar “Prospecto Definitivo – Julio Simões Logística S.A.”) 

Corretoras  

Dependências das corretoras de títulos e valores mobiliários e demais instituições intermediárias 
credenciadas junto à BM&FBOVESPA para participar da Oferta. 

Informações adicionais sobre as Corretoras poderão ser obtidas na página da Internet da BM&FBOVESPA 
(www.bmfbovespa.com.br, neste website acessar “Corretoras”).  

Este Prospecto Definitivo está disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na 
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 
4º andares, São Paulo – SP (www.cvm.gov.br– neste website acessar “Acesso Rápido – Ofertas Registradas 
– Ações – Julio Simões Logística S.A.”); (ii) BM&FBOVESPA, situada na Rua XV de Novembro, nº 275, 
5º andar, São Paulo – SP (www.bmfbovespa.com.br – neste website acessar “Empresas Listadas – Julio 
Simões Logística S.A.”); (iii) Julio Simões Logística S.A., com sede na Avenida Angélica, nº 2346, 
conjunto 161, parte B, 16º andar, 01228-200, São Paulo – SP (www.juliosimoeslogistica.com.br/ri – neste 
website acessar “Prospecto Definitivo”); (iv) Banco Bradesco BBI S.A., estabelecido na Avenida Paulista, 
nº 1.450, 8º andar, 01310-917, São Paulo, SP (www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas – neste website 
acessar “Julio Simões Logística”); (v) Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., com sede na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 12°, 13º e 14º andares (parte), 01451-000, São Paulo – SP 
(http://br.credit-suisse.com/ofertas – neste website acessar “Julio Simões Logistíca S.A. – Prospecto 
Definitivo”); (vi) Banco BTG Pactual S.A., com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3729, 9° 
andar, 04538-133, São Paulo, SP (http://www.btgpactual.com/home/pt/capitalmarkets.aspx – neste website 
acessar “Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Julio 
Simões Logística S.A. – Prospecto Definitivo”; e (v) BB Banco de Investimento S.A., com sede na Rua 
Senador Dantas, n° 105, 36° andar, 20031-080, Rio de Janeiro – RJ (http://www.bb.com.br/ofertapublica – 
neste website acessar “Julio Simões Logística S.A.”) 
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA 

O Sr. Fernando Antonio Simões, e o Bradesco, controlador do Bradesco BBI, acordaram, em 19 de abril de 
2010, a concessão de um empréstimo pelo Bradesco ao Sr. Fernando Antonio Simões no valor de R$64,0 
milhões, com vencimento em 718 dias, sendo permitida amortização antecipada. O contrato que formalizará o 
empréstimo deverá ser assinado até a Data de Liquidação da Oferta e preverá uma taxa de juros equivalente a 
100% do CDI + 3,0% a.a. a ser paga na data de vencimento do empréstimo. O empréstimo contará com aval da 
Controladora e com garantia de ações de emissão da Companhia, equivalentes a 130% do valor total do 
empréstimo, pertencentes ao Sr. Fernando Antonio Simões. O contrato estabelecerá, ainda, uma comissão fixa de 
1% a ser paga ao Bradesco na data de vencimento do empréstimo. Os recursos do empréstimo, quando 
desembolsados, o que deverá acontecer até a Data de Liquidação, serão utilizados pelo Sr. Fernando Antonio 
Simões para a aquisição de 8.000.000 de Ações Ordinárias no âmbito da Oferta, dentro do limite de 15% do 
valor da Oferta franqueado à participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding. O contrato 
não estabelecerá nenhuma restrição ao exercício do direito de voto do Sr. Fernando Antonio Simões ou à 
alienação das ações que excedam a garantia descrita acima (exceto pelo disposto no lock-up agreement e no 
Regulamento do Novo Mercado, conforme descrito na seção “Informações Relativas à Oferta – Restrições à 
Negociação das Ações Ordinárias (Lock-up)” na página 48 deste Prospecto). O contrato também não 
estabelecerá direitos de subscrição ou permuta de Ações, nem conferirá ao Bradesco ou ao Bradesco BBI 
qualquer outro ganho pecuniário além dos já descritos acima.  

Não existem empréstimos em aberto concedidos pelo Credit Suisse, pelo BTG Pactual, pelo BB-BI e pelos 
Coordenadores Contratados à nossa Companhia, nossos acionistas ou nossas Controladas vinculados à presente 
Oferta.  

Para informações adicionais sobre outras operações envolvendo a nós, os Coordenadores e os 
Coordenadores Contratados, inclusive empréstimos, ver seção “Informações Relativas à Oferta – 
Relacionamento entre a Companhia, os Coordenadores e os Coordenadores Contratados”, a partir da página 50 
deste Prospecto. 
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS 

Bradesco BBI 

O Coordenador Líder opera nas áreas de banco de investimento, destacando-se operações de mercado de 
capitais, fusões e aquisições, financiamento de projetos e operações estruturadas, além de contar com corretora 
de valores mobiliários, private banking e asset management. Além do mercado local, o Coordenador Líder 
também atua no mercado internacional, originando e estruturando operações junto a empresas internacionais e 
realizando colocação de títulos e valores mobiliários junto a investidores estrangeiros.  

O desempenho do Coordenador Líder na área de banco de investimento tem os seguintes destaques: 

• líder em operações de reestruturações societárias e ofertas públicas de aquisição de ações em valor 
de operações anunciadas e líder em operações de fusões e aquisições, em número de operações 
fechadas (referente ao acumulado nos nove primeiros meses de 2009), segundo o ranking de 
Anúncio da ANBIMA; 

• terceira posição em operações de renda variável por valor (distribuição) segundo o ranking 
ANBIMA publicado em outubro de 2009 (referente ao acumulado nos nove primeiros meses de 
2009). O Bradesco BBI foi coordenador líder e joint bookrunner da maior oferta pública inicial de 
ações da história do Brasil: o IPO da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento – Visanet, que 
totalizou R$8,4 bilhões e foi joint bookrunner de mais oito ofertas públicas de ações em 2009 que 
totalizaram, em conjunto com a da Visanet, aproximadamente R$15,1 bilhões. Em 2008, atuou 
como joint bookrunner na oferta pública de emissão de ações da Companhia Vale do Rio Doce, no 
valor de R$19,4 bilhões e como Co-Lead na oferta da Visa Inc., no valor de US$19,7 bilhões. O 
Bradesco BBI também atuou como coordenador líder no IPO da Bolsa de Mercadorias e Futuros 
do Brasil – BM&F, no valor de R$6,0 bilhões, em outubro de 2007, entre outras. 

• líder em operações de renda fixa no mercado doméstico de acordo com o ranking de Originação 
ANBIMA publicado em outubro de 2009 (referente ao período dos últimos 12 meses), com 
participação de mercado de 25,8% e volume de R$10,3 bilhões; e 

• em 2009, atuou como assessor e estruturador financeiro para importantes projetos de diferentes 
setores da economia, dentre os quais se destacam os projetos UHE Jirau (usina hidrelétrica do 
Complexo Madeira, com capacidade instalada de 3.300 MW) e Usina Jataí (investimento 
greenfield da Cosan, com capacidade de moagem de 4 milhões de toneladas/ano de cana-de-
açúcar). Os recursos obtidos com o BNDES para a implantação dos projetos somam R$7,2 bilhões 
para a UHE Jirau e R$639,0 milhões para a Usina Jataí. 

Ademais, o Bradesco, controlador do Coordenador Líder, é atualmente um dos maiores bancos múltiplos 
privados do país e está presente em todos os municípios do Brasil. O Bradesco mantém uma rede de atendimento 
alicerçada em modernos padrões de eficiência e tecnologia, que possibilita oferecer a seus 20,9 milhões de 
correntistas comodidade e segurança. Clientes e usuários têm, à disposição, 44.632 pontos de atendimento, entre 
eles, 3.454 agências e 6.067 unidades do banco postal. Em 31 de dezembro de 2009, o lucro líquido foi de R$8,0 
bilhões, o patrimônio líquido foi de R$41,8 bilhões e os ativos totalizaram R$506,2 bilhões. 

Credit Suisse 

Fundado em 1856, a estratégia do Credit Suisse é atuar no mercado com uma estrutura de negócios 
integrada e centrada no cliente. O Credit Suisse oferece aos seus clientes uma completa linha de produtos e 
serviços por meio de suas três divisões principais de negócios: private banking, banco de investimentos e asset 
management. O Credit Suisse procura estabelecer parcerias de longo prazo e desenvolver soluções financeiras 
inovadoras para atender às necessidades de seus clientes. 
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O Credit Suisse está presente em mais de 50 países com mais de 46 mil funcionários de aproximadamente 
100 diferentes nacionalidades. As ações de emissão do Credit Suisse Group (CSGN) são negociadas na Suíça 
(SWX) e na forma de American Depositary Shares (CS) em Nova York (NYSE). As classificações de risco de 
longo prazo do Credit Suisse Group são: Moody’s Aa2, Standard & Poor’s A+, Fitch Ratings AA-. 

Em 1998, o Banco de Investimentos Garantia S.A., um dos líderes entre os bancos de investimento no 
Brasil, foi adquirido pelo Credit Suisse First Boston. Em 16 de janeiro de 2006, as operações globais do Credit 
Suisse foram unificadas sob uma mesma marca, e a razão social do CSFB passou a ser Banco de Investimentos 
Credit Suisse (Brasil) S.A. 

A solidez do Credit Suisse no Brasil é refletida na classificação de crédito de AAA (bra) em 
Moeda Nacional – Longo Prazo, atribuída em abril de 2009, pela Fitch Ratings, agência independente de 
classificação de risco. 

O Credit Suisse atua no Brasil com operações de crédito, emissão de ações e títulos, abertura de capital 
(IPO), fusões e aquisições de empresas (M&A), corretagem, tesouraria, private banking e administração de 
recursos de terceiros. O objetivo do Credit Suisse é ser o banco preferencial dos melhores empresários, empresas 
e investidores do Brasil.  

Em 1º de novembro de 2007, o Credit Suisse concretizou sua associação com a Hedging-Griffo, adquirindo 
participação majoritária na referida empresa. Essa associação foi um passo importante para consolidar a estratégia 
do Credit Suisse de prover soluções integradas, solidificando sua posição entre os grandes bancos do País. 

Na área de investment banking, o Credit Suisse tem vasto conhecimento local e experiência significativa em 
fusões e aquisições, emissão de ações e instrumentos de dívida, mantendo a liderança consolidada nessa área no Brasil. 

• Líder no Ranking de Emissão de Ações do Brasil de 2005 a 2007 e segundo lugar em 2008, de 
acordo com Securities Data Co. 

• Líder no Ranking de Oferta Pública Inicial (IPO) do Brasil de 2005 a 2008, de acordo com Securities 
Data Co. 

• Líder no Ranking de Fusões e Aquisições do Brasil de 2006 a 2008, de acordo com Securities 
Data Co. 

• O Credit Suisse foi eleito eleito “Best Investment Bank in Latin America” (Revista Latin Finance, 
fevereiro de 2008) pelo quarto ano consecutivo e “Best M&A House” (2008). Também foi eleito em 
2008 o melhor banco de investimentos dos últimos 20 anos pela Revista Latin Finance. 

O banco também desempenhou papel de liderança em duas operações às quais a revista se referiu como as 
“Melhores Operações” das últimas duas décadas. São elas a aquisição da Inco pela Companhia Vale do Rio 
Doce por US$19,2 bilhões em 2006, financiada pela oferta de títulos internacionais da Companhia Vale do Rio 
Doce no valor de US$3,75 bilhões em duas tranches e por uma oferta local em reais, ambas lideradas pelo Credit 
Suisse, e o IPO da BOVESPA em 2007, no valor de US$3,2 bilhões. 

O Credit Suisse conquistou esses prêmios logo após ter sido eleito pela Revista Latin Finance como o 
“Melhor Banco de Investimentos”, “Best Bond House” e “Best Equity House” na América Latina em 2007 (o 
terceiro ano consecutivo em que o Credit Suisse obteve o título de “Melhor Banco de Investimentos” e a segunda 
vez consecutiva “Best Equity House”). 

Além dos prêmios concedidos à instituição, o Credit Suisse foi aclamado pelas posições de destaque que ocupou 
na premiação “Deals do Ano” da Revista Latin Finance em 2007, incluindo a oferta pública inicial de ações de 
emissão da BOVESPA, atualmente denominada BM&FBOVESPA, no valor de US$3,2 bilhões, eleita a “Melhor 
Emissão de Ações Primárias”, e a oferta de US$1,0 bilhão para Usiminas, eleita a “Melhor Oferta Follow-On”. 

O Credit Suisse é líder também em corretagem, mercado no qual movimentou US$130,9 bilhões em 2008, 
segundo a BM&FBOVESPA. 
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Além disso, no que tange à responsabilidade cultural e social, ao longo de 2008 e 2009, o Credit Suisse e 
suas subsidiárias direcionaram e continuarão direcionando recursos para projetos culturais e sociais. Destacam-
se, entre os projetos e instituições apoiados, a OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), a OSB 
(Orquestra Sinfônica Brasileira), a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, 
a Sociedade Cultura Artística e a TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer). O suporte a 
essas iniciativas apoia-se na convicção de que o Credit Suisse deve participar de ações que contribuam tanto para 
o retorno a seus acionistas, clientes e funcionários quanto para o desenvolvimento cultural e social do Brasil. 

BTG Pactual 

O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 
2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se para criar o 
Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments, 
formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, 
mercado de capitais, fusões & aquisições, wealth management, asset management e sales & trading (vendas e 
negociação). No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. 
Possui, ainda, escritórios em Londres, Nova Iorque e Hong Kong. 

Na área de wealth management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que 
variam desde asset management a planejamento de corporate finance.  

Na área de investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo 
empresas, governos, hedge funds, patrocinadores financeiros, empresas de private equity, bancos, corretoras e gestores 
de ativos. Oferece consultoria especializada, excelente execução, produtos inovadores e acesso abrangente aos 
mercados de capitais mundiais. Seu vasto conhecimento adquirido ao longo dos anos posicionaram o BTG Pactual na 
liderança entre as instituições de atuação nacional e global, mantendo posição de liderança no Brasil. 

O BTG Pactual foi líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2007 pelo número de operações, e 4° 
lugar em 2008, participando de um total de 86 operações no período, 13 a mais do que o segundo colocado, de acordo 
com a ANBID. O BTG Pactual foi também assessor financeiro exclusivo da Perdigão na sua fusão com a Sadia, a 
maior operação do ano de 2009, criando uma das maiores empresas globais da indústria alimentícia.*  

O BTG Pactual foi eleito por três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além 
de “Equity House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam o 
título de “Best Equity House Latin America” pelo sexto ano consecutivo (Euromoney de 2002 a 2005 e 2007 a 2008).  

Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de 
equity research, buscando os melhores profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. 
Seus investimentos na área renderam o título de “#1 Equity Research Team Latin America” de 2003 a 2007 
(Institutional Investor). No entanto, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG 
Pactual é o primeiro colocado no ranking da Institutional Investor há sete anos consecutivos (de 2003 a 2009), 
contando com a equipe de profissionais de maior conhecimento de toda a região. 

Sua liderança no mercado de capitais é comprovada pela forte atuação em 2009, participando das ofertas 
follow-on de Brasil Foods, Natura, BrMalls, MRV Engenharia, Multiplan e PDG, bem como da abertura de 
capital da Visanet e da oferta secundária do Banco Santander. Esta posição de liderança foi alcançada em função 
do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de acordo com a 
percepção de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação em todas as operações de 
follow-on das empresas nas quais participou em sua abertura de capital. 

O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e negociação) em renda fixa, ações e 
câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Os especialistas em produtos, setores e 
países oferecem consultoria e execução de fusões e aquisições de primeira linha, e o departamento de pesquisa 
(research) na América Latina obteve o primeiro lugar nos últimos sete anos (Institutional Investor 2002 – 2008). 

Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais, 
clientes private, empresas e parceiros de distribuição. 
 

* Fonte: Bloomberg em 22 de setembro de 2009. 
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BB-BI 

O BB-BI é uma empresa pertencente ao conglomerado Banco do Brasil, criada para executar atividades de 
banco de investimentos. 

Em operações de renda variável, o BB-BI mantém posição entre os principais intermediários em ofertas 
públicas, apoiado em mais de 16 mil pontos de atendimento de seu controlador, Banco do Brasil, espalhados por 
todo o Brasil e em outros 22 países. Em 2008, atuou como coordenador líder na oferta pública de ações de emissão 
da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, no valor de R$460,0 milhões e como coordenador na 
oferta pública de ações de emissão da Vale S.A., no valor de R$19,4 bilhões. Em 2009, atuou como coordenador na 
oferta pública inicial de ações de emissão da Visanet, no valor de R$8,4 bilhões, na oferta pública subsequente da 
Brasil Foods, no valor de R$5,2 bilhões, na oferta pública subsequente da Gol Linhas Aéreas Inteligentes, no valor 
de R$1,0 bilhão e da Marfrig Alimentos, no valor de R$1,5 bilhão. Como coordenador contratado atuou nas 
operações da CCR, Cyrela, Natura, Multiplan, Rossi e Santander. Em 2008 ocupou o terceiro lugar no ranking 
ANBID de distribuição de renda variável com o valor de R$4,2 bilhões distribuídos e 12,4% de participação de 
mercado. Em 2009, ficou em quinto lugar no ranking ANBIMA de distribuição de renda variável, com o valor de 
R$3,9 bilhões distribuídos e 10,6% de participação de mercado. No ano de 2010, o BB-BI atuou, até o momento, 
em duas ofertas como coordenador contratado: Aliansce e Multiplus. 

O BB-BI atua na intermediação de valores mobiliários e disponibiliza para seus clientes o serviço de 
compra e venda de ações por meio da rede de agências, internet (Home Broker) e celular. O volume financeiro 
negociado pelo BB-BI em 2009, neste segmento, foi superior a R$20,0 bilhões e possui em sua base 
aproximadamente 250 mil investidores com posição de custódia. 

Em 2009, o BB-BI liderou a primeira emissão de notas promissórias da Megapar Participações S.A., no 
valor de R$400,0 milhões, a terceira emissão de debêntures da VRG Linhas Aéreas S.A., no valor de R$400,0 
milhões, a terceira emissão de notas promissórias da SABESP, no valor de R$600,0 milhões, a primeira emissão 
de debêntures da TAM Linhas Aéreas S.A., no valor de R$600,0 milhões, a primeira emissão de debêntures da 
InBev Participações Societárias S.A., no valor de R$2,0 Bilhões, a segunda emissão de notas promissórias da 
Megapar Participações S.A., no valor de R$430,0 milhões, a terceira emissão de notas promissórias da Terna 
Participações S.A., no valor de R$550,0 milhões, a terceira emissão de notas promissórias da Cemig Geração e 
Transmissão S.A., no valor de R$2,7 bilhões, a quarta emissão de notas promissórias da SABESP, no valor de 
R$900,0 milhões, a primeira emissão de debêntures da Centrais Elétricas da Paraíba S.A., no valor de R$450,0 
milhões, a quarta emissão de debêntures da Tractebel Energia S.A, no valor de R$400,0 milhões, a primeira 
emissão de debêntures da JHSF Participações S.A, no valor de R$100,0 milhões, da quarta emissão de 
debêntures da BNDES Participações S.A - BNDESPAR, no valor de R$1,3 bilhões, da primeira emissão de 
debêntures da Votorantim Cimentos Brasil S.A, no valor de R$1,0 bilhões, da primeira emissão de debêntures da 
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A, no valor de R$400,0 milhões, da oitava emissão de 
debêntures da Companhia Brasileira de Distribuição, no valor de R$500,0 milhões e da primeira emissão de 
debêntures da Júlio Simões Logística S.A, no valor de R$120,0 milhões. Participou da segunda emissão de notas 
promissórias das Autopistas do Grupo OHL Brasil S.A., no valor de R$200,0 milhões, da terceira emissão de 
debêntures da Tractebel Energia S.A, no valor de R$600,0 milhões e da primeira emissão de debêntures da 
Camargo Corrêa S.A. no valor de R$1,6 bilhões, participou da terceira emissão de notas promissórias das 
Autopistas do Grupo OHL Brasil S.A., no valor de R$120,0 milhões, da quinta emissão de debêntures da 
Companhia de Concessões Rodoviárias, no valor de R$598,0 milhões, da segunda emissão de notas promissórias 
da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A., no valor de R$400,0 milhões, da primeira emissão de notas 
promissórias da Iochpe Maxion S.A., no valor de R$330,0 milhões e da segunda emissão de debêntures da 
Camargo Corrêa S.A., no valor de R$950,0 milhões. 
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Em 2010, o BB-BI liderou a primeira emissão de debêntures da Sociedade Comercial e Importadora 
Hermes S.A., no valor de R$135,0 milhões. Participou da primeira emissão de debêntures da CTEEP – 
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, no valor de R$550,0 milhões, e da primeira emissão de 
debêntures da Viabahia Concessionária de Rodovias S.A., no valor de R$100,0 milhões. 

No mercado de capitais internacional, em 2009, o Banco do Brasil, por meio de suas corretoras externas 
BB Securities Ltd (Londres) e Banco do Brasil Securities LLC (Nova Iorque), atuou em 16 das 32 emissões 
brasileiras (US$25,7 bilhões) de títulos de renda fixa, dentre elas STN, Petrobras, Grupo Oi, JBS, BNDES, 
Votorantim, Odebrecht, TAM, Fibria e Gerdau, além do próprio BB, que totalizaram mais de US$18,0 bilhões. 

O BB-BI conta ainda com ampla experiência em assessoria e estruturação de operações de fusões e 
aquisições envolvendo empresas dos setores de energia elétrica, portuário, transportes e saneamento, dentre outros. 

Banco Votorantim 

O Banco Votorantim iniciou suas atividades em 31 de agosto de 1988 como uma distribuidora de títulos e 
valores mobiliários, sob a razão social Baltar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., mais tarde 
alterada para Votorantim DTVM. O sucesso inicial da Votorantim DTVM motivou sua transformação em banco 
múltiplo, autorizada pelo Banco Central em 7 de agosto de 1991, após sua transformação em sociedade anônima 
em 25 de fevereiro de 1991. 

Originalmente criado para ser o braço financeiro do grupo Votorantim, o Banco Votorantim passou a 
desenvolver ativamente sua carteira de clientes fora do grupo Votorantim a partir de 1991, quando adquiriu o status de 
banco múltiplo. Procurando atender às necessidades de sua seleta clientela, expandiu suas operações, prestando seus 
serviços a diversos clientes, pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes ou não ao grupo Votorantim. 

Em 11 de setembro de 2009, o Banco Central aprovou a aquisição de participação acionária do Banco 
Votorantim pelo Banco do Brasil nos termos do fato relevante divulgado em 9 de janeiro de 2009, conforme 
comunicado ao mercado publicado em 14 de setembro de 2009. Com a aprovação, o Banco do Brasil passa a 
deter participação equivalente a 49,99% do capital votante e 50% do capital social. Essa parceria atenderá aos 
anseios do Banco do Brasil de consolidar e ampliar sua atuação em mercados como o de financiamento ao 
consumo, em especial o de financiamento a veículos e o crédito concedido fora do ambiente bancário. 

Além dos serviços de banco comercial e de investimento, prestados diretamente a grandes clientes de 
elevado conceito e posição relevante em sua área de atuação, o Banco Votorantim atua em operações de varejo 
(financiamento e crédito ao consumidor) por meio da BV Financeira S.A. e BV Leasing Ltda, suas subsidiárias, 
na gestão de fundos de investimento, com a Votorantim Asset Management DTVM Ltda, e como corretora de 
valores mobiliários, com a Votorantim Corretora CTVM Ltda. 

O Banco Votorantim tem sua sede na Cidade de São Paulo e filiais em importantes centros como Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, Joinville, Caxias do Sul e Nassau (Bahamas) e um 
escritório de representação localizado em Londres. Além disso, em 16 de agosto de 2006 foi autorizado o 
funcionamento do Banco Votorantim Securities Inc, que passou a atuar como broker dealer em Nova Iorque. 

Atividade de Investment Banking do Banco Votorantim 

Na área de investment banking, o Banco Votorantim presta serviços para clientes corporativos e 
investidores, oferecendo assessoria especializada e produtos inovadores com acesso abrangente aos 
mercados de capitais. 

Em renda variável, o Banco Votorantim oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e 
secundárias de ações, além de ofertas públicas para aquisição e permuta de ações. Para contribuir com o sucesso 
das ofertas, a Votorantim Corretora CTVM Ltda. possui excelência na distribuição devido ao amplo acesso e 
prestação de serviços aos vários grupos de investidores, além de possuir a área de pesquisa (research) que faz a 
análise independente de várias empresas de diversos setores da economia. 
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Em renda fixa, o Banco Votorantim assessora diversos clientes na captação de recursos no mercado local e 
internacional, através de operações de debêntures, notas promissórias, securitizações e bonds. Devido à 
forte atuação local, o Banco Votorantim atualmente ocupa a 4ª colocação no ranking de originação de emissões 
de longo prazo e a 2ª colocação no ranking de distribuição, ambos divulgados pela ANBIMA, data-base 
dezembro de 2009. 

Em fusões e aquisições o Banco Votorantim possui uma equipe especializada em oferecer aos seus 
clientes assessoria em transações de compra e venda de participações acionárias, associações estratégicas e 
reestruturações societárias, bem como emissões de laudos de avaliação/fairness opinion. 

BESI 

O BESI é o banco de investimento no Brasil do Grupo Banco Espírito Santo. Atualmente, desenvolve 
atividades na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na África e na Ásia, nas áreas de banco 
comercial, banco de investimento, private banking, gestão de ativos e private equity. 

A atuação do Grupo Banco Espírito Santo na área financeira é coordenada pelo Banco Espírito Santo. 

O Banco Espirito Santo de Investimento S.A., banco de investimento do Grupo, tem atividades na 
Península Ibérica, Brasil, Reino Unido, Angola, Polônia e Estados Unidos, oferecendo serviços de corporate 
finance, project finance, mercado de capitais, tanto em renda fixa como em renda variável, tesouraria, gestão de 
risco e corretagem e valores e títulos mobiliários. 

Com presença no Brasil desde 1976, o Grupo Banco Espirito Santo atua neste País do BESI e suas 
subsidiárias BES Securities (corretora), BESAF (asset management), ES Capital (private equity), BES Refran 
(assessoria financeira e gestão patrimonial) e BES DTVM. 

O BESI foi criado no 2º semestre de 2000 e é controlado pelo Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. 
(80%) e pelo Banco Bradesco (20%). 

Em setembro de 2009, seus ativos totais somavam R$3,609 bilhões; os depósitos totais chegaram a 
R$2,44 bilhões e o patrimônio líquido a R$315,7 milhões. O lucro líquido até setembro de 2009 foi de 
R$71,1 milhões. 

O BESI possui as seguintes notações atribuídas pela agência de rating Moody´s para depósitos em moeda 
local: Aaa.br (escala local) e Baa2 (escala global). 

Na área de renda fixa local em 2009 o BESI participou da segunda emissão de notas promissórias da 
Bradespar, no valor de R$690,0 milhões, da primeira emissão de notas promissórias da OHL Brasil, no valor de 
R$200,0 milhões, da segunda emissão de debêntures da Bradespar S.A. no valor de R$800,0 milhões, na 
emissão de debêntures do BNDES Participações S.A. no valor de R$1.250 milhões, bem como liderou a emissão 
de notas promissórias da Unidas S.A., no valor de R$78,0 milhões. 

No mercado de capitais internacional, no ano de 2009, o BESI, por intermédio do Banco Espírito Santo de 
Investimento S.A. (Portugal), participou de cinco operações (emissões de eurobonds) que totalizaram mais de 
US$1.3 bilhão. O BESI participou como Joint Lead Manager, da operação de Tender & Exchange Offer do 
Banco Mercantil do Brasil no valor de US$44,6 milhões, como co-manager na operação de Subordinated Notes 
do Banco Bradesco no valor de US$750,0 milhões, da primeira emissão de Bond do BES Investimento do 
Brasil, como Lead Manager, no valor de US$150,0 milhões, atuou como co-manager na emissão de Bond da 
Odebrecht no valor de US$200,0 milhões e como Joint Lead Manager na emissão de Bond do Banco 
Panamericano no valor de US$ 200,0 milhões. 

Já na área de renda variável, em 2009, o BESI atuou como co-manager no IPO da Visanet, no valor de 
R$8,4 bilhões, como co-manager na operação de Block Trade da CCR, no valor de R$1,263 bilhão, como 
co-manager na operação de Block Trade da EDP, no valor de R$441,0 milhões e como co-manager no IPO do 
Santander Brasil, no valor de R$13,2 bilhões tendo participado desde 2006 de 26 ofertas como co-manager. 
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HSBC  

A HSBC Corretora é subsidiária integral do HSBC, que por sua vez é controlado pela HSBC Holdings 
PLC. Fundada em 1865 e sediada em Londres, a HSBC Holdings PLC é uma das maiores organizações de 
serviços financeiros e bancários do mundo, em termos de ativos e capitalização de mercado, de acordo com a 
Bloomberg. A rede internacional do Grupo HSBC é composta por 8.500 escritórios em 86 países e territórios na 
Europa, Ásia-Pacífico, Américas, Oriente Médio e África.  

O Grupo HSBC emprega 315 mil colaboradores e atende mais de 100 milhões de clientes. Com ações 
cotadas nas Bolsas de Londres, Hong Kong, Nova Iorque, Paris e Bermuda, a HSBC Holdings PLC tem mais de 
200 mil acionistas em cerca de cem países e territórios.  

Por meio de uma rede global, interligada por tecnologia de ponta, o HSBC oferece a seus clientes uma 
ampla gama de serviços financeiros: Banco de Varejo, Banco Comercial, Investment Banking; Private Banking; 
Trade Services; Cash Management; Tesouraria e Mercado de Capitais; Seguros e Previdência; Empréstimos e 
Financiamentos; Fundos de Pensão e Investimentos. 

Na área de Investment Banking o HSBC atuou como bookrunner em mais de 250 ofertas de ações desde 
2005, captando cerca de US$157,0 bilhões, conforme dados da DEALOGIC. Nos últimos 12 meses, o HSBC 
liderou mais de 40 ofertas nos EUA, Europa, Oriente Médio e Ásia, captando cerca de US$45,0 bilhões, 
conforme dados da DEALOGIC. O HSBC ganhou diversos prêmios no setor nos últimos dois anos, entre eles:  

• Melhor Banco Global – Revista Euromoney Awards for Excellence, julho de 2009; 

• Melhor Banco em Mercados Emergentes e Oriente Médio (The Banker, 2008); 

• Banco mais sólido do mundo – Revista The Banker, julho de 2008; 

• Empresa mais ética do mundo – Covalence Ethical Ranking, fevereiro de 2009; 

• Marca mais valiosa do setor financeiro (US$35,4 bilhões) – Brand Finance 2008 e 2009, publicados 
pela revista The Banker em fevereiro de 2008 e 2009, respectivamente; 

• Maior empresa do planeta – Revista Forbes, abril de 2008; 

• Um dos 3 melhores Private Banks do mundo – Revista Euromoney, 2008; 

• Premiações em fundos de Investimentos – Exame, Valor Investe e Isto É Dinheiro – 2008; 

• 10 Melhores empresas em Cidadania Corporativa – Revista Gestão & RH, abril de 2008; e 

• Prêmio ÉPOCA de Mudanças Climáticas – Editora Globo, dezembro de 2008. 

A carteira atual do HSBC é de aproximadamente 2,9 milhões de clientes pessoa física e 312 mil clientes 
pessoa jurídica. O banco está presente em 565 municípios brasileiros, com 933 agências, 457 postos de 
atendimento bancários, 949 postos de atendimento eletrônicos e 2.000 ambientes de auto-atendimento, com 
5.153 caixas automáticos.  

No primeiro semestre de 2009, o HSBC apresentou lucro antes dos impostos de R$469,0 milhões e uma 
posição de R$39,1 bilhões em empréstimos concedidos. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 

Identificação da Companhia Julio Simões Logística S.A. 

Sede A sede da Companhia está localizada na Avenida Angélica, n° 2.346, 
conjunto 161 parte B, 16° andar, CEP 01228-200, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Brasil. 

Diretoria de Relações com 
Investidores 

A Diretoria de Relações com Investidores da Companhia localiza-se na 
Avenida Saraiva n° 400, bairro Brás Cubas, CEP 08745-140, na Cidade 
de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, e o responsável por essa 
diretoria é o Sr. Denys Marc Ferrez. O telefone da Diretoria de Relações 
com Investidores é (55 11) 4795-7178 e o seu endereço eletrônico é 
ri@juliosimoes.com.br 

Auditores Independentes 
da Companhia 

Terco Grant Thornton Auditores Independentes. 

Banco Escriturador Banco Bradesco S.A.  

Listagem das Ações As ações ordinárias de emissão da Companhia estão listadas no 
segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e serão negociadas 
no primeiro dia útil seguinte à publicação do Anúncio de Início sob o 
código “JSLG3”.  

Jornais em que Divulga 
Informações 

A Companhia divulga informações no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no jornal Valor Econômico. 

Website da Companhia www.juliosimoeslogistica.com.br. As informações constantes do 
website da Companhia não integram o presente Prospecto e não são a 
ele incorporadas por referência, exceto conforme descrito na seção 
“Documentos e Informações Incorporadas por Referência a este 
Prospecto”. 

Informações Adicionais Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais sobre a 
Companhia e a Oferta poderão ser obtidos junto: (i) à Companhia, em 
sua sede social; (ii) aos Coordenadores nos endereços indicados neste 
Prospecto ou nos seus respectivos websites: www.bradescobbi.com.br; 
http://br.credit-suisse.com/ofertas; http://www.btgpactual.com/home/
pt/capitalmarkets.aspx; www.bb.com.br/ofertapublica; e (iii) à 
BM&FBOVESPA, na Rua XV de Novembro, n° 275, na cidade 
de São Paulo, no Estado de São Paulo, ou em seu website: 
www.bmfbovespa.com.br; ou (iv) à CVM, Rua Sete de Setembro, 
n° 111, 5° andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, 
e na Rua Cincinato Braga, n° 340, 2°, 3° e 4° andares, na cidade de 
São Paulo, no Estado de São Paulo, ou em seu website: www.cvm.gov.br. 

 



 

 
68 

IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES 

Companhia 

Julio Simões Logística S.A 
 
Diretoria de Relações com Investidores 
At. Sr. Denys Marc Ferrez 
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At.: Sr. Gustavo Castilho 
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Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
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Fax: (11) 3147-7770 
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Tel.: (11) 3702-2200 
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Em Direito Brasileiro Em Direito Norte-Americano 
 
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 
 

White & Case LLP 
 

Praia de Botafogo, 228, cj. 1101 
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Tel.: (11) 3147-5600 
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FATORES DE RISCO RELATIVOS À OFERTA  

Ao considerar a possibilidade de investimento nas Ações Ordinárias, os investidores deverão analisar 
cuidadosamente todas as informações contidas no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, 
(sobretudo os fatores de risco descritos no item “4” e no item “5”), nas demonstrações contábeis e respectivas 
notas explicativas incluídas neste Prospecto e os fatores de risco descritos abaixo. 

A relativa volatilidade do mercado de capitais brasileiro poderá restringir consideravelmente 
a capacidade dos investidores de vender nossas Ações pelo preço desejado e no 
momento desejado. 

O investimento em valores mobiliários brasileiros, como nossas Ações, envolve um grau de risco maior do 
que o investimento em valores mobiliários de emitentes de países cujos cenários políticos e econômicos são mais 
estáveis, e, em geral, tais investimentos são considerados especulativos por natureza. Esses investimentos estão 
sujeitos a riscos econômicos e políticos, tais como, dentre outros: 

• alterações no cenário regulatório, tributário, econômico e político que possam afetar a capacidade 
dos investidores de receber pagamento, no todo ou em parte, relativo a seus investimentos; e 

• restrições ao investimento estrangeiro e à repatriação do capital investido. 

O mercado brasileiro de valores mobiliários é consideravelmente menor, menos líquido, mais volátil e mais 
concentrado do que os grandes mercados de valores mobiliários internacionais, como o dos Estados Unidos. Em 
31 de dezembro de 2009, a capitalização total de mercado das empresas relacionadas na BM&FBOVESPA era 
equivalente a cerca de US$1,341 bilhões, ao passo que as dez maiores empresas relacionadas na 
BM&FBOVESPA representavam cerca de 50,36% da capitalização total de mercado de todas as empresas 
relacionadas, que figuravam no rol das empresas na referida data. Essas características de mercado poderiam 
restringir consideravelmente a capacidade dos titulares das nossas Ações de vendê-las pelo preço e na data que 
desejarem, afetando de modo desfavorável os preços de comercialização de nossas Ações. 

A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países, principalmente nos 
emergentes ou nos Estados Unidos, pode afetar negativamente a economia brasileira e os 
negócios da Companhia. 

O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em vários 
graus, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos países da América Latina e outros 
mercados emergentes. A reação dos investidores ao desenvolvimento em outros países pode ter um impacto 
desfavorável no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises em outros 
países emergentes ou políticas econômicas de outros países, dos Estados Unidos da América em particular, 
podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive 
pelos emitidos pela Companhia, o que poderia adversamente afetar o preço de mercado das Ações da 
Companhia, além de comprometer adversamente a capacidade de financiamento da Companhia. No passado, o 
desenvolvimento adverso das condições econômicas nos mercados emergentes resultou em significante retirada 
de recursos do país e uma queda no montante de capital estrangeiro investido no Brasil. A crise financeira 
iniciada nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2008 criou uma recessão global. Mudanças nos preços de 
ações ordinárias de companhias abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, 
desaceleração da economia global, instabilidade de taxa de câmbio e pressão inflacionária podem adversamente 
afetar, direta ou indiretamente, a economia e o mercado de capitais brasileiros. Adicionalmente, a economia 
brasileira é afetada por condições de mercado e econômicas internacionais em geral, especialmente as condições 
econômicas dos Estados Unidos. Os preços das ações na BM&FBOVESPA, por exemplo, são tradicionalmente 
sensíveis a flutuações nas taxas de juros dos Estados Unidos e ao comportamento das principais bolsas norte-
americanas. Qualquer aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá 
reduzir a liquidez global e o interesse do investidor no mercado de capitais brasileiro, afetando negativamente o 
preço das ações de emissão da Companhia. 
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Vendas expressivas das nossas Ações após esta Oferta poderão acarretar a redução 
considerável do preço de mercado das nossas Ações. 

Nós, os membros de nossa administração e nossos atuais acionistas celebramos acordos de restrição à 
venda das ações de nossa emissão (lock-up), por meio dos quais nos comprometeremos, sujeitos tão somente às 
exceções previstas em referidos acordos, durante o período de 180 dias contados da data da publicação do 
Anúncio de Início a não emitir ou transferir de qualquer maneira as ações de nossa emissão. Adicionalmente, de 
acordo com o Regulamento do Novo Mercado, nos seis meses subsequentes à Oferta, após a assinatura do 
Contrato de Participação no Novo Mercado, nosso Acionista Controlador e os membros da nossa administração 
não poderão vender e/ou ofertar à venda quaisquer das ações de nossa emissão e derivativos destas de que eram 
titulares, imediatamente após a efetivação da Oferta. 

Após esse período inicial de seis meses, nosso Acionista Controlador e nossos administradores não poderão, 
por mais seis meses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% das ações de nossa emissão e derivativos destas 
de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta. Se decidirmos emitir novas ações ou se nosso 
Acionista Controlador decidir vender suas ações, ou ainda se o mercado perceber que nosso Acionista Controlador 
ou nós pretendemos alienar ações, isso poderá afetar adversamente o valor de mercado de nossas Ações. 

Haverá diluição do valor econômico de seu investimento. 

Esperamos que o Preço por Ação exceda o valor patrimonial de nossas Ações após a Oferta. 
Consequentemente, os investidores que adquirirem nossas Ações na Oferta irão sofrer imediata redução e 
substancial diluição do valor contábil de seu investimento. Veja a seção “Diluição”, na página 76 deste Prospecto. 

A Companhia continuará sendo controlada pelo atual Acionista Controlador cujos interesses 
poderão diferir daqueles de outros acionistas. 

Nosso Acionista Controlador tem o poder de nos controlar, inclusive com poderes para: (i) eleger e 
destituir a maioria dos membros de nosso Conselho de Administração, estabelecer a nossa política administrativa 
e exercer o controle geral sobre a nossa administração e nossas controladas; (ii) vender ou de alguma forma 
transferir ações que representem o nosso controle por ele detidas, nos termos do nosso Estatuto Social; e (iii) 
determinar o resultado de qualquer deliberação dos nossos acionistas, inclusive operações com partes 
relacionadas, reorganizações societárias, aquisições e alienações de ativos, submetidos à aprovação dos 
acionistas, incluindo a venda de todos ou substancialmente todos os ativos, ou a retirada das nossas ações do 
Novo Mercado, assim como determinar a época de distribuição e o pagamento de quaisquer dividendos futuros. 

Após a conclusão da Oferta, o Acionista Controlador será titular de ações representando aproximadamente 
51,3% do capital social com direito a voto, pressupondo o exercício da Opção de Ações Suplementares. 
Enquanto o Acionista Controlador continuar a deter ou a controlar bloco significativo de direitos de voto, 
continuará a nos controlar. 

Os interesses do Acionista Controlador poderão não coincidir com os interesses dos demais acionistas. 

Estamos realizando uma Oferta de Ações no Brasil com esforços de colocação das Ações no 
exterior, o que poderá deixar nossa Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de 
valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários 
no exterior são potencialmente maiores que os riscos relativos a uma oferta de valores 
mobiliários no Brasil. 

Nossa Oferta compreende, simultaneamente, a distribuição pública primária de Ações no Brasil, em 
mercado de balcão não-organizado, para investidores brasileiros, e, ainda, no exterior mediante esforços de 
venda coordenados pelos Agentes de Colocação Internacional, exclusivamente junto a investidores qualificados 
estrangeiros, em todos os casos com base nas isenções de registro do Securities Act, desde que tais Investidores 
Institucionais Estrangeiros sejam registrados na CVM e invistam no Brasil nos termos da Resolução CMN 2.689 
e da Instrução CVM 325, regulamentadas pela legislação brasileira. 
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Os esforços de colocação de Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção 
destes investidores estrangeiros por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes tanto no Preliminary 
Offering Circular, quanto do Offering Circular datado da data deste Prospecto Definitivo, inclusive no que tange 
aos riscos de potenciais procedimentos judiciais por parte de investidores em relação a estas questões. 
Adicionalmente, nossa Companhia é parte do Contrato de Colocação Internacional, que regula os esforços de 
colocação de Ações no exterior. O Contrato de Colocação Internacional apresenta uma cláusula de indenização 
em favor dos Agentes de Colocação Internacional para indenizá-los caso eles venham a sofrer perdas no exterior 
por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Offering Circular ou no Offering 
Circular. Caso os Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no exterior em relação a estas 
questões, eles poderão ter direito de regresso contra a nossa Companhia por conta desta cláusula de indenização. 
Adicionalmente, o Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância 
de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a 
outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais 
poderão ser iniciados contra nós no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, 
poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo 
das indenizações devidas nestes processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as 
partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza 
companhias sujeitas a tais processos mesmo que fique provado que nenhuma improbidade foi cometida. Nossa 
eventual condenação em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes no 
Preliminary Offering Circular ou no Offering Circular, caso envolva valores elevados, poderá ter um impacto 
significativo e adverso para nossa Companhia. 

Um mercado ativo e líquido para as nossas Ações poderá não se desenvolver e a participação 
de Pessoas Vinculadas poderá ter um impacto adverso na liquidez das Ações e impactar a 
definição do Preço por Ação. 

Não existe, atualmente, um mercado ativo ou líquido para nossas Ações. Não podemos prever em que 
medida o interesse de investidores por nós ocasionará o desenvolvimento de um mercado para a negociação das 
Ações na BM&FBOVESPA e o quão líquido poderá vir a ser este mercado. O mercado de valores mobiliários 
brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais volátil e mais concentrado do que os principais 
mercados de valores mobiliários internacionais. 

Como exemplo, a BM&FBOVESPA apresentou capitalização bursátil de aproximadamente US$1.341 
bilhão em 31 de dezembro de 2009 e uma média diária de negociação de US$2,9 bilhões, em 2008. As 10 ações 
mais negociadas em termos de volume contabilizaram, aproximadamente, 49,6% de todas as ações negociadas 
na BM&FBOVESPA no ano de 2009. Essas características de mercado podem limitar substancialmente a 
capacidade dos detentores de Ações de vendê-las ao preço e na ocasião em que desejarem fazê-lo e, 
consequentemente, poderão vir a afetar negativamente o preço de mercado das Ações. 

Ademais, nos termos da regulamentação em vigor, como a demanda verificada na Oferta foi inferior a um 
terço das Ações (excluídas as Ações Suplementares), Pessoas Vinculadas, que sejam consideradas Investidores 
Institucionais, poderão adquirir Ações, o que poderá ter um impacto adverso na liquidez esperada das Ações. Em 
especial, o Sr. Fernando Antonio Simões manifestou intenção de subscrever 8.000.000 de Ações, equivalentes a 
14,33% das Ações objeto da Oferta. 

O Preço por Ação foi determinado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e poderá diferir dos 
preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta. Ademais, a participação de Pessoas 
Vinculadas, que sejam consideradas Investidores Institucionais, na Oferta poderia gerar o risco de má formação 
do Preço por Ação. A integralização de Ações realizadas para proteção (hedge) de operações com derivativos 
não serão consideradas investimento efetuado por Pessoas Vinculadas para fins da presente Oferta. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

Estimamos receber recursos líquidos provenientes da venda de nossas Ações na Oferta de 
R$432.932.461,35 (ou R$479.228.461,35 se a Opção de Ações Suplementares for exercida integralmente), após 
dedução das comissões de distribuição e antes das despesas da Oferta a serem pagas por nós. Esta estimativa é 
baseada no Preço por Ação de R$8,00. 

A tabela abaixo indica os percentuais aproximados da destinação que pretendemos dar aos recursos 
líquidos provenientes da Oferta: 

Destinação 

Alocação dos recursos 
líquidos obtidos 

na Oferta 

Percentual de alocação 
dos recursos líquidos 

obtidos na Oferta 
 (em R$)  

Crescimento orgânico e ampliação da atuação...................... 303.052.722,95 70,0% 
Aquisições potenciais............................................................. 86.586.492,27 20,0% 
Otimização do perfil da dívida............................................... 43.293.246,13 10,0% 

Total ....................................................................................... 432.932.461,35 100% 

 Pretendemos utilizar os recursos líquidos captados por nós por meio Oferta para, nessa ordem de 
prioridade: (i) financiar nosso crescimento orgânico e ampliação da nossa atuação no setor de logística; 
(ii) realizar aquisições potenciais e selecionadas; e (iii) otimizar nossos índices de alavancagem financeira, 
melhorarando o perfil de nosso endividamento e reforçar nosso caixa. Caso os recursos líquidos captados por nós 
na Oferta sejam inferiores à nossa estimativa, reduziremos a aplicação dos recursos captados de forma 
proporcional à informada acima. Caso sejam necessários recursos adicionais, poderemos efetuar a emissão de 
outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de outras linhas de financiamento. 

Crescimento orgânico e ampliação da nossa atuação 

Pretendemos utilizar R$303.052.722,95, ou 70,0% dos recursos líquidos captados na Oferta para 
investimentos em veículos, máquinas e equipamentos, além de diversos projetos em andamento, entre os quais 
destacamos: (i)  o desenvolvimento do serviço de distribuição urbana; (ii) o desenvolvimento de operação fluvial; e 
(iii) centros de distribuição logísticos. 

Ademais, utilizaremos essa parcela dos recursos da Oferta para o atendimento de nossa necessidade de 
capital de giro, em especial no que se refere à renovação da nossa frota e as necessidades de caixa relativas a 
novos contratos de gestão de frota. 

Aquisições potenciais 

Pretendemos utilizar R$86.586.492,27, ou 20,0% dos recursos líquidos da Oferta, para a realização de 
aquisições estratégicas por meio da seleção criteriosa de empresas cujo perfil seja complementar ao nosso ou que 
atuem em regiões, nichos e subsegmentos de mercado que nos sejam vantajosos nos mercados que 
consideramos estratégicos. 

Até a presente data, não há qualquer definição maior a respeito de futuras aquisições que nos permita 
prestar qualquer informação mais concreta, nos termos do item 3.5.1.2 do Anexo III à Instrução CVM nº 400. 



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

 
74 

Otimização do endividamento 

Pretendemos utilizar R$43.293.246,13, ou 10,0% dos recursos líquidos da Oferta, para a redução do nosso 
endividamento e melhoria do nosso perfil de dívida.  

As dívidas a serem pagas, total ou parcialmente, são as descritas na tabela seguinte: 

Instrumento Finalidade Banco 
Saldo Dez/09 
(R$ milhões) 

Taxa de  
Juros a.a% Prazo 

CCB ..................................  Capital de Giro Bradesco 25,1 CDI + 3,66% 
12 meses  

(a contar de 
22/12/2008) 

Debênture..........................  Capital de Giro Santander 
78,7 

CDI + 3,70% 
21 meses  

( a contar de 
06/10/2009) 

  Total .................... 103,8   

 
Dentre tais dívidas, emitimos em 2009 as debêntures cujos recursos foram utilizados para o capital de giro 

da Companhia. Além disso, contratamos CDC com a finalidade de adquirir implementos veiculares.  

Informações adicionais 

A alocação dos nossos investimentos é influenciada pelo comportamento do mercado em que atuamos. 
O comportamento futuro deste mercado não pode ser determinado com precisão neste momento, desta forma, 
os valores estimados da destinação dos recursos líquidos provenientes da Oferta podem ser alterados, uma vez 
que dependem das oportunidades de investimento que podemos perceber. 

Veja a seção “Capitalização”, na página 75 deste Prospecto e o item “10” do Formulário de Referência, 
para maiores informações sobre o impacto em nossa situação patrimonial dos recursos líquidos auferidos em 
decorrência da Oferta. 
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CAPITALIZAÇÃO 

A tabela abaixo apresenta as nossas disponibilidades e o nosso endividamento de curto e longo prazo, em 
31 de dezembro de 2009. As informações descritas abaixo foram extraídas das demonstrações contábeis da 
Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009. O investidor deve ler a tabela em 
conjunto com o item “10” do Formulário de Referência, bem como com as demonstrações contábeis da 
Companhia constantes deste Prospecto. 

 Em 31 de dezembro de 2009 

 Real Ajustado(1)(2) 

 (em milhões de Reais) 

Total de Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e valores mobiliários ................... 110,9 543,8 
   
Total de Empréstimos e financiamentos, Leasing a pagar e Partes relacionadas ..... 1.037,5 1.037,5 
Empréstimos e financiamentos e Leasing a pagar – circulante................................ 394,3 394,3 
Empréstimos e financiamentos e Leasing a pagar – não circulante ......................... 642,4 642,4 
Partes relacionadas – circulante............................................................................... 0,8 0,8 
   
Patrimônio Líquido.................................................................................................. 355,4 788,3 
Capital social ........................................................................................................... 139,2 572,1 
Reservas de lucros ................................................................................................... 216,2 216,2 
   

Capitalização Total(3)............................................................................................. 1.392,9 1.825,8 
 

(1) Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta estimados em R$432.932.461,35, sem considerar o exercício da Opção 
de Ações Suplementares e após a dedução das comissões da Oferta a serem pagas por nós. 

(2) Não reflete (i) as liberações de R$35,0 milhões e R$50,0 milhões ocorridas em 8 de fevereiro de 2010 e 23 de março de 2010, respectivamente, no 
âmbito da linha de crédito no valor total de R$200,0 milhões disponibilizada à Companhia pelo BNDES em 25 de novembro de 2009 (para mais 
informações, ver item “10.1 g” do Formulário de Referência); (ii) a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$35,0 milhões aprovada 
pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de março de 2010 (para maiores informações, ver item 3.3 do Formulário de Referência); e (iii) 
a quitação dos diversos mútuos com partes relacionadas, conforme descrita nos itens 3.3 e 16.2 do Formulário de Referência. 

(3) Capitalização total corresponde à soma total de Empréstimos e financiamentos, Leasing a pagar, Partes relacionadas e o Patrimônio líquido. 

 
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$8,00, aumentaria (reduziria) o valor do nosso 

patrimônio líquido em R$54,1 milhões. O valor de nosso patrimônio líquido contábil após os ajustes decorrentes 
da conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições 
gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 

A tabela de capitalização acima não considera os potenciais efeitos do nosso plano de opção de 
ações aprovado em 8 de fevereiro de 2010, tendo em vista que nenhuma opção foi outorgada no âmbito do 
referido plano. Para informações sobre o nosso plano de opção de ações, consulte o item 13.4 do nosso 
Formulário de Referência. 

Excetuando-se o descrito acima, não houve mudanças relevantes em nossa capitalização desde 
31 de dezembro de 2009. 



 

 
 

DILUIÇÃO 

Os investidores que participarem desta Oferta irão sofrer diluição imediata de seu investimento, calculada 
pela diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores nesta Oferta e o valor patrimonial contábil por 
ação imediatamente após a Oferta. 

Em 31 de dezembro de 2009, o valor do nosso patrimônio líquido era de R$355,4 milhões e o valor 
patrimonial por ação de nossa emissão correspondia, na mesma data, a R$2,55 por ação. Esse valor patrimonial 
representa o valor contábil total dos nossos ativos menos o valor contábil total do nosso passivo, dividido pelo 
número total de ações de nossa emissão em 31 de dezembro de 2009. 

Após considerarmos o efeito da venda de nossas ações ordinárias no contexto da Oferta a um Preço por 
Ação de R$8,00 e após dedução das comissões de distribuição, estimadas em R$13.579.162,65, a serem pagas 
por nós, nosso patrimônio líquido estimado em 31 de dezembro de 2009, seria de aproximadamente R$788,3 
milhões, representando um valor de R$4,04 por ação. Isto significaria um aumento imediato no valor do nosso 
patrimônio líquido por ação de R$1,49 para os acionistas existentes, e uma diluição imediata no valor do nosso 
patrimônio líquido por ação de 49,5% por ação para novos investidores que adquirirem nossas Ações no âmbito 
da Oferta. Esta diluição representa a diferença entre o preço por ação pago pelos investidores nesta Oferta e o 
valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta. 

O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação, com base em nosso patrimônio líquido em 31 de 
dezembro de 2009. 

 
R$ (exceto quando 

indicado de outra forma) 

Preço por Ação(1)................................................................................................................. 8,00 
Valor Patrimonial por Ação em 31 de dezembro de 2009................................................... 2,55 
Aumento no valor patrimonial por Ação para os atuais acionistas...................................... 1,49 
Valor Patrimonial por Ação após a Oferta .......................................................................... 4,04 
Diluição por Ação para novos investidores......................................................................... 3,96 
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta .......................................................... 49,5% 
 

(1) Valor acumulado com base no Preço por Ação indicado na capa deste Prospecto. 

 
O Preço por Ação não guarda relação com o valor patrimonial e foi fixado com base no Procedimento de 

Bookbuilding realizado junto aos Investidores Institucionais. 

Na Oferta, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares, nossos atuais acionistas que 
optarem por não subscrever o montante proporcional de Ações necessário à manutenção da respectiva 
participação no nosso capital social sofrerão uma diluição acionária imediata, passando de, aproximadamente, 
100,0% de participação no nosso capital total para 73,2% de participação. 

Plano de Opção de Compra de Ações 

A Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou, em 8 de fevereiro de 2010, o nosso Plano de 
Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia (“Plano de Opção”) que estabelece os termos e condições 
gerais para a outorga de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia para seus 
administradores, empregados, prestadores de serviços, bem como de outras sociedades sob o seu controle. As 
condições específicas para a outorga e exercício das opções para os colaboradores elegíveis da Companhia 
(“Beneficiários”) serão estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia, com base em contratos de 
opção de compra de ações (“Contrato de Opção”) que venham a ser celebrados pela Companhia e os 
Beneficiários do Plano de Opção.  
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

 

Nos termos do Plano de Opção, podem ser outorgadas aos seus participantes opções de compra de ações 
sobre um número de ações que não exceda 5% do total das ações de emissão da Companhia, contanto que o 
número total de ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano de Opção esteja sempre 
dentro do limite do capital autorizado da Companhia. 

A opção poderá ser exercida conforme preço por ação a ser determinado pelo nosso Conselho de 
Administração nos atos societários de outorga das opções, respeitado o preço mínimo por ação equivalente ao 
valor patrimonial por ação da Companhia, com base no último balanço aprovado da Companhia. 

As opções eventualmente outorgadas nos termos do Plano de Opção somente poderão ser exercidas, total 
ou parcialmente após o prazo mínimo de 12 meses a contar da celebração do Contrato de Opção correspondente, 
observados ainda os prazos e condições estipulados pelo Conselho de Administração e os termos e condições 
previstos nos respectivos Contratos de Opção. 

Ainda não foi aprovado qualquer Contrato de Opção após a aprovação do Plano de Opção. 

Aumentos de Capital 

Com relação aos aumentos de capital da Companhia, ver item “17.2” do Formulário de Referência, anexo a 
este Prospecto.  

Não registramos nos últimos cinco anos operações de aquisições de ações no âmbito de planos de outorga 
de opções realizadas por nossos administradores ou Acionista Controlador, além das já indicadas nesta Seção. 
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ANEXOS 

Estatuto Social Consolidado da Companhia 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que autorizou a realização da Oferta 
Declarações da Companhia e do Coordenador Líder para fins do artigo 56 da Instrução CVM n° 400,  
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada 
Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovou o aumento de capital referente 
à Oferta e o Preço por Ação 
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Estatuto Social Consolidado da Companhia 
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Estatuto Social da Julio Simões Logística S.A., conforme aprovado e consolidado na Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia realizada em 15 de março de 2010 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. 
ESTATUTO SOCIAL 

 
CAPÍTULO I 

 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 
Artigo 1º – A JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações que se rege 
pelo presente Estatuto Social, pela legislação aplicável e pelo Regulamento de Listagem no Novo Mercado 
(“Regulamento do Novo Mercado”) da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(“BM&FBOVESPA”). 
 
Artigo 2º – A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Angélica, 2346, parte B do escritório nº 161, 16º andar, Edifício New England, Consolação, CEP 01228-200. 
 
Parágrafo Único – A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, instalar e encerrar filiais, agências, 
depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, no país ou no exterior, observadas as disposições 
deste Estatuto Social. 
 
Artigo 3º – A Companhia tem por objeto (i) a exploração dos seguintes serviços: transporte rodoviário de 
cargas e coletivo de passageiros, nos âmbitos municipal, estadual, federal e internacional; armazenagem de 
cargas; exploração de despachos aduaneiros e de depósito alfandegado público; prestação de serviços 
especializados de escolta aos veículos próprios e de terceiros utilizados nos transportes de cargas indivisíveis 
e excedentes em pesos ou dimensões e de outras que por sua periculosidade dependam de autorização e 
escolta em transporte; operações portuárias em conformidade com a lei 8.630/93; armazenamento de cargas 
destinadas a exportação; fretamento e transporte turístico de superfície; logística; operação de terminais 
rodoviários; operação e manutenção de estacionamento de veículos; operação e manutenção de aterros 
sanitários e incineração de lixo e resíduos em geral; coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial ou 
industrial; limpeza pública em ruas, logradouros e imóveis em geral, públicos ou privados (terrenos, edifícios, 
etc., incluindo-se varrição, capina manual, mecânica e química, roçada, poda e extração de árvores, execução 
e conservação de áreas verdes, limpeza e manutenção de bueiros, córregos, rios e canais); prestação de 
serviços mecanizados e/ou manuais, de natureza agropecuária e florestal em imóveis rurais; operação e 
exploração de pedágios em estradas rodoviárias; conservação, manutenção e implantação de estradas 
rodoviárias; construção civil em geral; abastecimento de água e saneamento básico (coleta e tratamento de 
esgotos e efluentes industriais); medição e cobrança de serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento 
de esgoto executados por terceiros; bem como (ii) a locação de veículos, máquinas e equipamentos de 
qualquer natureza; (iii) o comércio de contêineres plásticos, papeleiras plásticas; comercialização (compra e 
venda) de veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos novos e usados em geral; prestação dos 
serviços de gerenciamento, gestão e manutenção de frota (preventiva e corretiva); intermediação de negócios, 
contratos e bens móveis, podendo, ainda; (iv) participar de outras sociedades, como sócia ou acionista. Fica 
expressamente estabelecido que a atividade de armazenagem de cargas prevista no objeto social, não será 
realizada pela filial de SERRA – Estado do Espírito Santo, situada na Av. Carapebus, nº 129 – sala 01, Bairro 
Jardim Limoeiro – CEP 29164-079, inscrita no CNPJ 52.548.435/0010-60. 
 
Artigo 4º – O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
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CAPÍTULO II 
 

DO CAPITAL SOCIAL, DAS AÇÕES E DOS ACIONISTAS 
 

Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$139.151.803,00 
(cento e trinta e nove milhões, cento e cinquenta e um mil e oitocentos e três Reais), dividido em 
139.151.803 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. 
 
Parágrafo 1º – O capital social da Companhia será representado, exclusivamente, por ações ordinárias nominativas. 
 
Parágrafo 2º – Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais 
da Companhia. 
 
Parágrafo 3º – Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em nome 
de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com 
quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição 
depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das 
ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites 
máximos fixados pela CVM. 
 
Parágrafo 4º – Fica vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais ou partes beneficiárias. 
 
Parágrafo 5º – As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando uma ação pertencer a mais de 
uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. 
 
Parágrafo 6º – Por deliberação do Conselho de Administração, as ações que compõem o capital social da 
Companhia podem ser agrupadas ou desdobradas. 
 
Artigo 6º – A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de R$2.000.000.000,00 
(dois bilhões de reais), excluídas as ações já emitidas, independentemente de reforma estatutária. 
 
Parágrafo 1º – O aumento do capital social será realizado mediante deliberação do Conselho de 
Administração, a quem competirá estabelecer as condições da emissão, inclusive preço, prazo e forma de sua 
integralização. Ocorrendo subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de capital 
será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado. 
 
Parágrafo 2º – Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia poderá emitir ações ordinárias e bônus de 
subscrição. 
 
Artigo 7º – A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição com 
exclusão do direito de preferência dos antigos acionistas, ou com redução do prazo para seu exercício, quando 
a colocação for feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda através de 
permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do artigo 172 da lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 
 
Artigo 8º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, adquirir as próprias ações 
para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de 
reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 
 
Artigo 9º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração e de acordo com plano 
aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra ou subscrição de ações, sem direito de 
preferência para os acionistas, em favor dos seus administradores, empregados ou pessoas naturais que 
prestem serviços à Companhia, podendo essa opção ser estendida aos administradores ou empregados das 
sociedades controladas pela Companhia, direta ou indiretamente. 
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CAPÍTULO III 
 

DA ASSEMBLEIA GERAL 
 

Artigo 10º – A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao 
término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, 
observadas em sua convocação, instalação e deliberação as prescrições legais pertinentes e as disposições do 
presente Estatuto. 
 
Parágrafo Único – As reuniões das Assembleias Gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias 
corridos de antecedência, e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, 
pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, e secretariadas por um acionista escolhido pelo 
Presidente da Assembleia dentre os presentes à reunião. 
 
Artigo 11º – Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista deverá apresentar no dia da realização da 
respectiva assembleia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais 
de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, e/ou 
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a 
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 02 (dois) dias úteis antes da 
realização da Assembleia Geral; ou (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e 
deste Estatuto, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá 
comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. 
 
Parágrafo 1º – O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos 
de 01 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou 
administrador de fundos de investimento que represente os condôminos. 
 
Parágrafo 2º – As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão 
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. 
 
Parágrafo 3º – As atas das Assembleias deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, 
inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto no 
§ 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
Artigo 12º – Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei: 
 

a)  tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 
 
b)  eleger e destituir os membros do Conselho de Administração, bem como definir o número de 

cargos a serem preenchidos no Conselho de Administração da Companhia;  
 
c)  fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, 

assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; 
 
d)  reformar o Estatuto Social; 
 
e)  deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação ou incorporação (inclusive 

incorporação de ações) da Companhia, ou de qualquer sociedade na Companhia, bem como 
qualquer requerimento de autofalência ou recuperação judicial ou extrajudicial; 

 
f)  atribuir bonificações em ações; 
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g)  aprovar planos de outorga de opção de compra de ações aos seus administradores e empregados e a 
pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores e 
empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia; 

 
h)  deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro 

líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital próprio, 
com base nas demonstrações financeiras anuais; 

 
i)  deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a distribuição de 

dividendos, ainda que intercalares ou intermediários, que excedam o dividendo obrigatório 
estabelecido no artigo 31, § 3º, deste Estatuto Social de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido, ou pagamento de juros sobre o capital próprio com base em balanços semestrais, 
trimestrais ou mensais; 

 
j)  deliberar sobre aumento ou redução do capital social, bem como qualquer decisão que envolva a 

recompra, resgate ou amortização de ações, em conformidade com as disposições deste Estatuto Social; 
 
k)  deliberar sobre qualquer emissão de ações ou outros títulos e valores mobiliários, bem como 

qualquer alteração nos direitos, preferências, vantagens ou restrições atribuídos às ações, títulos ou 
valores mobiliários; 

 
l)  apresentar pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou de autofalência;  
 
m)  eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; 
 
n)  deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;  
 
o)  deliberar a saída do Novo Mercado, a qual deverá ser comunicada à BM&FBOVESPA por escrito, 

com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; e 
 
p)  escolher empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação previsto no 

Artigo 40º deste Estatuto, dentre as empresas indicadas em lista tríplice formulada pelo Conselho 
de Administração. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Seção I – Disposições Gerais 

 
Artigo 13º – A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, de acordo 
com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social. 
 
Artigo 14º – A partir da adesão pela Companhia ao segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, a 
posse dos administradores é condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores a 
que se refere o Regulamento do Novo Mercado. Os administradores deverão, imediatamente após a 
investidura no cargo, comunicar à BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos valores mobiliários 
de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive seus derivativos. 
 
Artigo 15º – A Assembleia Geral fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da 
Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição. 
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Seção II – Do Conselho de Administração 
 

Artigo 16º – O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros, todos acionistas da 
Companhia, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. 
 
Parágrafo 1º – A Assembleia Geral determinará pelo voto da maioria absoluta, não se computando os votos 
em branco, previamente à sua eleição, o número de cargos do Conselho de Administração a serem 
preenchidos em cada mandato, observado o mínimo de 05 (cinco) membros. 

Parágrafo 2º – No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração deverão ser 
Conselheiros Independentes, expressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. 
Considera-se Conselheiro Independente aquele que (i) não tiver qualquer vínculo com a Companhia, exceto 
participação no capital social; (ii) não for Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau do 
Acionista Controlador, não for e não tiver sido nos últimos 03 (três) anos vinculado à sociedade ou entidade 
relacionada ao Acionista Controlador (excluem-se desta restrição pessoas vinculadas a instituições públicas de 
ensino e/ou pesquisa); (iii) não tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da Companhia, do 
Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não for fornecedor ou comprador, 
direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de 
independência; (v) não for funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou 
demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum 
administrador da Companhia; ou (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro 
(excluem-se desta restrição proventos em dinheiro oriundos de eventual participação no capital). É também 
considerado Conselheiro Independente aquele eleito mediante faculdade prevista nos parágrafos quarto e 
quinto do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações. 

Parágrafo 3º – Quando a aplicação do percentual definido acima resultar em número fracionário de 
Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior se a 
fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, se a fração for inferior a 
0,5 (cinco décimos). 
 
Parágrafo 4º – Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Os 
membros do Conselho de Administração poderão ser destituídos a qualquer tempo pela Assembleia Geral, 
devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. 

Artigo 17º – O Conselho de Administração terá 01 (um) Presidente e 01 (um) Vice-Presidente, eleitos por 
seus membros na primeira reunião que ocorrer após a eleição dos Conselheiros. No caso de ausência ou 
impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, assumirá as funções do Presidente o 
Vice-Presidente. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do 
Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de 
Administração indicado pelo Presidente 
 
Artigo 18º – O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, ao final de 
cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente, 
mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 08 (oito) dias, e com apresentação da 
pauta dos assuntos a serem tratados. 
 
Parágrafo 1º – Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por 
seu Presidente sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais 
integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou por 
qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita a comprovação de recebimento. 
 
Parágrafo 2º – Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a reunião 
a que comparecerem todos os Conselheiros. 
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Artigo 19º – As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas em primeira convocação com a 
presença da maioria dos seus membros, e, em segunda convocação, por pelo menos 03 (três) membros. 
 
Parágrafo 1º – As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho de 
Administração e secretariadas por quem ele indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do 
Conselho de Administração, essas reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho de 
Administração ou, na sua ausência, por Conselheiro escolhido por maioria dos votos dos demais membros do 
Conselho de Administração, cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário. 
 
Parágrafo 2º – No caso de ausência temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o 
respectivo membro do Conselho de Administração poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, 
manifestar seu voto por escrito por meio de delegação feita em favor de outro conselheiro, por meio de voto 
escrito antecipado, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Presidente do Conselho de Administração, na 
data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado. 
 
Parágrafo 3º – Em caso de vacância do cargo de qualquer membro do Conselho de Administração, o substituto 
será nomeado, para completar o respectivo mandato, por Assembleia Geral Extraordinária. Para os fins deste 
parágrafo, ocorre vacância com a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado ou invalidez. 
 
Parágrafo 4º – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos 
dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 19, Parágrafo 2º 
deste Estatuto. 
 
Artigo 20º – As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da 
Companhia. Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou vídeo-conferência, admitida gravação e 
degravação das mesmas. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Nesse caso, 
os membros do Conselho de Administração que participarem remotamente da reunião do Conselho 
poderão expressar seus votos, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico 
digitalmente certificado. 
 
Parágrafo 1º – Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os 
Conselheiros fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do 
Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem 
remotamente da reunião do Conselho ou que tenham se manifestado na forma do Artigo 19º, Parágrafo 2º, 
deste Estatuto, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, 
devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do 
Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 
 
Parágrafo 2º – Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de 
reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir 
efeitos perante terceiros. 
 
Parágrafo 3º – O Conselho de Administração poderá admitir outros participantes em suas reuniões, com a 
finalidade de acompanhar as deliberações e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, 
entretanto, o direito de voto. 
 
Artigo 21º – O Conselho de Administração tem a função primordial de orientação geral dos negócios da 
Companhia, assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente além de 
outras atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo Estatuto: 
 
I. Definir as políticas e fixar as estratégias orçamentárias para a condução dos negócios, bem como 

liderar a implementação da estratégia de crescimento e orientação geral dos negócios da Companhia; 
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II. Aprovar o orçamento anual, o plano de negócios, bem como quaisquer planos de estratégia, de 
investimento, anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansão da Companhia e o organograma de 
cargos e salários para a Diretoria e para os cargos gerenciais; 

 
III. Eleger e destituir os Diretores da Companhia; 
 
IV.  Atribuir aos Diretores suas respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificados 

neste Estatuto Social, inclusive designando o Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente, Diretor 
Administrativo-Financeiro e o Diretor de Relações com Investidores, se necessário, bem como a 
definição do número de cargos a serem preenchidos, observado o disposto neste Estatuto; 

 
V.  Distribuir a remuneração global fixada pela Assembleia Geral entre os membros do Conselho de 

Administração e da Diretoria; 
 
VI.  Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 

132 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76); 
 
VII.  Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e 

solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; 
 
VIII.  Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia; 
 
IX.  Escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o disposto  

na legislação aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á ao Conselho de Administração; 
 
X.  Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários; 
 
XI.  Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à 

Assembleia Geral; 
 
XII. Manifestar-se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral; 
 
XIII.  Aprovar a proposta da administração de distribuição de dividendos, ainda que intercalares ou 

intermediários, ou pagamento de juros sobre o capital próprio com base em balanços semestrais, 
trimestrais ou mensais; 

 
XIV.  Deliberar sobre a associação com outras sociedades para a formação de parcerias, consórcios ou 

joint ventures; 
 
XV.  Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto, fixando 

as condições de emissão, inclusive preço e prazo de integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir 
prazo para) o direito de preferência nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, 
cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de 
aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; 

 
XVI.  Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou sobre o lançamento 

de opções de venda e compra, referenciadas em ações de emissão da Companhia, para manutenção 
em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação; 

 
XVII.  Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, fixando as 

condições de sua emissão, inclusive preço e prazo de integralização; 
 
XVIII.  Outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados, assim como aos 

administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente 
pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas nos termos dos planos aprovados em 
Assembleia Geral; 
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XIX. Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, 
bem como sobre a emissão de commercial papers, bonds, notes e de quaisquer outros instrumentos 
de crédito para captação de recursos, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre suas 
condições de emissão e resgate; 

 
XX. Aprovar qualquer investimento ou despesa não prevista no orçamento anual, mediante a assinatura, 

modificação ou prorrogação de quaisquer documentos, contratos ou compromissos para assunção de 
responsabilidade, dívidas ou obrigações, envolvendo (individualmente ou num conjunto de atos 
relacionados), quantia total superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais);  

 
XXI. Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens da Companhia ou a outorga de garantias a terceiros 

por obrigações da própria Companhia; 
 
XXII.  Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou subsidiárias 

integrais, sendo expressamente vedada a outorga de garantias a obrigações de terceiros e prestação 
de aval ou fiança em benefício de terceiros; 

 
XXIII.  Deliberar sobre a alienação, compra, venda, locação, doação ou oneração, direta ou indiretamente, a 

qualquer título e por qualquer valor, de participações societárias pela Companhia, bem como a 
constituição de subsidiárias; 

 
XXIV.  Aprovar a obtenção de qualquer linha de crédito, financiamento ou empréstimo, incluindo 

operações de leasing, em nome da Companhia, não prevista no orçamento anual, cujo valor seja 
superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais); 

 
XXV.  Definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a 

preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de 
companhia aberta e saída do Novo Mercado; 

 
XXVI.  Aprovar qualquer operação ou conjunto de operações cujo valor seja igual ou superior a 

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) anuais envolvendo a Companhia e qualquer Parte 
Relacionada, direta ou indiretamente. Para fins desta disposição, entende-se como parte relacionada 
qualquer administrador da Companhia, empregado ou acionista que detenha, direta ou 
indiretamente, mais de 5% do capital social da Companhia;  

 
XXVII.  Aprovar a aquisição, pela sociedade, de participações societárias em outras empresas; e 
 
XXVIII.  Apresentar à Assembleia Geral proposta de distribuição de participação nos lucros anuais aos 

empregados e aos administradores. 
 
Parágrafo Único – O Conselho de Administração poderá autorizar a Diretoria a praticar quaisquer dos atos 
referidos nos itens XX, XXIV e XXVI, observados limites de valor por ato ou série de atos. 
 

Seção III – Da Diretoria 
 

Artigo 22º – A Diretoria será composta de no mínimo 03 (três) e no máximo 10 (dez) membros, acionistas ou 
não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, autorizada a cumulação de mais de um cargo 
por qualquer Diretor, sendo designado um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor 
Administrativo-Financeiro e um Diretor de Relações com Investidores e os demais diretores sem designação 
específica, eleitos pelo Conselho de Administração. 
 
Parágrafo único – Um diretor poderá acumular mais de uma função, desde que observado o número mínimo 
de Diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações. 
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Artigo 23º – O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Os 
Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. 

 
Artigo 24º – A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais, sendo convocada pelo 
Diretor Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, ou por 2/3 (dois terços) dos 
Diretores, neste caso, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, e a reunião somente será 
instalada com a presença da maioria de seus membros. 
 
Parágrafo 1º – O Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Administrativo-Financeiro, em suas ausências 
ou impedimentos temporários. 
 
Parágrafo 2º – No caso de ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá, com base na pauta dos 
assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito por meio de delegação feita em favor de outro 
conselheiro, por meio de voto escrito antecipado, por meio de carta ou fac-símile entregue ao Diretor 
Presidente, na data da reunião, ou ainda, por correio eletrônico digitalmente certificado. 
 
Parágrafo 3º – Ocorrendo vaga na Diretoria, compete à Diretoria como colegiado indicar, dentre os seus 
membros, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição 
interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela primeira reunião do Conselho de 
Administração que se realizar, que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após tal vacância, 
atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria. 
 
Parágrafo 4º – Os Diretores não poderão afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias 
corridos consecutivos sob pena de perda de mandato, salvo caso de licença concedida pela própria Diretoria. 
 
Parágrafo 5º – As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência 
ou outros meios de comunicação. Tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. 
Nesse caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão 
expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. 

Parágrafo 6º – Ao término de cada reunião deverá ser lavrada ata, que deverá ser assinada por todos os 
Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da 
Diretoria. Os votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que 
tenham se manifestado na forma do Parágrafo 2º deste Artigo, deverão igualmente constar no Livro de 
Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, 
contendo o voto do Diretor, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. 
 
Artigo 25º – As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em 
cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 24º, Parágrafo 2º deste Estatuto. 
 
Artigo 26º – Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de 
todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto 
Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de 
suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos necessários à 
consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições deste Estatuto Social quanto à forma de 
representação, à alçada para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida 
pelo Conselho de Administração, incluindo deliberar sobre e aprovar a aplicação de recursos, transigir, 
renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar 
contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, emitir, endossar, caucionar, 
descontar, e sacar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de 
crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. 
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Parágrafo 1º – Compete ainda à Diretoria: 
 
I.  Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia 

Geral de Acionistas; 

II.  Submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da administração e as 
contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de 
aplicação dos lucros apurados no exercício anterior; 

III.  Submeter ao Conselho de Administração orçamento anual; e 

IV.  Apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômico-financeiro e 
patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas. 

 
Parágrafo 2º – Compete ao Diretor Presidente, coordenar a ação dos Diretores e dirigir a execução das 
atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia, além das funções, atribuições e poderes a 
ele cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente traçadas 
pelo Conselho de Administração, bem como: 
 
I.  Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 

II.  Superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e supervisionando as 
atividades dos membros da Diretoria; 

III.  Propor sem exclusividade de iniciativa ao Conselho de Administração a atribuição de funções a cada 
Diretor no momento de sua respectiva eleição; 

IV.  Representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observado o previsto no Artigo 
27º deste Estatuto Social; 

V.  Coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de marketing da Companhia; 

VI.  Anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de negócios e o 
orçamento anual da Companhia; e 

VII.  Administrar os assuntos de caráter societário em geral. 
 
Parágrafo 3º – Compete ao Diretor Vice Presidente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser cometidas pelo 
Conselho de Administração: (i) delegar competências aos empregados, para a prática de atos específicos, de acordo 
com as conveniências de gestão; (ii) determinar as regras e regulamentos necessários ao funcionamento e à 
organização interna da sociedade; (iii) supervisionar atividades de planejamento e desenvolvimento empresariais e 
de suporte à consecução do objeto social; e (iv) executar outras atividades delegadas pelo Diretor-Presidente. 
 
Parágrafo 4º – Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser 
cometidas pelo Conselho de Administração: (i) auxiliar o Diretor Presidente na coordenação da ação dos 
Diretores e direção da execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia; (ii) 
substituir o Diretor Presidente em caso de ausência ou afastamento temporário deste, hipótese em que lhe 
incumbirá as funções, atribuições e poderes àquele cometidos pelo Conselho de Administração, bem como as 
atribuições indicadas nos subitens do Parágrafo 2º desta Artigo; (iii) propor alternativas de financiamento e 
aprovar condições financeiras dos negócios da Companhia, (iv) administrar o caixa e as contas a pagar e a 
receber da Companhia; e (v) dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/tributária.  
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Parágrafo 5º – Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a 
ser cometidas pelo Conselho de Administração: (i) representar a Companhia perante os órgãos de controle e 
demais instituições que atuam no mercado de capitais; (ii) prestar informações ao público investidor, à CVM, 
às Bolsas de Valores 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 (iii) manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM. 
 
Artigo 27º – A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: 
 

a)  pela assinatura isolada do Diretor Presidente; ou 
 
b)  Na ausência e/ou afastamento temporário do Diretor Presidente, por 02 (dois) diretores em 

conjunto, sendo um necessariamente o Diretor Administrativo-Financeiro. 

Parágrafo 1º – As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura isolada do 
Diretor Presidente; 
 
Parágrafo 2º – Na ausência e/ou afastamento temporário do Diretor Presidente, as procurações serão 
outorgadas em nome da Companhia pela assinatura de (02) dois diretores em conjunto, sendo um 
necessariamente o Diretor Administrativo-Financeiro, devendo especificar os poderes conferidos e, com 
exceção das procurações para fins judiciais, serão válidas por no máximo 01 (um) ano. 

 
Seção IV – Do Conselho Fiscal 

 
Artigo 28º – O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, 
será composto por 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, todos residentes no país, acionistas 
ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para mandato de 01 (um) ano, sendo 
permitida a reeleição. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em 
conformidade com a legislação em vigor. 
 
Parágrafo 1º – O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito por seus membros na primeira reunião do órgão 
após sua instalação. 
 
Parágrafo 2º – A posse dos membros do Conselho Fiscal será feita mediante a assinatura de termo respectivo, 
em livro próprio, e a partir da adesão da Companhia ao segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, 
estará condicionada à subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no 
Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. 
 
Parágrafo 3º – A partir da adesão pela Companhia ao segmento do Novo mercado da BM&FBOVESPA, os 
membros do Conselho Fiscal deverão, ainda, imediatamente após a posse no cargo, comunicar à 
BM&FBOVESPA a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que 
sejam titulares, direta ou indiretamente, inclusive derivativos. 
 
Parágrafo 4º – Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará 
seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para 
o cargo vago. 
 
Parágrafo 5º – Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que 
mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre 
outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico 
ou fiscal de concorrente ou de Acionista Controlador ou Controlada (conforme definidos no Artigo 35) 
de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou 
fiscal de Concorrente ou de Acionista Controlador ou Controlada de concorrente.  
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Parágrafo 6º – Caso qualquer acionista deseje indicar um ou mais representantes para compor o Conselho 
Fiscal, que não tenham sido membros do Conselho Fiscal no período subsequente à última Assembleia Geral 
Ordinária, tal acionista deverá notificar a Companhia por escrito com 10 (dez) dias úteis de antecedência em 
relação à data da Assembleia Geral que elegerá os Conselheiros, informando o nome, a qualificação e o 
currículo profissional completo dos candidatos.  
 
Artigo 29º – Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e 
analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras. 
 
Parágrafo 1º – Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a 
reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. 
 
Parágrafo 2º – O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros. 
 
Parágrafo 3º – Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de 
Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes. 
 

CAPÍTULO V 
 

DO EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E  
DA DESTINAÇÃO DOS LUCROS  

 
Artigo 30º – O exercício fiscal terá início em 1º janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando 
serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras. 
 
Parágrafo 1º – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i) levantar balanços 
semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros 
verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta 
de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual. 
 
Parágrafo 2º – Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio 
poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no Artigo 31º abaixo. 
 
Parágrafo 3º – A Companhia e os Administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano, realizar reunião 
pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar informações quanto à situação 
econômico-financeira, projetos e perspectivas da Companhia. 
 
Artigo 31º – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos 
acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. 
 
Parágrafo 1º – Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir aos Administradores uma 
participação nos lucros correspondente a até um décimo dos lucros do exercício. É condição para pagamento 
de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º deste artigo. 
 
Parágrafo 2º – O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: 
 

a)  5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva 
legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da 
reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da 
Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será 
obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal; 

 
b)  uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva 

para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos 
do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; 
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c)  uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, 
observado o disposto no parágrafo 4º deste Artigo; 

 
d)  no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do parágrafo 4º 

deste Artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por 
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a 
realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; 

 
e)  uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento 

de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações;  
 

f)  a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, que 
terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e 
coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos 
empreendimentos, a qual será formada com até 100% do lucro líquido que remanescer após as 
deduções legais e estatutárias e cujo saldo não poderá ultrapassar o valor equivalente a 80% do 
capital social subscrito da Companhia observando-se, ainda, que a soma do saldo dessa reserva de 
lucros aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a 
reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% do capital subscrito da Companhia; e 

 
g)  o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as prescrições legais. 

 
Parágrafo 3º – Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual não 
inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes 
valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de 
reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores. 
 
Parágrafo 4º – O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido 
realizado, nos termos da lei. 
 
Artigo 32º – Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da 
Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do 
capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim 
desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto. 
 
Parágrafo 1º – Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição 
dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo 
remanescente. Na hipótese do valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não 
poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente. 

Parágrafo 2º – O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no 
decorrer do exercício social, dar-se-á por deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício 
social ou no exercício seguinte. 
 
Artigo 33º – A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, 
inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. 
 
Artigo 34º – Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 03 (três) anos, contados da 
data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. 
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CAPÍTULO VI 
 

DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, DO CONTROLE DIFUSO, 
DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E  

DA SAÍDA DO NOVO MERCADO 
 
Artigo 35º – A Alienação de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma única 
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição suspensiva ou 
resolutiva de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações 
dos demais acionistas, observando–se as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no 
Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista 
Controlador Alienante. 
 
Parágrafo 1º – Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo indicados em letras maiúsculas terão o 
seguinte significado: 
 
“Acionista Controlador” significa o acionista ou o grupo de acionistas vinculado por acordo de acionistas ou 
sob controle comum que exerça o Poder de Controle da Companhia. 
 
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a Alienação de 
Controle da Companhia. 
 
“Acionista Adquirente” significa qualquer pessoa (incluindo, sem limitação, qualquer pessoa natural ou 
jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, entidades não 
personificadas, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no 
exterior), ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto com o Acionista Adquirente e/ou que atue 
representando o mesmo interesse do Acionista Adquirente, que venha a subscrever e/ou adquirir ações da 
Companhia. Incluem-se, dentre os exemplos de uma pessoa que atue representando o mesmo interesse do 
Acionista Adquirente, qualquer pessoa (i) que seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por tal 
Acionista Adquirente; (ii) que controle ou administre, sob qualquer forma, o Acionista Adquirente, (iii) que 
seja, direta ou indiretamente, controlada ou administrada por qualquer pessoa que controle ou administre, 
direta ou indiretamente, o Acionista Adquirente, (iv) na qual o controlador de tal Acionista Adquirente tenha, 
direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital 
social, (v) na qual o Acionista Adquirente tenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou 
superior a 15% (quinze por cento) do capital social, ou (vi) que tenha, direta ou indiretamente, uma 
participação societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social do Acionista Adquirente.  
 
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) 
titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia.  
 
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo 
Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. 
 
“Alienação de Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle. 
 
“Controle” (bem como seus termos correlatos, “Controlador”, “Controlado”, “sob Controle comum” ou 
“Poder de Controle”) significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção 
relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de 
acionistas ou sob controle comum (grupo de controle) que seja titular de ações que lhe tenham assegurado 
maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembleias Gerais da Companhia, ainda 
que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante. 
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“Grupo de Acionistas” significa o grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas por contratos ou 
acordos de qualquer natureza, inclusive acordo de acionistas escritos, seja diretamente ou por meio de 
sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (b) entre os quais haja relação de 
Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que estejam sob Controle comum; ou (d) que atuem 
representando interesse comum. Incluem-se, sem limitação, nos exemplos de pessoa representando um 
interesse comum (i) uma pessoa que detenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou 
superior a 15% (quinze por cento) do capital social da outra pessoa; e (ii) duas pessoas que tenham um 
terceiro investidor em comum que detenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou 
superior a 15% (quinze por cento) do capital social das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou 
clubes de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, 
universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos no 
Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas sempre que duas ou mais 
entre tais entidades: (x) forem administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas 
a uma mesma pessoa jurídica; ou (y) tenham em comum a maioria de seus administradores. 
 
“Controle Difuso” significa o Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de 50% (cinquenta 
por cento) do capital social. Significa, ainda, o Poder de Controle quando exercido por grupo de acionistas 
detentor de percentual superior a 50% do capital social em que cada acionista detenha individualmente menos 
de 50% do capital social e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos, não estejam 
sob controle comum e nem atuem representando um interesse comum. 
 
“Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado por empresa 
especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a 
ser definido pela CVM. 
 
Parágrafo 2º – O(s) Acionista(s) Controlador(es) Alienante(s) ou o Grupo de Acionistas Controlador alienante 
não poderão transferir a propriedade de suas ações, enquanto o adquirente não subscrever o Termo de 
Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento do Novo Mercado. 
 
Parágrafo 3º – A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente do Poder de 
Controle ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o 
Termo de Anuência dos Controladores aludido no Regulamento do Novo Mercado. 
 
Parágrafo 4º – Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá ser 
registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido 
no Parágrafo 2º deste Artigo. 
 
Artigo 36º – A oferta pública de aquisição disposta no Artigo 35º também deverá ser efetivada: 
 

(i)  nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou 
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do 
Controle da Companhia; ou 

 
(ii)  em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, 

sendo que, neste caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à 
BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação 
que o comprove. 

 
Artigo 37º – Aquele que já detiver ações da Companhia e venha a adquirir o Poder de Controle desta, em 
razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o(s) Acionista(s) Controlador(es) ou Grupo de 
Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: 
 

(i)  efetivar a oferta pública de aquisição referida no Artigo 35º deste Estatuto; 
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(ii)  ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 06 (seis) meses anteriores à 
data da Alienação de Controle da Companhia, a quem deverá pagar a diferença entre o preço pago 
ao Acionista Controlador Alienante e o valor pago em bolsa, por ações da Companhia neste 
período, devidamente atualizado pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA (“IPCA”); e 

 
(iii)  tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 

total das ações da Companhia em circulação, dentro dos 06 (seis) meses subsequentes à aquisição 
do Controle. 

 
Artigo 38º – Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada pelo(s) Acionista(s) Controlador(es), 
Grupo de Acionistas Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da 
Companhia, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de 
avaliação, de acordo com o Artigo 40 º deste Estatuto Social.  
 
Artigo 39º – O(s) Acionista(s) Controlador(es) ou o Grupo de Acionistas Controlador da Companhia deverá 
efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas seja porque a saída da Companhia 
do Novo Mercado ocorra: (i) para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação 
fora do Novo Mercado; ou (ii) em virtude de operação de reorganização societária na qual as ações da companhia 
resultante de tal reorganização não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado. O preço a ser ofertado 
deverá corresponder, no mínimo, ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no Artigo 40º deste 
Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 
 
Parágrafo Único – A notícia da realização da oferta pública mencionada neste Artigo deverá ser comunicada à 
BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembleia Geral da 
Companhia que houver aprovado a saída ou a referida reorganização. 
 
Artigo 40º – O laudo de avaliação previsto nos Artigos 38º e 39º deste Estatuto Social deverá ser elaborado 
por empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da 
Companhia, seus administradores e controladores, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do 
parágrafo 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6º 
do mesmo dispositivo legal. 
 
Parágrafo 1º – A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da 
Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de 
Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não sendo computados os votos em branco, 
ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes na 
Assembleia Geral, que se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que 
representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se instalada em 
segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das 
Ações em Circulação. 
 
Parágrafo 2º – Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente pelo ofertante. 
 
Artigo 41º – Caso haja Controle Difuso: 
 

(i)  sempre que for aprovado, em Assembleia Geral, o cancelamento de registro de companhia aberta, a 
oferta pública de aquisição de ações referida no Artigo 35º deverá ser efetivada pela própria 
Companhia, sendo que, neste caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade 
dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em 
Assembleia Geral após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor 
da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública; e 
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(ii)  sempre que for aprovada, em Assembleia Geral, a saída do Novo Mercado, seja por registro das ações 
fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária conforme previsto no Artigo 39º (ii) deste 
Estatuto Social, a oferta pública de aquisição de ações referida no Artigo 35º deverá ser efetivada 
pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação em Assembleia Geral. 

 
Artigo 42º – Na hipótese de haver Controle Difuso e a BM&FBOVESPA determinar que as cotações dos 
valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores mobiliários 
emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Novo Mercado, em virtude de 
descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado, o Presidente do Conselho de 
Administração deverá convocar, em até 02 (dois) dias da referida determinação, computados apenas os dias 
em que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma Assembleia Geral 
Extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração. 
 
Parágrafo 1º – Caso a referida Assembleia Geral Extraordinária referida no caput deste artigo não seja 
convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, a mesma poderá ser 
convocada por qualquer acionista da Companhia. 
 
Parágrafo 2º – O novo Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral Extraordinária referida no 
caput e no parágrafo 1º deste artigo deverá sanar o descumprimento das obrigações constantes do 
Regulamento do Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo concedido pela 
BM&FBOVESPA para esse fim, o que for menor. 
 
Artigo 43º – Na hipótese de haver Controle Difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em 
razão do descumprimento de qualquer obrigação constante do Regulamento do Novo Mercado: 
 

(i)  caso o descumprimento decorra de deliberação em Assembleia Geral, a oferta pública de aquisição 
de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que 
implique o descumprimento; e 

 
(ii)  caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração da Companhia, esta deverá efetivar 

oferta pública de aquisição para cancelamento de registro de companhia aberta dirigida a todos os 
acionistas da Companhia. Caso seja deliberada, em Assembleia Geral, a manutenção do registro de 
companhia aberta da Companhia, a oferta pública de aquisição deverá ser efetivada pelos acionistas 
que tenham votado a favor dessa deliberação. 

 
Artigo 44º – É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações, visando a mais de 
uma das finalidades previstas neste Capítulo VI, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação 
emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de 
oferta pública de aquisição e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da 
CVM quando exigida pela legislação aplicável. 
 
Artigo 45º – Qualquer Acionista Adquirente, que adquira ou se torne titular de ações de emissão da 
Companhia, inclusive por força de usufruto que lhe assegure direito de voto, em quantidade igual ou superior 
a 15% (quinze por cento) do total de ações de emissão da Companhia, excluídas para os fins deste cômputo as 
ações em tesouraria, deverá, no prazo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na 
titularidade de ações nessa quantidade, realizar ou solicitar o registro de uma oferta pública para aquisição da 
totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da 
Comissão de Valores Mobiliários, os regulamentos da BM&FBOVESPA e os termos deste capítulo. 
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Parágrafo 1° – O preço a ser ofertado pelas ações de emissão da Companhia objeto da oferta pública 
(“Preço da Oferta”) deverá ser o maior valor entre:  
 

(a)  o preço justo, entendido como o valor de avaliação da Companhia, apurado com base nos critérios, 
adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, fluxo 
de caixa descontado (considerando as sinergias resultantes da aquisição para o Acionista 
Adquirente), comparação por múltiplos ou cotação das ações no mercado de valores mobiliários, 
assegurada a revisão do valor da oferta na forma do parágrafo 3º deste artigo; 

 
(b)  125% (cento e vinte e cinco por cento) do preço de emissão das ações no último aumento de capital 

realizado mediante distribuição pública antecedente à data em que se tornar obrigatória a realização 
da oferta pública nos termos deste Artigo, devidamente atualizado pelo IGP-M ou por índice de 
base equivalente que o venha a substituir, até o momento do pagamento; e 

 
(c)  125% (cento e vinte e cinco por cento) da cotação média ponderada das ações de emissão da 

Companhia durante o período de 90 dias anterior ao fato ou evento que gerar a obrigação da oferta 
pública prevista neste Artigo.  

 
Parágrafo 2° – A oferta pública deverá observar obrigatoriamente os seguintes princípios e procedimentos, 
além de, no que couber, outros expressamente previstos no artigo 4º da Instrução CVM nº 361/02 ou norma 
que venha a substituí-la: 
 

(a)  ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; 

(b)  ser efetivada em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA; 

(c)  ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários, permitir-lhes a 
adequada informação quanto à Companhia e ao ofertante, e dotá-los dos elementos necessários à 
tomada de uma decisão refletida e independente quanto à aceitação da oferta pública; 

(d)  ser imutável e irrevogável após a publicação no edital de oferta, nos termos da Instrução CVM nº 
361/02, ressalvado o disposto no parágrafo 5º deste artigo; 

(e)  ser lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto neste Artigo e liquidada à vista, em 
moeda corrente nacional; e 

(f)  ser instruída com laudo de avaliação da Companhia, elaborado por instituição que atenda o 
disposto no Artigo 40 e mediante a utilização de metodologia prevista na alínea (a) do parágrafo 1º 
deste Artigo. 

 
Parágrafo 3° – Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações de emissão da 
Companhia, excetuadas neste cômputo as ações de titularidade do Acionista Adquirente, poderão requerer aos 
administradores da Companhia que convoquem Assembleia Especial para deliberar sobre a realização de nova 
avaliação da Companhia para fins de revisão do Preço da Oferta, cujo laudo deverá ser preparado nos mesmos 
moldes do laudo de avaliação referido na alínea (f) do parágrafo 2º deste Artigo, de acordo com os 
procedimentos previstos no artigo 4º-A da Lei das Sociedades por Ações e com observância ao disposto na 
regulamentação aplicável da CVM e nos termos deste capítulo. 
 
Parágrafo 4º – Na Assembleia Especial referida no parágrafo 3º acima poderão votar todos os titulares de 
ações da Companhia, com exceção do Acionista Adquirente. 
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Parágrafo 5º – Caso a Assembleia Especial referida no parágrafo 3º acima delibere pela realização de nova 
avaliação e o laudo de avaliação venha a apurar valor superior ao valor inicial da oferta pública, poderá o 
Acionista Adquirente dela desistir, obrigando-se, neste caso, a observar, no que couber, o procedimento 
previsto no artigo 28 da Instrução CVM nº 361/02, e a alienar o excesso de participação no prazo de 3 meses 
contados da data da mesma Assembleia Especial. 
 
Parágrafo 6º – A exigência de oferta pública obrigatória prevista no caput deste artigo não excluirá a 
possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, de a própria Companhia, formular outra 
oferta pública concorrente ou isolada, nos termos da regulamentação aplicável. 
 
Parágrafo 7º – As obrigações constantes do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações, e nos Artigos 35, 
36 e 37 deste Estatuto não excluem o cumprimento pelo Acionista Adquirente das obrigações constantes deste artigo. 
 
Parágrafo 8º – A exigência da oferta pública prevista neste artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se 
tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 15% (quinze por cento) do total 
das ações de sua emissão, em decorrência: 
 

(a)  de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações em até 30 (trinta) 
dias contados do evento relevante; 

(b)  da incorporação de outra sociedade pela Companhia; 

(c)  da incorporação de ações de outra sociedade pela Companhia; 

(d)  da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido 
aprovada em Assembleia Geral, convocada pelo Conselho de Administração, e cuja proposta de 
aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em Valor 
Econômico obtido a partir de um laudo de avaliação da Companhia realizada por instituição 
especializada que atenda aos requisitos do Artigo 40; ou 

(e)  de oferta pública para a aquisição da totalidade das ações da Companhia e que atenda ao disposto 
neste artigo. 

Parágrafo 9º – Divulgada a determinação do Preço da Oferta, formulado nos termos deste artigo e da 
regulamentação vigente, com liquidação em moeda corrente nacional ou mediante permuta por valores 
mobiliários de emissão de companhia aberta admitidos a negociação na BM&FBOVESPA, o Conselho de 
Administração deverá reunir-se, no prazo de 10 dias, a fim de apreciar os termos e condições da oferta 
formulada, obedecendo aos seguintes princípios: 
 

(a)  o Conselho de Administração poderá contratar assessoria externa especializada, que atenda ao 
disposto no Artigo 40, com o objetivo de prestar assessoria na análise da conveniência e 
oportunidade da oferta, no interesse geral dos acionistas da liquidez dos valores mobiliários 
ofertados, se for o caso; e 

(b)  caberá ao Conselho de Administração divulgar, justificadamente, aos acionistas, o seu 
entendimento acerca da conveniência e oportunidade da oferta formulada prevista neste artigo. 

Parágrafo 10º – Para fins do cálculo do percentual de 15% (quinze por cento) do total de ações de emissão da 
Companhia descrito no caput deste artigo, não serão computados os acréscimos involuntários de participação 
acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, resgate de ações ou de redução do capital social 
da Companhia com o cancelamento de ações. 
 
Parágrafo 11º – As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições 
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas 
neste Estatuto. 
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Artigo 46º – Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir as obrigações impostas por este Capítulo VI, 
inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos (i) para a realização ou solicitação do registro da oferta 
pública; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de 
Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Adquirente 
não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Adquirente, 
conforme disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
Artigo 47º – A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição 
prevista neste Capítulo VI, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM 
poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela 
Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de realizar a oferta 
pública de aquisição até que seja concluída com observância das regras aplicáveis. 

 
CAPÍTULO VII 

 
DO JUÍZO ARBITRAL 

 
Artigo 48º – A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a 
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, 
das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas 
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do 
Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do Regulamento de 
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. 
 
Parágrafo Único – Sem prejuízo da validade deste Artigo arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral 
terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas 
cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo 
que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito será 
imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA 
 

Artigo 49º – A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em Lei, cabendo à Assembleia 
Geral eleger o liquidante ou liquidantes, e, se for o caso, o Conselho Fiscal para tal finalidade, obedecidas as 
formalidades legais. 

 
CAPÍTULO IX  

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Artigo 50º – A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente 
vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração acatar 
declaração de voto de qualquer acionista, signatário de Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede 
social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também 
expressamente vedado à companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão 
de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que 
estiver previsto e regulado em acordo de acionistas. 
 
Artigo 51º – Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de 
acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações. 
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Artigo 52º – Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações, o valor do reembolso a ser 
pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela 
Assembleia Geral. 
 
Artigo 53º – As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas nos jornais Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e o Valor Econômico. 
 
Artigo 54º – O pagamento dos dividendos, aprovado em Assembleia Geral, bem como a distribuição de ações 
provenientes de aumento do capital, serão efetuados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da data 
em que forem declarados. 
 
Artigo 55º – A Companhia poderá negociar com suas próprias ações, observadas as disposições legais e as 
normas que vierem a ser expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 
 
Artigo 56º – O disposto no Artigo 45 e 46 deste Estatuto Social não se aplica aos acionistas que, imediatamente 
antes da publicação do anúncio de início de distribuição pública de ações, sejam titulares, direta e/ou 
indiretamente, de 15% (quinze por cento) ou mais do total de ações de emissão da Companhia, e seus 
sucessores, bem como não se aplica a qualquer Acionista Adquirente que adquira, numa negociação privada 
(fora de pregão da BM&FBovespa), ações de emissão da Companhia de titularidade dos acionistas a que se 
refere este Artigo 56. 
 
Artigo 57º – Os direitos e obrigações previstos nos Artigos 22 e 26, no que se refere ao Diretor de Relações 
com Investidores, serão eficazes a partir da concessão do registro de companhia aberta pela CVM. As 
disposições constantes dos capítulos VI e VII deste Estatuto somente serão eficazes a partir da publicação do 
anúncio de início de distribuição pública de ações, referente à uma primeira distribuição pública de ações, 
caso a Companhia decida fazê-la após a obtenção de seu respectivo registro de companhia aberta perante a 
CVM e sua listagem no Novo Mercado. 
 

* * * * * 
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1. DECLARAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 

Considerações sobre este Formulário de Referência 

Este formulário é elaborado com base na Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009 
(“Instrução CVM 480”). 

A data de última atualização deste Formulário de Referência não significa, necessariamente, que este 
documento teve todas as suas informações atualizadas até tal data, mas que algumas ou todas as informações 
nele contidas foram atualizadas conforme o Artigo 24 caput da ICVM480 e seus Parágrafos 1º, 2º e 3º. 

Este Formulário de Referência não se caracteriza como um documento de oferta pública de valores 
mobiliários da Companhia, bem como não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para oferta de 
compra de títulos e valores mobiliários no Brasil ou em qualquer outra jurisdição. 

 
1.1. Declaração  

Fernando Antonio Simões e Denys Marc Ferrez, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relações 
com Investidores, respectivamente, da JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A., sociedade por ações devidamente 
constituída e validamente existente de acordo com as leis do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 52.548.435/0001-79 (“Companhia”), vêm, pela presente, nos termos do item 1 do Anexo 24, da Instrução 
CVM 480, declarar que: 

• reviram o presente Formulário de Referência (“Formulário de Referência”); 

• todas as informações contidas neste Formulário de Referência são verdadeiras, completas, 
consistentes e não induzem a erro, foram divulgadas em linguagem simples, clara, objetiva e 
concisa, de forma abrangente, equitativa e simultânea para todo o mercado, são úteis para a 
avaliação dos valores mobiliários emitidas pela Companhia, e, portanto, atendem ao disposto na 
Instrução CVM 480, em especial aos artigos 14 a 19; e 

• o conjunto de informações contidas neste Formulário de Referência é um retrato verdadeiro, 
preciso e completo da situação econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas 
atividades e dos valores mobiliários por ela emitidos. 
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2. AUDITORES 

2.1. Identificação dos Auditores 

Razão Social: Terco Grant Thornton Auditores Independentes S.S. 
CNPJ: 00.326.016/0001-99 

Responsáveis:  
 Nome: Alexandre De Labeta Filho 
 CPF/MF: 058.618.548-82 
 RG: 13.633.929 
 Endereço: Av. das Nações Unidas 12.995 15º andar São Paulo – SP 
 Telefone: (11) 3054-0009 
 Fax: (11) 3054-0077 
 E-mail: alexandre@tercogt.com.br 
  

Data de Contratação dos Serviços: 04/09/2003 
  

Descrição dos Serviços Contratados: Serviços de auditoria externa e serviços pré-acordados na aquisição de 
empresas. 

 
2.2. Informar montante total de remuneração dos auditores independentes no último 

exercício social, discriminando os honorários relativos a serviços de auditoria e os 
relativos a quaisquer outros serviços prestados 

A remuneração total paga aos auditores da Companhia foi de R$1.147.280,58 no exercício de 2009, sendo 
que os serviços de auditoria independente representaram R$1.114.530,58 e outros serviços representaram 
R$32.750,00 no mesmo exercício. 

2.3. Outras Informações que a Companhia julga relevantes 

Não há outras informações que a Companhia julgue sejam relevantes. 
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3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS  

3.1. Informações Financeiras Selecionadas  

 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2007 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2008 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2009 

Patrimônio Líquido (em R$ milhões)................................ 640,0 364,3 355,4 
Ativo Total (em R$ milhões) ............................................ 1.348,3 1.695,6 1.882,1 
Receita Líquida (em R$ milhões)...................................... 1.027,7 1.478,0 1.477,8 
Resultado Bruto (em R$ milhões) ..................................... 234,4 298,5 302,2 
Resultado Líquido (em R$ milhões) ................................. 86,7 57,9 62,9 
Resultado Líquido de Operações em Continuidade........... 74,3 53,5 61,2 
Número de Ações, ex-tesouraria ....................................... 357.258.230 196.133.779 139.151.803 
Valor patrimonial da ação (em reais) ................................ 1,79 1,86 2,55 
Resultado líquido por ação (em reais) ............................... 0,24 0,29 0,45 
Outras informações contábeis selecionadas ...................... – – – 
 
3.2. Medições Não Contábeis 

A Companhia utiliza como medição não contábil o EBITDA com o intuito de prover informação adicional 
da Companhia sobre sua capacidade de pagar dívidas, realizar investimentos e cobrir necessidades de capital de 
giro. De acordo com o Ofício Circular CVM n° 1/2005, o EBITDA é o lucro antes das receitas (despesas) 
financeiras líquidas do imposto de renda e contribuição social, da participação de minoritários, depreciação e 
amortização. O EBITDA não é uma medida definida nas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, não representa 
o fluxo de caixa para os exercícios apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, 
como indicador do desempenho operacional da Companhia ou como substituto do fluxo de caixa ou como 
indicador de liquidez da Companhia. O EBITDA não possui significado padronizado e a nossa definição de 
EBITDA pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas.  

A tabela abaixo apresenta a reconciliação entre o nosso lucro líquido e EBITDA: 

 Em 31 de dezembro de 

 2007 2008 2009 
 (em milhões de R$) 
Lucro Líquido ..................................................................................................... 86,7 57,9 62,9 
Lucro líquido proveniente de investimentos em descontinuidade ....................... (12,4) (4,4) (1,7) 
Lucro líquido de operações em continuidade.................................................. 74,3 53,5 61,2 
Despesas Financeiras .......................................................................................... 46,7 88,6 108,3 
Receitas Financeiras............................................................................................ (13,1) (30,0) (46,6) 
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido) .............................. 21,9 24,4 27,9 
Depreciação......................................................................................................... 56,3 73,2 69,4 
Amortização........................................................................................................ 1,6 10,7 18,2 
EBITDA(1) .......................................................................................................... 187,7 220,4 238,4 
Margem EBITDA (%)(2) ................................................................................... 18,3% 14,9% 16,1% 
Receita Líquida ................................................................................................. 1.027,7 1.478,0 1.477,8 
 

(1) Lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas do imposto de renda e contribuição social, da participação de minoritários, depreciação e 
amortização. O EBITDA não é uma medida definida nas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os exercícios 
apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto do 
fluxo de caixa ou como indicador de liquidez da Companhia. O EBITDA não possui significado padronizado e a nossa definição de EBITDA pode não 
ser comparável àquelas utilizadas por outras empresas. 

(2) EBITDA dividido pela receita líquida operacional do exercício. 

A Companhia utiliza, ainda, como medida não contábil a dívida líquida com o fim de eliminar eventuais 
excessos de caixa (que assegura a liquidez da Companhia). A dívida líquida é calculada a partir dos empréstimos 
e financiamentos de curto e longo prazo, menos o valor em caixa e aplicações financeiras. A dívida líquida não é 
uma medida definida nas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e não representa o endividamento total da 
Companhia, nem deve ser considerada como substituto para empréstimos e financiamentos como indicador de 
passivo financeiro total da Companhia. A dívida líquida não possui um significado padronizado e, portanto, pode 
não ser comparável com indicadores de mesma denominação reportados por outras empresas.  
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A tabela abaixo apresenta a reconciliação da nossa dívida líquida: 

 Em 31 de dezembro de 

 2007 2008 2009 
 (em milhões de R$) 

Empréstimo e financiamento CP......................................................................... 138,4 321,2 291,1 
Leasing a pagar CP ............................................................................................. 85,9 129,1 103,2 
Empréstimo e financiamento LP ......................................................................... 88,4 370,8 599,1 
Leasing a pagar LP.............................................................................................. 145,5 90,4 43,3 
Caixa e equivalente de caixa ............................................................................... (7,3) (23,3) (53,6) 
Títulos e valores mobiliários ............................................................................... (155,0) (56,8) (84,3) 
Dívida Líquida .................................................................................................... 295,9 831,4 898,8 
 
3.3. Eventos Subsequentes a 31 de dezembro de 2009 

Distribuição de Dividendos 

Em 8 de fevereiro de 2010, nossos acionistas autorizaram, por meio da Assembleia Geral Extraordinária, a 
distribuição da totalidade dos lucros auferidos do exercício de 2009 no valor agregado de R$62,9 milhões e se 
comprometeram a utilizar tais lucros distribuídos para a quitação dos valores a receber pela Julio Simões Logística 
S.A. decorrentes de transações com as partes relacionadas Julio Simões Participações S.A., Ribeira Imóveis Ltda., 
Ponto Veículos Ltda. e J.S. Táxi Aéreo Ltda. Em relação aos dividendos distribuídos com base no lucro apurado no 
exercício de 2009, a Companhia obteve um consentimento dos detentores das notas promissórias, reunidos em 
assembleia, em 19 de março de 2010, para que tal lucro fosse integralmente distribuído. Para maiores informações, 
ver itens 3.4 e 3.5. 

Em 10 de março de 2010, em Reunião do Conselho de Administração, foi aprovada a distribuição, ad 
referendum da Assembleia Geral, de dividendos intermediários no valor de R$35,0 milhões à conta de Reserva 
de Lucros da Companhia existente nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2009. Fizeram jus ao recebimento dos referidos dividendos os acionistas da Companhia que, na 
data da aprovação dos dividendos intermediários pela Assembleia Geral, estavam registrados no Livro de 
Registro de Ações Nominativas da Companhia. 

Em 10 de março de 2010, realizamos uma Assembleia Geral Extraordinária por meio da qual os acionistas 
da Companhia aprovaram a referida distribuição de dividendos intermediários no valor de R$35,0 milhões a ser 
paga no prazo de 60 dias a partir da data da realização desta assembleia nos termos da Reunião do Conselho de 
Administração realizada na mesma data. A totalidade do valor supracitado será utilizado para a quitação de 
mútuos celebrados entre partes relacionadas. 

Para maiores informações sobre as distribuições de dividendos realizadas, ver item “3.5” deste 
Formulário de Referência. 

Mútuos com Partes Relacionadas 

Em fevereiro e março de 2010, os seguintes contratos de mútuo firmados pela Companhia com partes 
relacionadas foram extintos: 

• Mútuo firmado com a Julio Simões Participações S.A. no valor de R$47,4 milhões; 

• Mútuo firmado com a Ribeira Imóveis Ltda, no valor de R$8,4 milhões; 

• Mútuo firmado com a Ponto Veículos Ltda, no valor de R$4,3 milhões; e 

• Mútuo firmado com a J.S. Táxi Aéreo Ltda, no valor de R$1,5 milhão. 

Para mais informações, ver item “16” deste Formulário de Referência. 
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3.4. Política de Destinação de Resultados 

 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2007 
Exercício Social Encerrado em 

31.12.2008 
Exercício Social Encerrado em  

31.12.2009 
    

Regras sobre 
retenção de 
lucros 
 

Não aplicável. Após deduzido imposto de renda e o 
prejuízo acumulados, o lucro líquido 
terá a seguinte destinação (i) 5% serão 
destinados à constituição de da reserva 
legal, que não excederá 20% do capital 
social; (ii) reservas para contingências; 
(iii) parcela destinada ao pagamento de 
dividendo anual mínimo obrigatório e, 
caso este ultrapasse a parcela do lucro 
do exercício, o excesso poderá ser 
destinado à constituição de reserva de 
lucros a realizar; (iv) uma parcela 
poderá ser retida com base em 
orçamento de capital. 
 

Após deduzido imposto de renda e o prejuízo 
acumulados, o lucro líquido terá a seguinte 
destinação (i) 5% serão destinados à 
constituição de da reserva legal, que não 
excederá 20% do capital social; (ii) reservas 
para contingências; (iii) parcela destinada ao 
pagamento de dividendo anual mínimo 
obrigatório e, caso este ultrapasse a parcela do 
lucro do exercício, o excesso poderá ser 
destinado à constituição de reserva de lucros a 
realizar; (iv) uma parcela poderá ser retida com 
base em orçamento de capital; e (v) constituição 
de reserva de lucros estatutária denominada 
reserva de investimentos. 
 

Regras sobre 
distribuição de 
dividendos 
 

Não aplicável. De acordo com o estatuto social da 
Companhia vigente no exercício, o 
resultado do exercício, depois de 
deduzidos os prejuízos acumulados e a 
provisão para imposto de renda tem 
sucessivamente a seguinte destinação 
mediante proposta da Diretoria: (i) 5% 
para constituição de reserva legal; (ii) o 
remanescente terá destinação fixada por 
assembleia geral. 
 

Em conformidade com o Estatuto Social da 
Companhia, aos acionistas é assegurado o 
direito ao recebimento de um dividendo 
obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e 
cinco por cento) do lucro líquido do exercício, 
diminuído ou acrescido dos seguintes valores: 
(i) 5% destinados à constituição de reserva 
legal; e (ii) importância destinada à formação 
de reserva para contingências e reversão das 
mesmas reservas formadas em exercícios 
anteriores. O montante a ser efetivamente 
distribuído é aprovado na AGO que aprova as 
contas dos administradores referentes ao 
exercício anterior com base na proposta 
apresentada pela Diretoria e aprovada pelo 
Conselho de Administração. 
 

Periodicidade 
das distribuições 
de dividendos 
 

Não aplicável. Os dividendos são distribuídos 
conforme deliberação da AGO da 
Companhia, realizada nos primeiros 4 
meses de cada ano. O estatuto social da 
Companhia permitia, ainda, 
distribuições de dividendos intercalares 
e intermediários à conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros 
existentes no último balanço mensal, 
trimestral ou semestral aprovado. 
 

Os dividendos são distribuídos conforme 
deliberação da AGO da Companhia, realizada 
nos primeiros 4 meses de cada ano. O Estatuto 
Social da Companhia permite, ainda, 
distribuições de dividendos intercalares e 
intermediários, podendo ser imputados ao 
dividendo obrigatório. 
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Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2007 
Exercício Social Encerrado em 

31.12.2008 
Exercício Social Encerrado em  

31.12.2009 
Restrições à 
distribuição de 
dividendos 
 

Não aplicável. De acordo com o estatuto social da 
Companhia vigente no exercício, os 
acionistas que estivessem em mora 
com as obrigações perante a 
Companhia não teriam direito ao 
recebimento de dividendos. 

O contrato de colocação das notas promissórias 
descritas no item 10.1.g.iv estabelece restrição 
ao pagamento de dividendos acima de 25% do 
lucro líquido ajustado. Para maiores 
informações, ver item 10.1.g.iv. A Companhia 
obteve em 19 de março de 2010 autorização 
dos detentores das notas promissórias para a 
distribuição integral de dividendos para os 
lucros apurados no exercício encerrado em 
31.12.2009. As debêntures descritas no item 
18.5 também determinam restrições ao 
pagamento de dividendos em algumas 
situações. Para uma descrição completa 
dessas restrições, ver item 18.5 deste 
Formulário de Referência. 
 
O pagamento do dividendo obrigatório poderá 
ser limitado ao montante do lucro líquido 
realizado, nos termos da lei. 

3.5. Distribuição de Dividendos 

 

Exercício Social 
Encerrado em 
31.12.2007(3) 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2008 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2009 
Lucro líquido do exercício (em milhões de R$) ................... 86,7 57,9 62,9
Dividendo distribuído (em milhões de R$) .......................... 11,5 54,9 59,8
Dividendo obrigatório (em milhões de R$).......................... – 13,7 14,9
Dividendo distribuído acima do obrigatório  

(em milhões de R$)............................................................ – 19,5 44,9
Juros sobre capital próprio distribuído  

(em milhões de R$)............................................................ 11,5 21,6   – 
Percentual de dividendo por lucro líquido............................ 13,3% 95,0% 95,0%
Dividendo distribuído por classe e espécie de ações ............ – – – 

Data de pagamento do dividendo .........................................

Os dividendos foram 
pagos em datas 

distintas(1) 

Os dividendos foram 
pagos em datas 

distintas(2) 
19/02/2010 e 

22/02/2010
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido............... 1,8% 15,1% 16,8%
Lucro retido (em milhões de R$) ......................................... 75,2 – – 
Data da aprovação da retenção............................................. 30/04/2008 – – 
 

(1) Os dividendos foram pagos em 12/05/2008; 30/05/2008; 31/05/2008; 20/11/2008; e 31/12/2008. 
(2) Os dividendos foram pagos em 26/01/2009; 10/02/2009; 19/02/2009; 27/02/2009; 11/03/2009; 18/03/2009; 24/03/2009; 15/04/2009; 29/04/2009; 

13/05/2009; 10/06/2009; 06/07/2009; 15/07/2009; 21/07/2009; 29/07/2009; 12/08/2009; 04/09/2009; 10/09/2009; 30/09/2009; 06/10/2009; 14/10/2009; 
06/11/2009; 13/11/2009; 17/11/2009; 04/12/2009; 10/12/2009; 12/12/2009; 17/12/2009; e 23/12/2009. 

 (3) No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, a Companhia era uma sociedade limitada e, por esse motivo, não tinha obrigação de realizar 
distribuição mínima de dividendos nem da formalização da retenção dos lucros. 

3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de 
lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores 

 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2007 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2008 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2009 
 (em milhões de R$) 

Lucros Retidos ................................................ – 62,6 – 
Reservas Constituídas ..................................... – – – 
 

Para mais informações sobre as distribuições de dividendos do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2009, bem como dividendos intermediários distribuídos conforme a Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 10 de março de 2010, ver item “3.3”, deste Formulário de Referência. 
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3.7. Nível de Endividamento  

Período 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2007 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2008 

Exercício Social 
Encerrado em 

31.12.2009 

Montante da dívida, de qualquer natureza  
(em milhões de R$).......................................................... 458,6 913,0 1.037,5 
Empréstimos e Financiamentos......................................... 138,5 321,2 291,1 
Leasing a pagar ................................................................. 85,9 129,1 103,2 
Partes relacionadas............................................................ 0,4 1,5 0,8 
Empréstimos e Financiamentos longo prazo..................... 88,4 370,8 599,1 
Leasing a pagar longo prazo ............................................. 145,4 90,4 43,3 

Índice de endividamento (passivo circulante mais o 
não circulante, dividido pelo patrimônio líquido) ............. 110,7% 365,4% 429,6% 

 

3.8. Em forma de tabela, separando por dívidas com garantia real, dívidas com garantia 
flutuante e dívidas quirografárias, indicar o montante de obrigações da Companhia de 
acordo com o prazo de vencimento 

Exercício Social encerrado em 31.12.2007 

Período Inferior a 1 ano  

Superior a 1 
ano e inferior a 

3 anos  

Superior a 3 
anos e inferior 

a 5 anos  
Superior a 5 

anos  Total 
 (em milhões R$) 
Real(1) ...................  224,7 216,0 17,9 0,0 458,6 
Flutuante ..............  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quirografária........  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total ....................  224,7 216,0 17,9 0,0 458,6 
 

Exercício Social encerrado em 31.12.2008 

Período Inferior a 1 ano  

Superior a 1 
ano e inferior a 

3 anos  

Superior a 3 
anos e inferior 

a 5 anos  
Superior a 5 

anos  Total 
 (em milhões R$) 
Real(1) ...................  451,8 312,7 135,1 13,4 913,0 
Flutuante ..............  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quirografária........  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total ....................  451,8 312,7 135,1 13,4 913,0 
 

Exercício Social encerrado em 31.12.2009 

Período Inferior a 1 ano  

Superior a 1 
ano e inferior a 

3 anos  

Superior a 3 
anos e inferior 

a 5 anos  
Superior a 5 

anos  Total 
 (em milhões R$) 
Real(1) ...................  395,1 433,9 160,4 48,1 1.037,5 
Flutuante ..............  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Quirografária........  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total ....................  395,1 433,9 160,4 48,1 1.037,5 
 

(1) As dívidas são compostas por financiamentos e empréstimos contratados com as seguintes garantias: aval dos sócios, reciprocidade de recebíveis, 
carteira de cobrança, aplicações vinculadas, alienação dos bens financiados, volume de transação mínima em conta corrente, alienação de cotas de 
empresas adquiridas através de financiamento. 

 

3.9. Outras Informações Relevantes 

Não há outras informações relevantes. 
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4. FATORES DE RISCO 

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

a. à Companhia 

Nosso sucesso depende de nossa habilidade de atrair, treinar e reter profissionais 
capacitados. 

Nosso sucesso depende da habilidade de atrairmos, treinarmos e retermos profissionais capacitados para a 
condução de nosso negócio. Há competição por profissionais qualificados no setor de logística e carência de mão 
de obra especializada e qualificada para a operação de novas tecnologias disponíveis nos veículos e de designar 
soluções de logística. Ainda que sejamos capazes de contratar, treinar e manter profissionais qualificados, não 
podemos garantir que não incorreremos em custos substanciais para tanto. Adicionalmente, a perda de qualquer 
dos membros de nossa administração ou outros profissionais-chaves pode nos afetar adversamente. 

O financiamento da nossa estratégia de crescimento requer capital intensivo de longo prazo. 

Nossa competitividade e a implementação da nossa estratégia de crescimento dependem de nossa 
capacidade de captar recursos para realizar investimentos e concluir aquisições, seja por dívida ou aumento de 
capital. Não é possível garantir que seremos capazes de obter financiamento suficiente para custear nossos 
investimentos e nossa estratégia de expansão ou que tais financiamentos serão obtidos a custos e termos 
aceitáveis, seja por condições macroeconômicas adversas, acarretando, por exemplo, um aumento significativo 
das taxas de juros praticadas no mercado, seja pelo nosso desempenho ou por outros fatores externos ao nosso 
ambiente, o que poderá nos afetar adversamente de forma relevante.  

Podemos não ser bem sucedidos na execução de nossa estratégia de aquisições. 

Não há como assegurar que seremos bem sucedidos em identificar, negociar ou concluir quaisquer aquisições. 
Adicionalmente, a integração de empresas adquiridas poderá se mostrar mais custosa do que o previsto. 

Não podemos garantir que seremos capazes de integrar as empresas adquiridas ou seus bens em nossos 
negócios de forma bem sucedida, tampouco de averiguar as contingências das empresas adquiridas, visto que 
grande parte das empresas do setor em que atuamos não possui informações financeiras auditadas. O insucesso 
da nossa estratégia de novas aquisições pode afetar, material e adversamente, a nossa situação financeira e os 
nossos resultados. 

Além disso, quaisquer aquisições de maior porte que viermos a considerar poderão estar sujeitas à obtenção 
de autorizações das autoridades brasileiras de defesa da concorrência e demais autoridades brasileiras. Nós 
podemos não ter sucesso na obtenção de tais autorizações necessárias ou na sua obtenção em tempo hábil. 

A perda de membros da nossa alta administração poderá afetar a condução de nossos negócios. 

Nossos negócios são altamente dependentes dos nossos altos executivos, em especial nosso Diretor 
Presidente, o qual, ao longo da história de nossa Companhia, tem desempenhado papel fundamental para sua 
construção. Caso nosso Diretor Presidente ou algum dos membros de nossa alta administração venha a não mais 
integrar nosso quadro diretivo, poderemos ter dificuldades para substituí-los, o que poderá prejudicar nossos 
negócios e resultados operacionais. 
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A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países, principalmente nos 
emergentes ou nos Estados Unidos, pode afetar negativamente a economia brasileira e os 
negócios da Companhia. 

O mercado de títulos e valores mobiliários emitidos por companhias brasileiras é influenciado, em vários 
graus, pela economia global e condições do mercado, e especialmente pelos países da América Latina e outros 
mercados emergentes. A reação dos investidores ao desenvolvimento em outros países pode ter um impacto 
desfavorável no valor de mercado dos títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises em outros 
países emergentes ou políticas econômicas de outros países, dos Estados Unidos da América em particular, 
podem reduzir a demanda do investidor por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras e pelos 
emitidos pela Companhia, o que poderia adversamente afetar o preço de mercado das Ações da Companhia, 
além de comprometer adversamente a capacidade de financiamento da Companhia. No passado, o 
desenvolvimento adverso das condições econômicas nos mercados emergentes resultou em significante retirada 
de recursos do país e uma queda no montante de capital estrangeiro investido no Brasil. A crise financeira 
iniciada nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2008 criou uma recessão global. Mudanças nos preços de 
ações ordinárias de companhias abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, 
desaceleração da economia global, instabilidade de taxa de câmbio e pressão inflacionária podem adversamente 
afetar, direta ou indiretamente, a economia e o mercado de capitais brasileiros. Adicionalmente, a economia 
brasileira é afetada por condições de mercado e econômicas internacionais em geral, especialmente as condições 
econômicas dos Estados Unidos. Os preços das ações na BM&FBOVESPA, por exemplo, são tradicionalmente 
sensíveis a flutuações nas taxas de juros dos Estados Unidos e ao comportamento das principais bolsas 
norteamericanas. Qualquer aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, 
poderá reduzir a liquidez global e o interesse do investidor nos mercados de capital brasileiros, afetando 
negativamente o preço das ações de emissão da Companhia. 

Futuras demonstrações contábeis a serem elaboradas por nós serão alteradas de maneira 
relevante em decorrência de diversos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC e 
normatizados pela CVM no decorrer do exercício de 2010. 

A Lei 11.638/2007 e a Lei 11.941/2009 (que converteu, em Lei, a MP 449/08) modificaram e introduziram 
novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, com o principal objetivo de atualizar a legislação societária 
brasileira para possibilitar o processo de convergência do BR GAAP com as práticas contábeis constantes das 
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB. 

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 e está em processo de avaliação dos respectivos impactos. Quando da 
elaboração das demonstrações contábeis do exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2010, as demonstrações 
contábeis de 2009 ora apresentadas serão reapresentadas com vistas à comparabilidade entre os exercícios, 
conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Adicionalmente, em continuidade a esse processo de convergência, poderão ser editados novos 
pronunciamentos contábeis os quais podem eventualmente trazer impactos relevantes sobre o resultado das 
operações da Companhia. Não temos controle e não podemos prever quais serão os novos pronunciamentos 
contábeis a serem emitidos ainda em 2010 e nos anos seguintes. 
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Um processo criminal contra nosso Diretor Presidente pode nos afetar negativamente. 

Nosso Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fernando Antonio Simões, é réu 
em um processo criminal em curso na Comarca de Salvador, Estado da Bahia, o qual se encontra ainda em uma 
fase inicial (e, portanto, ainda não foi julgado), referente a uma suposta fraude à licitação e corrupção ativa que 
teriam ocorrido no contexto de um processo licitatório de terceirização de frota, com o fornecimento e 
manutenção, pela nossa Companhia, de 191 viaturas para a Polícia Militar do Estado da Bahia. O Sr. Fernando 
Antonio Simões também é o nosso Acionista Controlador. Caso seja proferida uma decisão final condenatória, 
transitada em julgado, contra o Sr. Fernando Antonio Simões, ele poderá ser impedido de continuar a exercer 
suas funções na nossa administração e, dependendo do desenvolvimento desse processo criminal, nossa 
reputação perante clientes, fornecedores e investidores poderá ser afetada. Além disso, poderemos sofrer 
restrições em nossa capacidade de contratar com entidades do setor público. Assim sendo, este assunto pode 
causar um impacto adverso relevante às nossas atividades, aos nossos resultados e ao valor das nossas Ações. 
Além disso, o Sr. Fernando Antonio Simões e alguns de nossos administradores poderão ter de alocar parte 
substancial de seu tempo e atenção para o acompanhamento e monitoramento desse processo e dos efeitos que 
ele poderá ter sobre nossas atividades, o que poderá desviar de maneira relevante o tempo e a atenção que 
deveria ser destinada à condução dos nossos negócios. 

b. ao Nosso Controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle 

A Companhia continuará sendo controlada pelo atual Acionista Controlador, cujo interesse 
poderá diferir daqueles de outros acionistas. 

Nosso Acionista Controlador tem o poder de nos controlar, inclusive com poderes para: (i) eleger e 
destituir a maioria dos membros de nosso Conselho de Administração, estabelecer a nossa política administrativa 
e exercer o controle geral sobre a nossa administração e nossas Controladas; (ii) vender ou de alguma forma 
transferir ações que representem o nosso controle por ele detidas, nos termos do nosso Estatuto Social; e (iii) 
determinar o resultado de qualquer deliberação dos nossos acionistas, inclusive operações com partes 
relacionadas, reorganizações societárias, aquisições e alienações de ativos, submetidos à aprovação dos 
acionistas, incluindo a venda de todos ou substancialmente todos os ativos, ou a retirada das nossas ações do 
Novo Mercado, assim como determinar a época de distribuição e o pagamento de quaisquer dividendos futuros. 

Após a conclusão da Oferta, o Acionista Controlador será titular de ações representando 48,0% do capital 
social com direito a voto, pressupondo o exercício da Opção de Ações Suplementares e do Lote Adicional. 
Enquanto o Acionista Controlador continuar a deter ou a controlar bloco significativo de direitos de voto, 
continuará a nos controlar. 

Os interesses do Acionista Controlador poderão não coincidir com os interesses dos demais acionistas. 

c. aos Nossos Acionistas 

A relativa volatilidade do mercado de capitais brasileiro poderá restringir consideravelmente 
a capacidade dos investidores de vender nossas Ações pelo preço desejado e no momento 
desejado. 

O investimento em valores mobiliários brasileiros, como nossas Ações, envolve um grau de risco maior do 
que o investimento em valores mobiliários de emitentes de países cujos cenários políticos e econômicos são mais 
estáveis, e, em geral, tais investimentos são considerados especulativos por natureza. Esses investimentos estão 
sujeitos a riscos econômicos e políticos, tais como, dentre outros: 

• alterações no cenário regulatório, tributário, econômico e político que possam afetar a capacidade 
dos investidores de receber pagamento, no todo ou em parte, relativo a seus investimentos; e 

• restrições ao investimento estrangeiro e à repatriação do capital investido. 
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O mercado brasileiro de valores mobiliários é consideravelmente menor, menos líquido, mais volátil e mais 
concentrado do que os grandes mercados de valores mobiliários internacionais, como o dos Estados Unidos. Em 
31 de dezembro de 2009, a capitalização total de mercado das empresas relacionadas na BM&FBOVESPA era 
equivalente a cerca de US$1,341 trilhão, ao passo que as dez maiores empresas relacionadas na 
BM&FBOVESPA representavam cerca de 50,36% da capitalização total de mercado de todas as empresas 
relacionadas, que figuravam no rol das empresas na referida data. Essas características de mercado poderiam 
restringir consideravelmente a capacidade dos titulares das nossas Ações de vendê-las pelo preço e na data que 
desejarem, afetando de modo desfavorável os preços de comercialização de nossas Ações. 

Podemos vir a obter capital adicional no futuro por meio da emissão de ações, o que poderá 
resultar numa diluição da participação dos nossos acionistas em nosso capital social. 

Podemos precisar captar recursos adicionais no futuro por meio de emissões públicas ou privadas de ações 
ou valores mobiliários conversíveis em ações para financiar nossas iniciativas de crescimento. De acordo com a 
Lei das Sociedades por Ações, qualquer captação de recursos por meio da distribuição pública de ações ou 
valores mobiliários conversíveis em ações pode ser realizada sem o direito de preferência aos nossos acionistas, 
o que pode consequentemente resultar na diluição da participação destes investidores em nosso capital social. 

Nosso Estatuto Social contém disposições destinadas a proteger a dispersão acionária de 
nossas Ações, as quais poderão impedir ou atrasar as operações que favoreçam os nossos 
acionistas. 

Visando a promover a dispersão das nossas Ações no mercado, nosso Estatuto Social contém certas 
disposições que têm o efeito de tornar mais difíceis as tentativas de aquisição de parcelas substanciais de nossas 
Ações em circulação por investidores. Qualquer acionista ou grupo de acionista, representando o mesmo 
interesse que se tornar detentor de 15% ou mais do nosso capital social, ficará obrigado a realizar e solicitar o 
registro de oferta pública para aquisição de nossas ações no prazo de 60 dias a contar da data em que o acionista 
em questão adquirir 15% ou mais do nosso capital social. Disposições dessa natureza poderão causar 
dificuldades ou limitar operações com nossas Ações que poderão ser do interesse dos investidores. 

d. às Nossas Controladas e Coligadas 

Os riscos relacionados às Controladas e coligadas são os mesmos relacionados à Companhia. 

e. aos Nossos Fornecedores 

Aumentos significativos na estrutura de custos de nosso negócio podem afetar adversamente 
nossos resultados operacionais. 

Estamos sujeitos a riscos relacionados à dificuldade de repasse de aumentos de nossos custos de insumos 
aos nossos clientes, sejam eles combustíveis, peças, pneus ou mão de obra, o que poderá impactar adversamente 
de forma relevante nossa condição financeira e os nossos resultados. Preço e disponibilidade de nossos insumos 
dependem de fatores políticos, econômicos e mercadológicos que fogem ao nosso controle e não podemos 
prever quando os preços destes insumos sofrerão reajustes. 

Riscos relacionados à terceirização de parte substancial de nossas atividades de serviços 
dedicados a cadeia de suprimentos e de transporte de cargas gerais podem nos afetar 
adversamente. 

Respondemos integralmente, perante nossos clientes, por eventuais falhas na prestação do serviço 
realizado por Agregados e Terceiros que contratamos, e não podemos garantir que o serviço prestado por 
Agregados e Terceiros apresente a mesma excelência daquele prestado por nossos empregados. Também a 
descontinuidade da prestação de serviços por diversas empresas terceirizadas poderá afetar a qualidade e 
continuidade de nossos negócios. Caso qualquer uma dessas hipóteses ocorra, nossa reputação e nossos 
resultados poderão ser impactados adversamente.  
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Além disso, na hipótese de uma ou mais empresas terceirizadas não cumprirem com suas obrigações 
trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, seremos considerados subsidiariamente responsáveis e poderemos ser 
obrigados a pagar tais valores aos empregados das empresas terceirizadas inadimplentes. Não podemos garantir 
que empregados de empresas terceirizadas não tentarão reconhecer vínculo empregatício conosco. 

f. aos Nossos Clientes 

Como prestadores de serviços com ativos fixos relevantes, nossos resultados dependem do 
volume de negócios com nossos clientes. 

Como prestadores de serviços com ativos fixos relevantes, nossos resultados dependem do volume de 
negócios nas indústrias em que nossos clientes atuam. Muitos de nossos acordos com os nossos clientes 
permitem a rescisão antecipada unilateral pelo cliente e/ou prevêem a renovação ou prorrogação do contrato ao 
critério exclusivo do cliente. Uma redução do volume de negócios resultaria em uma redução de nossas margens 
operacionais, devido à menor diluição dos nossos custos fixos, especialmente no segmento de Serviços 
Dedicados a Cadeias de Suprimentos e Gestão e Terceirização de Frotas. Caso nossos contratos com clientes 
sejam rescindidos ou não sejam renovados, ou caso a demanda por nossos serviços diminua, ou ainda, se nossos 
clientes sofrerem efeitos econômicos adversos, nossa condição financeira e os nossos resultados serão 
impactados adversamente, principalmente em virtude de termos um montante substancial de ativos imobilizados, 
o que poderá afetar adversamente de forma relevante o preço de nossas ações.  

g. aos Setores da Economia em que Atuamos 

A falta de conservação de parte das rodovias brasileiras pode afetar adversamente nosso 
custo de serviço de transporte. 

Grande parte de nossos custos e despesas refere-se à manutenção e depreciação de nossa frota. A falta de 
conservação de parte das rodovias brasileiras pode causar avarias aos veículos, maior tempo em trânsito, gasto 
adicional de combustível, desgaste prematuro de pneus e até perda de carga, ocasionando o aumento de nossas 
despesas com manutenção e tempo de inoperância, redução do nível de serviço e valor residual dos nossos 
ativos menor do que o previsto, o que poderá impactar adversamente de forma relevante nossa condição 
financeira e os nossos resultados. 

Despesas com indenizações de qualquer natureza, acidentes, roubos e outras reclamações 
podem afetar significativamente nossos resultados operacionais. 

Acidentes no setor logístico de transporte rodoviário são relativamente comuns e as consequências 
imprevisíveis. Qualquer aumento significativo na frequência e gravidade dos acidentes, perdas ou avarias de 
cargas, roubos de carga, indenizações a trabalhadores (incluindo indenizações de natureza trabalhista) ou 
terceiros ou desenvolvimento desfavorável de reclamações pode ter um efeito adverso relevante em nossos 
resultados operacionais e condição financeira. Muito embora contratemos apólices de seguros que consideramos 
possuírem coberturas adequadas para os nossos ramos de atividades, existem determinados tipos de riscos que 
podem não estar cobertos pelas referidas apólices (tais como guerra, caso fortuito e força maior ou interrupção 
de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer eventos não cobertos, poderemos incorrer 
em custos adicionais para a recomposição ou reforma do bem atingido. Adicionalmente, não podemos garantir 
que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices, o pagamento do seguro será 
suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro. Por fim, despesas futuras com seguros e reclamações 
podem exceder níveis históricos, afetando de forma relevante nossos resultados, dificultando assim nossa 
habilidade de contratar as apólices de seguros necessárias às nossas atividades com as respectivas seguradoras. 
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A substancial competição, principalmente de outros prestadores de serviços de gestão 
logística, pode prejudicar o desenvolvimento de nossas atividades. 

Nosso segmento é altamente competitivo e fragmentado. Competimos com diversos concorrentes formais e 
informais no segmento de Provedores de Serviços Logísticos, inclusive com prestadores de serviços em 
operações de outros modais. A competição resulta fundamentalmente na redução das margens nos segmentos de 
atuação. Caso não sejamos capazes de atender à demanda de serviços e preços de nossos clientes da mesma 
forma que nossos concorrentes para superá-los e mantermos ou aumentarmos nossa participação no mercado, 
nossos resultados poderão ser adversamente afetados de forma relevante. 

h. à Regulação dos Setores em que Atuamos  

As leis e regulamentos ambientais podem exigir dispêndios maiores que aqueles em que 
atualmente incorremos para seu cumprimento e o descumprimento dessas leis e regulamentos 
pode resultar em penalidades civis, criminais e administrativas. 

Estamos sujeitos a leis ambientais locais, estaduais e federais, assim como a regulamentos, autorizações e 
licenças que abrangem, entre outras coisas, a destinação dos resíduos e das descargas de poluentes na água e no 
solo, e que afetam nossas atividades. Qualquer descumprimento dessas leis, regulamentos, licenças e 
autorizações, ou falha na sua obtenção ou renovação, podem resultar na aplicação de penalidades civis, criminais 
e administrativas, tais como imposição de multas, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, além 
da publicidade negativa e responsabilidade pelo saneamento ou por danos ambientais. Já incorremos e 
continuaremos a incorrer em dispêndios de capital e operacionais para cumprir essas leis e regulamentos. Devido 
à possibilidade de regulamentos ou outros eventos não previstos, especialmente considerando que as leis 
ambientais se tornem mais rigorosas no Brasil, o montante e prazo necessários para futuros gastos para 
manutenção da conformidade com os regulamentos pode aumentar e afetar de forma adversa a disponibilidade 
de recursos para dispêndios de capital e para outros fins. A conformidade com novas leis ou com as leis e 
regulamentos ambientais em vigor podem causar um aumento nos nossos custos e despesas, resultando, 
consequentemente, em lucros menores. 

i. aos Países Estrangeiros onde Atuamos 

Não estamos expostos a riscos relacionados a países estrangeiros, visto que somente atuamos, 
atualmente, no Brasil. 

4.2. Eventuais expectativas da Companhia de redução ou aumento na exposição a riscos 
relevantes acima mencionados 

A Companhia não tem eventuais expectativas sobre a redução ou aumento relativos à exposição aos riscos 
supramencionados. 

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 

4.3.1. Processos Cíveis 

Não há. 

4.3.2. Processos Trabalhistas 

Não há. 
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4.3.3. Processos Tributários 

Dentre os processos tributários dos quais a Companhia é parte, merecem destaque os seguintes: 

Autos de infração 3.117.378-0 

a. juízo Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

b. instância 2ª instância administrativa. 

c. data de instauração Agosto de 2009. 

d. partes no processo Autuante: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 
 
Autuada: Julio Simões Logística S/A. 

e. valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Em 31/12/2009, R$22,5 milhões.  

f. principais fatos – Auto de infração que imputa responsabilidade solidária da nossa Controlada – empresa incorporadora 
da empresa Lubiani Transportes Ltda. – por débitos de ICMS acrescidos de multa, originalmente 
exigidos da empresa Votorantim Papel e Celulose S/A, pois as mercadorias vendidas pela referida 
empresa à empresa Multiformas de Brasília teriam sido entregues em local diverso daquele indicado na 
documentação fiscal. 
 
– A decisão de primeira instância administrativa foi desfavorável à nossa Controlada e o processo está 
em fase de apresentação de recurso ordinário ao Tribunal de Impostos e Taxas. 

g. chance de perda Possível. 

h. análise do impacto em 
caso de perda 
do processo 

Desembolso de caixa.  

i. valor provisionado, se 
houver provisão 

Não há. 

 
Auto de infração 3.119.303-1 

a. juízo Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

b. instância 2ª instância administrativa. 

c. data de instauração Agosto de 2009. 

d. partes no processo 

Autuante: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 
 
Autuada: Julio Simões Logística S/A. 

e. valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Em 31/12/2009, R$6,8 milhões.  

f. principais fatos 

– Auto de infração que impõe multa à nossa Controlada – incorporadora da empresa Lubiani Transportes 
Ltda. – por supostamente ter transportado mercadorias vendidas pela Votorantim Papel e Celulose S/A à 
empresa Multiformas de Brasília para local diverso do indicado na documentação fiscal; 
 
– A decisão de primeira instância administrativa foi desfavorável à nossa Controlada e o processo está 
em fase de apresentação de recurso ordinário ao Tribunal de Impostos e Taxas. 

g. chance de perda Possível. 

h. análise do impacto em 
caso de perda 
do processo 

Desembolso de caixa. 

i. valor provisionado, se 
houver provisão 

Não há. 
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Auto de infração 10932.000003/2008-41 

a. juízo Secretaria da Receita Federal. 

b. instância 2ª instância administrativa. 

c. data de instauração Janeiro de 2008. 

d. partes no processo Autuante: Secretaria da Receita Federal. 
 
Autuada: Transportadora Grande ABC Ltda. 

e. valores, bens ou 
direitos envolvidos 

Em 31/12/2009, R$12,5 milhões. 

f. principais fatos – Auto de infração que impõe multa isolada à nossa Controlada por alegada realização de 
compensações de débitos de COFINS (de Janeiro a Setembro de 2002 e de Janeiro de 2003 a 
Dezembro de 2005) e de PIS (de Abril de 2003 a Dezembro de 2005), nos meses de outubro e 
novembro de 2005 e junho de 2006 de forma indevida, utilizando-se de créditos de terceiros para 
tanto. 
 
– A decisão de primeira instância administrativa foi desfavorável à nossa Controlada mantendo 
integralmente a multa de 75% sobre o valor total das compensações. Contra tal decisão foi 
apresentado Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que ainda 
pende de julgamento. 
 

g. chance de perda Remota. 

h. análise do impacto em 
caso de perda do 
processo 

Desembolso de caixa. 

i. valor provisionado, se 
houver provisão 

Não há. 

 
4.3.4. Outros Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais 

Na data deste Formulário de Referência, não somos parte em nenhum outro processo judicial, 
administrativo ou arbitral relevante que não tenha sido mencionado acima. 

4.4. Procedimentos Judiciais, Administrativos e Arbitrais que Nós ou Nossas Controladas são 
parte e as partes contrárias são Nossos Administradores ou Ex-Administradores, 
Controladores ou Ex-Controladores, Investidores ou Investidores de Nossas Controladas 

Na data deste Formulário de Referência, não há nenhum procedimento judicial, administrativo ou arbitral 
em que a parte contrária seja nosso administrador ou ex-administrador, nosso controlador ou ex-controlador ou 
investidor de alguma das empresas pertencente ao nosso grupo econômico. 

4.5. Processos sigilosos relevantes em que a Companhia ou suas Controladas sejam parte e 
que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o impacto em caso de 
perda e informar os valores envolvidos 

Na data deste Formulário de Referência, somos parte em um processo que transita em segredo de justiça a 
pedido do reclamante. Estimamos que o risco de perda é de R$86.465,22. O valor pretendido pelo reclamante é 
de R$20 mil. 

4.6. Processos judiciais, administrativos ou arbitrais repetitivos ou conexos, baseados em 
fatos e causas jurídicas semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam 
relevantes, em que a Companhia ou suas Controladas sejam parte, discriminando entre 
trabalhistas, tributários, cíveis e outros  
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a. e b. valores envolvidos e valor provisionado 

O quadro a seguir apresenta a posição consolidada das nossas contingências em 31 de dezembro de 2009: 

 Perdas possíveis Perdas prováveis Depósitos judiciais 
 (em milhares de R$) 

Trabalhistas .......................................................... 53.115 14.245 7.597 
Cíveis ................................................................... 29.770 6.918 2.120 
Tributárias ............................................................ 38.941 416 1.120 

Total .................................................................... 121.826 21.579 10.837 

 
Processos Trabalhistas 

Considerando a data de 31 de dezembro de 2009, a Companhia e suas Controladas possuíam 1.344 
processos trabalhistas, sendo 542 considerados como prováveis de perda pelos nossos advogados, cuja 
expectativa de pagamento em relação aos mesmos correspondia a R$14,2 milhões. Ademais, somos parte em 
802 processos considerados pelos nossos advogados com risco possível de perda, que correspondiam a 
R$53,1 milhões. 

Processos Cíveis 

Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia e suas Controladas figuravam no pólo passivo em 425 
processos cíveis, sendo que 94 têm seu risco de perda classificado pelos advogados como provável, totalizando o 
valor neles envolvido em R$6,9 milhões. Ademais, somos parte em 331 processos considerados pelos nossos 
advogados com risco de perda possível que totalizam a quantia de R$29,8 milhões. 

Processos Tributários 

Os processos de natureza tributária, em sua grande maioria, não envolvem valores significativos. Em 31 de 
dezembro de 2009, a Companhia e suas Controladas possuíam 44 processos judiciais e administrativos, que 
representavam uma contingência passiva no valor aproximado de R$65,6 milhões, sendo que os processos mais 
relevantes se encontram descritos no item 4.3 acima. 

Além disso, em novembro de 2009, a Companhia aderiu ao novo parcelamento de tributos federais 
introduzido pela Lei 11.941 (REFIS IV), de modo que os débitos anteriormente incluídos em outros 
parcelamentos foram consolidados no REFIS IV, representando uma dívida de R$55 milhões. 

c. práticas que causaram tais contingências 

A Companhia e as suas Controladas entendem que não haja nenhuma prática em particular que adotem que 
dê ensejo às contingências descritas neste item, conforme abaixo detalhado. 

As reclamações trabalhistas ajuizadas contra a Companhia e suas Controladas não envolvem, 
individualmente, valores relevantes e estão relacionadas, principalmente, a pedidos de pagamento de horas 
extras, hora in itinere, adicional de periculosidade, de insalubridade, acidentes de trabalho e ações promovidas 
por empregados de empresas terceirizadas devido à responsabilidade subsidiária. 

Esses pedidos não se relacionam especificamente com uma determinada prática da Companhia e suas 
Controladas; eles se referem, em sua maioria, a divergências quanto à aplicação de acordo coletivo de trabalho e 
à natureza das atividades logísticas e afins da Companhia e das suas Controladas, as quais inerentemente 
envolvem riscos. Por exemplo, o tráfego em rodovias expõe o condutor do veículo a acidentes. 

Essas ações são promovidas, de modo geral, por empregados de prestadores de serviços terceirizados, em 
vista da responsabilidade trabalhista do tomador dos serviços, que é subsidiária à responsabilidade do empregador. 
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Em relação aos processos de natureza tributária, em sua grande maioria, não envolvem valores 
significativos e não há objeto predominante entre os mesmos. Esses processos não se relacionam 
especificamente com uma determinada prática da Companhia e suas Controladas; eles se referem a divergências 
de interpretação da legislação tributária entre a Companhia e os entes tributantes, glosa de despesas que geram 
inconformidades, compensações não reconhecidas e suposto ICMS devido por clientes, em vista da 
responsabilidade solidária da Companhia em relação a esses tributos supostamente devidos. 

Por fim, os processos de natureza cível não envolvem, individualmente, valores relevantes e estão 
relacionados, principalmente, a pleitos de indenização por acidente de trânsito, cujos pedidos correspondem à 
reparação de danos morais, estéticos e materiais. Esses processos não se relacionam especificamente com uma 
determinada prática da Companhia e suas Controladas; eles se referem às suas atividades regulares, as quais 
inerentemente envolvem riscos, por se relacionarem a transporte de pessoas e cargas, como acima indicado. 

4.7. Outras Contingências Relevantes 

Processo criminal contra o nosso Diretor Presidente, o Sr. Fernando Antonio Simões, e contra 
o Sr. William Ochiulini Laviola, o nosso gerente responsável pela área de elaboração de 
prospostas para concorrências públicas 

Em 29 de junho de 2009, o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra o nosso 
Diretor Presidente, Presidente do Conselho de Administração e Acionista Controlador, o Sr. Fernando Antonio 
Simões, imputando-lhe a prática dos crimes de corrupção ativa e de fraude à licitação. A denúncia inclui outras 
19 pessoas, entre elas o Sr. William Ochiulini Laviola, que é o gerente responsável pela área de elaboração de 
prospostas para concorrências públicas da Companhia. Este processo criminal está em curso na Comarca de 
Salvador, no Estado da Bahia, e se encontra ainda em uma fase inicial (e, portanto, ainda não foi julgado). 

A denúncia, em linhas gerais, alega a existência de uma organização de pessoas agindo para fraudar 
diversas licitações relacionadas à Polícia Militar do Estado da Bahia, em benefício de empresas participantes em 
licitações, dentre as quais a Companhia. 

A acusação contra os Srs. Fernando Antonio Simões e William Laviola se dá no contexto de um 
procedimento licitatório vencido pela Companhia referente a um contrato de terceirização de frota da Polícia 
Militar do Estado da Bahia, com o fornecimento e manutenção, por 30 meses, de um total de 191 viaturas. 

Alega-se, resumidamente, que esse processo licitatório foi fraudado de modo a favorecer a contratação da 
Companhia e, ainda, que o Sr. William Laviola junto com um outro funcionário da Companhia (que atualmente 
não trabalha mais na Companhia) teriam oferecido valores a outra pessoa, também acusada no processo, para 
que ele atuasse para agilizar o processo de pagamento pelo Estado da Bahia das várias parcelas vencidas e não 
pagas do contrato, uma vez que o Estado da Bahia não havia realizado desde o início da execução do contrato 
qualquer um dos pagamentos nele previstos. 

Os Srs. Fernando Antonio Simões e William Laviola apresentaram resposta prévia à denúncia, em 
setembro e novembro de 2009, respectivamente, e ambos rejeitam todas as alegações e acusações apresentadas 
pelo Ministério Público contra eles, negando veementemente que tenham praticado qualquer conduta que possa 
ser ilegal. Com base na opinião dos seus respectivos advogados nesse processo, ambos esperam ser absolvidos 
das acusações.  

Para mais informações sobre o processo criminal contra o nosso Diretor Presidente, vide item “4.1 a”, deste 
Formulário de Referência. 
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Ação Condenatória Contra o Estado da Bahia 

Em 14 de setembro de 2009, a Companhia ajuizou uma ação condenatória contra o Estado da Bahia em 
relação a um contrato de terceirização de frota para a Polícia Militar daquele Estado, que estabelece o 
fornecimento e a manutenção, pela Companhia, por três anos, de 191 viaturas. O referido contrato foi 
assinado no âmbito de um procedimento licitatório (processo de licitação nº 0200070255463) e estabelece que 
a Companhia deveria entregar ao Estado da Bahia as viaturas, devidamente adaptadas para seu uso, além de 
prestar serviços de manutenção desses veículos. Apesar de a Companhia sempre ter cumprido integralmente 
as suas obrigações contratuais, somente após decorridos mais de seis meses do início da execução do contrato, 
o Estado da Bahia realizou o pagamento parcial das parcelas devidas, no valor de R$1.654.550,70. Nessa ação 
condenatória, a Companhia busca (i) a rescisão imediata do contrato; e (ii) o pagamento de todas as faturas 
vencidas e não pagas, que atualmente representam, aproximadamente, R$12 milhões. O processo se encontra 
em fase inicial e aguarda-se a citação do Estado da Bahia. Para mais informações, ver item “4.1 a”, deste 
Formulário de Referência. 

Ações Coletivas 

Somos parte em ações coletivas que discutem a legalidade de contratos administrativos firmados com o 
Poder Público. Tais processos decorrem do curso ordinário dos negócios da Companhia, que tem como uma de 
suas atividades a prestação de serviços a órgãos da Administração Pública. Somos também parte de uma ação de 
responsabilidade civil de improbidade administrativa envolvendo contrato de prestação de serviços de limpeza 
pública no Município de Arujá. Os nossos advogados avaliam como remota a chance de perda da Companhia 
nestas demandas, de forma que o impacto advindo destas ações é classificado como baixo. 

Ação Trabalhista 

Figuramos como litisconsorte passivo em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho 
em Parauapebas-PA, ação 685.2008.114.08.00.0, juntamente com outras 41 empresas. O objeto da ação é de 
pagamento de horas “in itinere” e diferenças decorrentes de turnos ininterruptos de revezamento a empregados 
que atuam em projetos junto à Vale, além de indenização por dano moral coletivo e decorrente de “dumping 
social” alegadamente praticado pela Vale e multa diária em caso de descumprimento de ordem judicial, dentre 
outros pedidos. Em sentença, a Vale foi condenada a pagar as indenizações mencionadas, em valor total de 
R$300 milhões, além de autorizar a inserção em planilha de custos, para remuneração das contratadas, dos 
valores pagos a trabalhadores a título de horas “in itinere” e diferenças decorrentes da integração dessas horas na 
jornada de trabalho dos empregados que atuam em projetos junto à Vale. Não há qualquer responsabilidade da 
Companhia quanto ao pagamento das referidas indenizações. De outra parte, a Companhia, juntamente com as 
demais litisconsortes, foi condenada ao pagamento de tais verbas aos seus empregados alocados em projetos 
junto à Vale, ficando autorizada a inserir os custos futuros em planilha para remuneração pela Vale. Referida 
sentença ainda não foi objeto de publicação e é passível de recurso pelas rés. Os advogados da Companhia 
estimam que os reflexos financeiros da sentença não serão relevantes, sendo o prognóstico de perda possível, de 
acordo com o relatório dos mesmos advogados.  

4.8. Regras do país de origem do emissor estrangeiro e às regras do país no qual os valores 
mobiliários do emissor estrangeiro estão custodiados, se diferente do país de origem 

Não aplicável à Companhia. 
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5. RISCOS DE MERCADO 

5.1. 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 

Riscos relacionados às condições econômicas e políticas no Brasil poderão ter um efeito 
adverso em nossos negócios e no valor de mercado das nossas Ações. 

A economia brasileira tem se caracterizado por frequentes e por vezes drásticas intervenções do governo 
brasileiro e por ciclos econômicos instáveis. O governo brasileiro tem alterado frequentemente as políticas 
monetárias, tributárias, de crédito, tarifárias e outras políticas para influenciar o curso da economia no País. 
Por exemplo, por vezes, as ações do governo brasileiro para controlar a inflação envolveram o controle 
salarial e de preços, o congelamento de contas bancárias, a imposição de controles cambiais e limites sobre as 
importações. Não temos controle e não podemos prever as políticas ou ações que o governo brasileiro poderá 
adotar no futuro. Nossos negócios, situação financeira, resultados operacionais e o preço de mercado das 
Ações poderão vir a ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que 
envolvam ou afetem certos fatores, tais como: 

• inflação; 

• movimentos cambiais; 

• políticas de controle cambial; 

• flutuação das taxas de juros; 

• liquidez dos mercados internos de empréstimos, de capitais e financeiros; 

• expansão ou retração da economia brasileira, conforme medida pelos índices do PIB;  

• greves de portos, alfândegas e autoridades fiscais; 

• alteração na regulamentação aplicável ao setor de transporte; 

• aumento do preço de petróleo e outros insumos;  

• instabilidade dos preços; 

• políticas tributárias; e 

• outros eventos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o País. 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas 
que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para 
aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos valores mobiliários emitidos no 
exterior por companhias brasileiras. 

Riscos relacionados à inflação  

No passado, o Brasil sofreu taxas de inflação extremamente altas e, consequentemente, adotou políticas 
monetárias que resultaram em uma das maiores taxas reais de juros do mundo. Entre janeiro de 2004 e dezembro 
de 2009, a SELIC variou entre 16,5% e 8,75% ao ano. A inflação e as medidas adotadas pelo governo brasileiro 
para combatê-la, principalmente por meio do Banco Central, tiveram e podem voltar a ter efeitos consideráveis 
sobre a economia brasileira e sobre nossos negócios. O Brasil pode passar por aumentos relevantes da taxa de 
inflação no futuro. Pressões inflacionárias podem levar à intervenção do Governo Federal sobre a economia, 
incluindo a implementação de políticas governamentais que podem ter um efeito adverso para nós e nossos 
clientes. Ademais, se o Brasil experimentar altas taxas de inflação, podemos não ser capazes de reajustar os 
preços de nossos produtos de maneira suficiente para compensar os efeitos da inflação em nossa estrutura de 
custos, o que pode ter um efeito adverso para nós. Além disso, podemos não ter condições de ajustar os preços 
praticados para compensar os efeitos da inflação em nossa estrutura de custos.  
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Riscos relacionados à taxa de câmbio 

Em consequência de pressões inflacionárias, a moeda brasileira, no passado, desvalorizou-se 
periodicamente em relação ao dólar norteamericano e outras moedas estrangeiras. No passado, o Governo 
Federal implementou vários planos econômicos e utilizou várias políticas cambiais, incluindo desvalorizações 
repentinas, minidesvalorizações periódicas, durante as quais a frequência dos reajustes variava entre diária e 
mensal, sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e mercados cambiais duplos. De tempos em tempos, há 
oscilações significativas na taxa de câmbio entre a moeda brasileira, de um lado, e o dólar norteamericano e 
outras moedas, de outro. Por exemplo, o real desvalorizou 19,7% e 53,2% frente ao dólar, em 2001 e 2002, 
respectivamente, e valorizou 18,0%, 8,0%, 12,3% 8,5% e 17,0% frente ao dólar, em 2003, 2004, 2005, 2006 e 
2007, respectivamente. Em 2008, o real sofreu uma desvalorização de, aproximadamente, 31,9% em relação ao 
dólar. Não se pode garantir que o real não sofrerá uma desvalorização ou uma valorização em relação ao dólar 
novamente. Em 31 de dezembro de 2009, a taxa de câmbio entre o real e o dólar era de R$1,7412 por US$1,00, 
segundo o BACEN.  

Desvalorizações do real em relação ao dólar norte-americano poderiam criar mais pressões inflacionárias 
no Brasil, acarretar aumentos das taxas de juros, limitar nosso acesso a mercados financeiros estrangeiros e 
provocar a adoção de políticas recessivas pelo Governo Federal. Por outro lado, a apreciação do real em relação 
ao dólar norteamericano pode levar a uma deterioração da conta corrente e do balanço de pagamentos do Brasil e 
provocar uma redução das exportações do país. Qualquer um dos acontecimentos acima pode prejudicar a 
economia brasileira, como um todo, e, especificamente, nossos resultados operacionais e o valor de mercado de 
nossas Ações. 

Não possuímos saldos relevantes em moeda estrangeira. No entanto, variações nas taxas de câmbio podem 
afetar os negócios de parte de nossos clientes, cujo volume de produção é destinado à exportação. Assim, uma 
eventual valorização do Real poderia impactar nas receitas de alguns de nossos clientes, na medida em que tal 
valorização poderia ensejar a redução no volume de produtos exportados. Por outro lado, uma eventual 
desvalorização do Real poderia favorecer as exportações e, assim, trazer significativo aumento nas receitas de 
parte de nossos clientes. Este impacto na receita de parte dos nossos clientes, seja positivo ou negativo, poderia 
eventualmente trazer algum reflexo em nossa receita de serviços. 

Risco de taxa de juros  

Nosso resultado é afetado pelas mudanças nas taxas de juros, devido ao impacto que essas alterações têm 
nas despesas de juros provenientes de instrumentos de dívida com taxas variáveis e nas receitas de juros gerados 
a partir dos saldos do nosso caixa e dos nossos investimentos. 

Nosso risco relacionado à variação da taxa de juros é significativo apenas na medida em que possa causar o 
aumento do custo dos financiamentos e do parcelamento de empréstimos. Em 31 de dezembro de 2009, 
tínhamos R$364,6 milhões de endividamento vinculados à TJLP (35,2% do nosso endividamento total naquela 
data) e R$622,6 milhões vinculados ao CDI (60,0% do nosso endividamento total naquela data). Um aumento de 
10,0% na TJLP aumentaria as nossas despesas de juros em R$2,2 milhão ao ano, e uma redução de 10,0% em 
tais taxas de juros reduziria as nossas despesas de juros na mesma proporção. Em relação ao CDI, um aumento 
de 10,0% em tais taxas aumentaria as nossas despesas de juros em R$7,1 milhões ao ano, e uma redução de 
10,0% em tais taxas de juros reduziria as nossas despesas de juros na mesma proporção. 

As variações das taxas de juros são hipotéticas e calculadas de acordo com os saldos de investimentos em 
31 de dezembro de 2009. 

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 possui política que busca proteção a riscos de mercado. 
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b. estratégia de proteção patrimonial (hedge) 

Não aplicável à Companhia. 

c. instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge) 

Não aplicável à Companhia. 

d. parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos 

Não aplicável à Companhia. 

e. operação com instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais 
são esses objetivos 

A Companhia não possui operações com instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção 
patrimonial. 

f. estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos 

Não aplicável à Companhia. 

g. adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada 

Não aplicável à Companhia. 

5.3. Em relação ao último exercício social, indicação de alterações significativas nos 
principais riscos de mercado a que estamos expostos ou na política de gerenciamento 
de riscos adotada 

Não identificamos alterações significativas nos principais riscos de mercado. 

5.4. Outras informações que julgamos relevantes 

Não existem outras informações relevantes referentes a este item. 
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6. NOSSO HISTÓRICO 

6.1. Dados da Companhia 

Fomos constituídos em 5 de agosto de 1969, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Brasil, 
sob a forma de uma sociedade limitada. Em 1° de outubro de 2008, por meio de uma assembleia geral de 
transformação, passamos a ser uma sociedade anônima de capital fechado. 

6.2. Prazo de Duração 

Nosso prazo de duração é indeterminado. 

6.3. Histórico da Companhia 

Operando desde 1956, começamos nosso negócio com o transporte de cargas gerais. Nos anos 80, com base na 
demanda de nossos clientes, passamos a atuar nos serviços de transporte de seus colaboradores e na terceirização de 
suas frotas. Na década de 90, observando a necessidade de nossos clientes de reduzir custos, passamos a focar na 
otimização de suas cadeias de suprimentos, incluindo a conexão da empresa com seus fornecedores e clientes, por 
meio da prestação de serviços dedicados e customizados. Assim, a partir do ano 2000, pudemos consolidar a prestação 
de serviços integrados de logística, com a implementação de operações inovadoras e customizadas junto a clientes que 
vêm contribuindo com a redução dos seus custos logísticos bem como com o aumento da eficiência de suas operações. 
Adicionalmente, realizamos aquisições de empresas e adotamos um sistema próprio de comercialização e renovação 
de frota, através de nossas lojas de veículos semi-novos. 

6.4. Data de registro na CVM. 

Obtivemos nosso registro de companhia aberta como emissor categoria “A”, perante a Comissão de Valores 
Mobiliários, em 15 de abril de 2010. 

6.5. Descrição dos principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, 
incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e 
alienações de ativos importantes, pelos quais tenham passado a Companhia ou qualquer 
de suas controladas ou coligadas  

Em 31 de dezembro de 1998, a Companhia realizou a aquisição da Transcel – Transportes e Armazéns 
Gerais Ltda. (“Transcel”). Em 28 de fevereiro de 2007, por meio da 101ª alteração do contrato social da 
Companhia, a Transcel, à época, sócia controladora da Companhia, foi incorporada pela Companhia. Tendo em 
vista que parte significativa do patrimônio da Transcel era representado por participação na Companhia e que 
esta participação foi totalmente extinta após o processo de incorporação supramencionado, naquela mesma data, 
o capital social da Companhia foi reduzido no montante de R$138.219.489,00, passando de R$280.600.000,00 
para R$142.380.511,00. 

Em 8 de junho de 2007, adquirimos a Lubiani, empresa que, em maio de 2008, foi por nós incorporada, pelo 
montante de R$66,7 milhões, sendo que esse valor foi pago da seguinte forma: (i) R$30,0 milhões pagos no ato da 
aquisição; (ii) 24 parcelas mensais no valor de R$1.515.151,00; e (ii) uma parcela no 25° mês no valor de 
R$336.376,00. A aquisição da Lubiani nos permitiu passar a atuar no segmento de transporte de cargas pesadas e 
equipamentos, bem como expandir nossa atuação para o interior do Estado de São Paulo. Essa aquisição nos 
possibilitou incorporar a prestação de serviços a alguns clientes importantes, como Caterpillar e Volvo.  
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Em 20 de maio de 2008, adquirimos o conglomerado denominado Grupo Grande ABC, pelo montante total de 
R$52.305.097,71 (esse valor está sujeito a alterações com base no acervo líquido a ser validado por auditoria 
independente), sendo esse valor pago da seguinte forma: (i) R$30,0 milhões pagos no ato da aquisição; (ii) 30 (trinta) 
parcelas mensais de R$371.751,63; (iii) uma parcela no 25º mês e outra no 30º mês, ambas no valor de 
R$2.788.137,19 e; (iv) uma parcela no 36º mês no valor de R$5.576.274,43. Logo após efetuados os primeiros 
pagamentos, identificou-se que o valor do acervo líquido da empresa adquirida sofreria redução e, por isto, foi 
acordado com os quotistas do Grupo Grande ABC que os pagamentos das parcelas mensais (item ii acima) seriam 
reduzidos até o montante suficiente para suportar a respectiva redução do acervo líquido constatada, gerando uma 
parcela mensal de R$197.170,89. No entanto, essa redução depende ainda de revisão e aprovação de auditoria 
independente, além da formalização de aditivo do “Contrato de Compra e Venda”, re-ratificando os termos do acordo. 
Caso a redução não se confirme, o total das parcelas não pagas será incluso nos pagamentos das parcelas vincendas. O 
Grupo Grande ABC possui unidades de negócios em cinco Estados do Brasil, distribuídas da seguinte forma: dez 
unidades operacionais em São Paulo, três em Minas Gerais e mais três unidades no Rio Grande do Sul, Paraná e 
Pernambuco. Acreditamos que as atividades do Grupo Grande ABC contribuíram para a complementação de nossas 
operações, incorporando centros de distribuição, EADI e serviços de Hub Center, entre outros. A aquisição também 
nos ofereceu oportunidade de entrar em novos mercados e ampliar da nossa carteira de clientes do setor automotivo 
como Toyota, Ford e Mercedes-Benz, com os quais pretendemos executar o Cross-Selling de nossos outros serviços e 
ampliar nossos atuais contratos. 

Essas aquisições não provocaram alterações no quadro acionário da Companhia. Para informações sobre os 
reflexos dessas aquisições em nosso organograma corporativo, vide gráfico abaixo. 

Em junho de 2009, constituímos a CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., 
empresa controlada pela Companhia, por meio de uma cisão parcial da Companhia com versão de parte do seu 
patrimônio para a CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. com a finalidade de 
participar de processos licitatórios públicos. Atualmente, diversos contratos firmados pela Companhia com entes 
da administração pública direta e indireta estão em fase de transferência para a CS Brasil, entre eles com a 
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – EMTU, Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro 
e Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB, entre outros. A Companhia detém 99,99% do 
capital social da CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. Para mais informações sobre 
a constituição da CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., ver item “17.4”, deste 
Formulário de Referência. 

Em setembro de 2009, foi deliberada, por meio de Assembleia Geral Extraordinária, a redução de nosso 
capital social no valor de R$56.981.876,00, sendo que o capital social passou de R$196.133.679,00 para 
R$139.151.803,00 em decorrência da transferência para nosso Acionista Controlador do investimento que 
tínhamos nas seguintes concessionárias de veículos e corretora de seguros: (i) Original Veículos; (ii) Avante 
Veículos; (iii) Ponto Veículo; (iv) Corretora e Administradora de Seguros Vintage; transferindo o controle das 
mesmas para a Julio Simões Participações S.A. 
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Os organogramas abaixo apresentam a estrutura societária do Grupo Julio Simões antes e depois dos 
eventos supramencionados: 
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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 

Até a data deste Formulário de Referência, não foi protocolado nenhum pedido requerendo a nossa falência 
e/ou nossa recuperação judicial ou extrajudicial. 

6.7. Outras informações relevantes 

Não há outras informações relevantes referentes a este item. 
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7. NOSSAS ATIVIDADES 

7.1. Descrição sumária das atividades desenvolvidas pela Companhia e suas controladas 

Listamos abaixo descrição sumária das nossas atividades, bem como as atividades desenvolvidas por 
nossas controladas. 

Companhia 

Desenvolvemos soluções logísticas integradas de forma a atender toda a cadeia logística, prestando desde 
serviços de transporte de insumos até a entrega de produtos acabados ao seu destino final, abrangendo da 
operação e movimentação interna nas instalações do cliente à prestação de serviços de Logística de Apoio, 
incluindo locação de equipamentos e terceirização de frota.  

Yolanda 

A Yolanda é uma empresa focada na atividade de armazéns gerais e na administração da distribuição de 
matérias primas, produtos semi-elaborados e todos os seus congêneres em todo território nacional e no exterior. 
Atualmente, a Yolanda opera o terminal alfandegário localizado em Recife. 

Transportadora Grande ABC 

A Transportadora Grande ABC tem como foco prestar serviços logísticos para o setor automotivo, o que 
inclui operações de Milk-Run, Cross-Docking e armazenagem, entre outros, em territórios municipais, 
intermunicipais, estaduais e interestaduais. Desempenha, ainda, atividades de armazém geral de mercadorias 
pertencentes a terceiros. 

CS Brasil  

A CS Brasil presta serviços de transporte rodoviário de passageiros, coleta e transporte de lixo e limpeza 
pública em ruas e logradouros. Além disso, a CS Brasil atua com locação de veículos, máquinas e equipamentos 
de qualquer natureza, sua gestão e manutenção (assegurando disponibilidade mínima pré-estabelecida), bem 
como realiza a comercialização de contêineres plásticos, papeleiras plásticas; comercialização (compra e venda) 
de veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos novos e usados em geral. 

JP Tecnolimp 

A JP Tecnolimp tem como foco a prestação de serviços de limpeza, coleta, transporte e destinação de 
resíduos para a CODESP em decorrência da e com fundamento na concorrência nº 22/97. 

Riograndense  

A Riograndense foi criada para a exploração de transporte fluvial de cargas, especialmente no que tange às 
operações de transporte hidroviário dedicado na Lagoa dos Patos. A Riograndense ainda não é operacional. 

MogiPasses 

A MogiPasses desempenha atividades de emissão, venda e reemissão de vales-transportes e bilhetes 
eletrônicos de sistema automatizado de cobrança de tarifa de transporte coletivo. 

São José Passes 

A São José Passes atua na emissão, venda e reemissão de vales-transporte e bilhetes eletrônicos de 
sistema automatizado de cobrança de tarifa de transporte coletivo. Atualmente, a São José Passes é uma 
companhia não operacional. 
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Consórcio 123 

O Consórcio 123 explora as atividades de emissão, venda e reemissão de vales-transporte e bilhetes 
eletrônicos de sistema automatizado de cobrança de tarifa de transporte coletivo na cidade de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo. 

Consórcio Unileste 

O Consórcio Unileste foi constituído para execução dos serviços públicos de transporte urbano coletivo 
metropolitano, por ônibus e demais veículos de baixa e média capacidade, na Região Metropolitana de São 
Paulo, modalidade regular, compreendendo os municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, 
Guararema, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis, Suzano e São Paulo (Área Quatro). 

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 

Segmento de Prestação de Serviços 

Atuamos na prestação de soluções logísticas em toda a cadeia do processo produtivo, tanto de forma 
integrada quanto não integrada, por intermédio das seguintes linhas de negócios: 

Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos: Desde 1995, oferecemos diversos serviços de forma 
integrada e customizada para cada cliente, que incluem a operação e a gestão do fluxo de 
insumos/matérias-prima e informações da fonte produtora até a entrada da fábrica (operações Inbound), o 
fluxo de saída do produto acabado da fábrica até a ponta de consumo (operações Outbound) e a 
movimentação de produtos e gestão de estoques internos, Logística Reversa e Armazenagem. A receita 
bruta relacionada a Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos, em 31 de dezembro de 2009, foi de 
R$742,6 milhões, ou seja, 49,4% da nossa receita de prestação de serviços. 

Gestão e Terceirização de Frotas: Desde 1990, prestamos serviços de gestão e terceirização de 
frotas compostas por veículos leves e pesados, incluindo atividades de dimensionamento e serviços 
agregados à frota. A receita bruta relacionada à Gestão e Terceirização de Frotas, em 31 de dezembro de 
2009, foi de R$323,2 milhões, ou seja, 21,5% de nossa receita de prestação de serviços. 

Transporte de Passageiros: Desde 1990, prestamos serviços de fretamento para transporte de 
funcionários de nossos clientes, e, desde 1998 e 2006, prestamos serviços de transporte público rodoviário 
municipal e intermunicipal de passageiros, respectivamente, com contratos de longo prazo, todos oriundos 
de licitações. A receita bruta relacionada a Transporte de Passageiros, em 31 de dezembro de 2009, foi de 
R$245,7 milhões, ou seja, 16,4% de nossa receita de prestação de serviços.  

Transporte de Cargas Gerais: Desde 1956, prestamos serviços de escoamento de produtos de nossos 
clientes no sistema “ponto A” para “ponto B”, através da modalidade de Carga Fechada (Full Truck Load), 
nas formas de carga solta, granel, paletizada, unitizada e conteinerizada, em todo território nacional. A 
receita bruta relacionada a Transporte de Cargas Gerais, em 31 de dezembro de 2009, foi de R$158,8 
milhões, ou seja, 10,6% de nossa receita de prestação de serviços.  

Outras atividades: Desde 2004, prestamos serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos 
domiciliares. Em 31 de dezembro de 2009, executávamos estes serviços sob a marca Stralu – Sistema 
Transparente de Limpeza Urbana, atendendo as cidades de Mogi das Cruzes e Arujá, ambas no Estado de 
São Paulo. A receita bruta relacionada a tais atividades, em 31 de dezembro de 2009, foi de R$31,5 
milhões, ou seja, 2,1% de nossa receita de prestação de serviços.  
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Segmento de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços 

Além da prestação de soluções logísticas, também auferimos receita com a venda de ativos utilizados na 
prestação desses serviços. Em 2007, 2008 e 2009, as nossas receitas com a venda de ativos utilizados na 
prestação de serviço foram de R$94,7 milhões, R$213,2 milhões e R$148,9 milhões, respectivamente. 

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

Receita Bruta por Segmento Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de 
 2007  2008  2009 
 (em R$ milhões) 

Prestação de Serviços.................................................... 1.020,2 1.390,9 1.501,8 
Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços .. 94,7 213,1 148,9 

Total ............................................................................. 1.114,9 1.604,1 1.650,7 

 
Participação na Receita Bruta Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de 

 2007  2008  2009 
 (%) 

Prestação de Serviços.................................................... 91,5 86,7 91,0 
Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços .. 8,5 13,3 9,0(*) 

Total ............................................................................. 100,0 100,0 100,0 
 

(*) A nossa atuação no segmento de venda de ativos é complementar à nossa atuação no segmento de prestação de serviços. 

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

Não possuímos abertura do lucro líquido por segmento, pois nosso sistema de apuração de resultados não 
contempla a abertura individualizada dos custos indiretos para este tipo de operação.  

7.3. Produtos e Serviços 

a. e b. características do processo de produção e de distribuição 

Desenvolvemos soluções logísticas integradas de forma a atender toda a cadeia logística, podendo prestar 
desde serviços de transporte de insumos até a entrega de produtos acabados ao seu destino final, abrangendo da 
operação e movimentação interna nas instalações do cliente à prestação de serviços de Logística de Apoio, 
incluindo locação de equipamentos e terceirização de frota. Nossas operações são segmentadas em quatro 
diferentes linhas de negócios: 
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O setor de logística envolve um vasto nicho de serviços que vão desde o simples transporte, controle de 
estoque, armazenagem, movimentação e empacotamento de produtos e mercadorias nos diversos complexos de 
integração e controle de todos esses serviços na cadeia de serviços logísticos. A pirâmide abaixo apresenta os 
principais serviços logísticos fornecidos pela Companhia aos seus clientes e, também, apresenta o aumento do 
valor agregado que cada um desses serviços é capaz de gerar. 

 
 

Fonte: Booz Allen. 

O primeiro nível da pirâmide consiste na primeira parte de serviços logísticos prestados, ou 1 PL, que fornece 
serviços de transporte ou de armazenamento. Os serviços de transporte da Companhia são fornecidos para clientes 
que precisam transportar produtos ou mercadorias de um lugar para o outro. Os clientes subcontratam empresas 
terceirizadas para realizar os serviços de transportes para eles, aproveitando-se do menor valor do serviço cobrado 
por empresas especializadas no transporte de produtos ou mercadorias como a Companhia. 

O segundo nível da pirâmide consiste na segunda parte dos serviços logísticos prestados (2 PL) que fornece 
uma combinação de serviços de transporte e de armazenamento, conforme descrito acima. 

O terceiro nível da pirâmide (3 PL, ou terceira parte dos serviços logísticos prestados) compreende os 
serviços integrados como transporte, armazenamento, Cross-docking, controle de estoque, empacotamento e 
entrega de mercadorias, o qual pode ser limitado e customizado conforme a necessidade do cliente, com base nas 
condições de mercado e nas demandas de serviços de entrega das mercadorias e produtos.  

Por fim, o quarto nível da pirâmide (4 PL) envolve o planejamento e o controle da cadeia de fornecimento e 
dos serviços de distribuição integrados, na maioria das vezes sem fornecer quaisquer ativos ou veículos ao cliente. 

A Companhia acredita operar com maior frequência no nível 3 PL da pirâmide. Ademais, a Companhia 
acredita estar aumentando a frequência de prestação de serviços do nível 4 PL da pirâmide. Tanto o 3 PL como o 
4 PL estão subdesenvolvidos no Brasil. 
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Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, transportamos/movimentamos mais de 2,5 
milhões de toneladas por mês com uma frota dedicada para a prestação de Serviços Dedicados a Cadeias de 
Suprimentos composta por 1.092 caminhões e cavalos, 2.149 carretas, personalizados e dimensionados para 
o atendimento de cada demanda específica e 638 máquinas e equipamentos para movimentação da carga. 
Adicionalmente, investimos fortemente em tecnologia de ponta que nos permite oferecer implementos 
especiais e operar modernas técnicas de controle de estoques e movimentação interna por intermédio 
de sistemas de ERP que fazem interface com todas as ferramentas de Supply Chain e CRM disponíveis 
no mercado. 

Serviços Dedicados a Cadeia de Suprimentos representaram 48,4% de nossa receita de prestação de 
serviços no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e 49,3% de nossa receita de prestação de 
serviços em 31 de dezembro de 2009. 

Prestamos serviços para clientes de vários setores importantes da economia brasileira, tais como 
Volkswagen, Toyota, Ford, General Motors, Cummins, Ambev, Honda, Caterpillar e Mercedes, com os quais 
firmamos contratos com garantia de volume mínimo transportado e multa por cancelamento da operação. Tais 
contratos têm prazo médio de três anos e com os quais mantemos Fidelização Média de 12 anos.  

Operações no Setor Automotivo 

No setor automotivo, por exemplo, atendemos a Cummins, para quem efetuamos: (i) Logística Inbound por 
meio de Milk-Run junto a fornecedores, realizando cerca de 255 viagens por mês quando transportamos matéria-prima 
para a planta do cliente, utilizando 12 caminhões, (ii) Logística Interna por meio de locação de mão-de-obra com 139 
funcionários para recebimento de matéria-prima, conferência, armazenagem e ativação de linhas de expedição dos 
produtos dentro da planta do cliente, (iii) Logística Outbound no transporte do produto acabado que, neste caso, 
consiste nos motores para o cliente Volkswagen na planta de Resende no Estado do Rio de Janeiro, com cerca de 105 
viagens por mês, utilizando 5 cavalos e 5 carretas sider, (iv) locação de 34 veículos leves para os funcionários e (v) 
transporte de 23.600 funcionários distribuídos em 34 linhas com 13 ônibus, 5 micro-ônibus e 2 vans. Em todas as 
etapas da operação, empregamos 100% de mão de obra, frota e equipamentos próprios. 

Apresentamos abaixo figura que demonstra modelo de nossa prestação de serviços para a indústria 
automobilística: 
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Operações nos Setores Agroindustriais 

Iniciamos a prestação de serviços para o setor agroindustrial em 1995. Dada a importância que a prestação 
de serviços dedicados para estes setores econômicos assumiu em nossos negócios, destacando-se as operações 
nos setores Sucroalcooleiro e de Mineração, as operações no Setor Agroindustrial representaram 18,2% e 23,3%, 
respectivamente, da nossa receita de prestação de serviços em 2008 e 2009. 

Nesta linha de negócios, atuamos na indústria de papel e celulose. Realizamos estudos e dimensionamento 
das atividades agroindustriais para a identificação das melhores opções para todas as atividades de processos, e 
com isso estabelecemos um fluxo logístico que gera modelos operacionais customizados.  

No setor agroindustrial, contamos com mais de 2.000 equipamentos diversos especializados, especificamente 
destinados para a prestação de serviços nesta linha de negócios, conforme demonstrado na tabela abaixo.  

Tipo de veículo Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de  
 2008 2009 

Automóveis ................................................................ 179  247 
Caminhões ................................................................. 33 43 
Carretas ...................................................................... 705  1033 
Cavalos....................................................................... 288  304 
Máquinas.................................................................... 209  465 

Total .......................................................................... 1.414  2.092  

 

Operações no Setor de Papel e Celulose 

Na indústria de papel e celulose, integramos todas as atividades da cadeia produtiva, incluindo: a extração 
da matéria-prima, o carregamento de produto, movimentação, o abastecimento da matéria-prima, o escoamento 
de produtos acabados, a movimentação interna e em área portuária, as atividades de infraestrutura (abertura e 
manutenção de estradas vicinais), entre outras atividades de suporte, conforme demonstrado na figura a seguir: 

 
 
Nessa linha de negócios, atendemos clientes como a Fibria, Veracel, Cenibra, Bahia Pulp, CMPC e 

Suzano, com os quais temos contratos com prazo médio de duração de 56 meses.  

155



Como exemplo de serviços dedicados à agroindústria, citamos o cliente Veracel na cidade de Eunápolis, no 
Estado da Bahia, para quem atendemos: (i) Logística Inbound através do corte e baldeio de eucalipto com 2 
Harvesters e 1 Forwarder, carregamento com 9 gruas e transporte da madeira através de 28 carretas, para uma 
média de 146 mil m³/mês e 3,0 mil viagens, (ii) Logística Interna na movimentação de celulose e limpeza com 
14 empilhadeiras e duas varredeiras; (iii) Logística Outbound na gestão do produto acabado, carregamento e 
transporte da celulose (cerca de 80 mil toneladas por mês) até o Terminal de Belmonte com 12 carretas; a 
movimentação interna no Terminal até o embarque nas barcaças oceânicas; e (iv) Logística de Apoio na locação 
de equipamentos, abertura e manutenção de estradas vicinais com o total de 27 máquinas e equipamentos, com 
cerca de aproximadamente 400 funcionários alocados na filial de atendimento exclusivo ao cliente. 
Recentemente vencemos uma concorrência para a realização do serviço de dragagem no Terminal Marítimo de 
Belmonte, o qual contribuirá para que as barcaças dos nossos clientes possam transitar e, dessa forma, aumentar 
não somente a sua produtividade como a produtividade de toda essa cadeia logística. 

Monitoramos todas essas atividades por meio de procedimentos específicos em cada caso (por exemplo, 
por sistemas de rastreamento a contatos diretos com o cliente) sob a responsabilidade de equipes dedicadas, com 
o objetivo de assegurar adequado fluxo de abastecimento da indústria de destino e garantindo o 
acompanhamento de informações em tempo real. 

Operações no Setor Sucroalcooleiro 

Nas atividades dentro da cadeia logística do setor sucroalcooleiro, executamos a Logística de Inbound, por 
meio das operações de corte, carregamento, transbordo e transporte da cana-de-açúcar até as usinas produtoras 
de álcool e/ou açúcar. No somatório dos clientes atuais, cortamos e transbordamos cerca de 18 mil toneladas/dia 
e transportamos cerca de 10 mil toneladas/dia, com a utilização de 34 colhedoras mecânicas, 66 equipamentos de 
transbordo completos e cerca de 38 veículos de transporte durante a colheita. Nossos principais clientes em 
nossas operações no Setor Sucroalcooleiro são Cosan, Brenco e Clealco com os quais temos contratos de 
duração de 60 meses. 

Operações no Setor de Mineração 

Nas atividades de mineração iniciadas em 2001, efetuamos os processos de lavra, movimentação e 
transporte de minério e estéril em minas a céu aberto, carregamento de material para processamento primário 
Inbound, transferência para áreas portuárias Outbound, manutenção de acessos às minas, limpeza e conservação 
de barragens e transporte de combustíveis em áreas remotas (Logística Interna). 

A execução das operações é realizada por meio de equipamentos específicos e softwares que nos permitem 
monitorar todo o processo em tempo real. 

Destacamos como principais clientes desta linha de negócios a Vale e MMX, com os quais temos contratos 
com prazo médio de duração de 48 meses e Fidelização Média de cinco anos. 

Operamos no setor de mineração com 102 veículos (incluindo veículos leves), 26 máquinas e equipamentos e 
26 carretas especificamente destinados à prestação de serviços nesta linha de negócios, conforme demonstrado na 
tabela abaixo: 

Tipo de veículo Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de  
 2008 2009 

Automóveis ................................................................... 11 12 
Caminhões .................................................................... 33  42  
Carretas ......................................................................... 25  26  
Cavalos.......................................................................... 64  39 
Máquinas/Equipamentos ............................................... 31  26 
Ônibus........................................................................... 8  9 

Total ............................................................................. 172  154 
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Gestão e Terceirização de Frotas 

Nossos serviços nesta linha de negócios abrangem desde o estudo de dimensionamento de frota de veículos 
até uma gestão e execução completa dos serviços de transporte, incluindo a aquisição, a alocação, a manutenção, 
e as substituições de veículos avariados. São disponibilizados também todo o suporte de documentação e 
relatórios gerenciais online que conferem transparência e agilidade na tomada de decisões. Oferecemos diversas 
modalidades contratuais, dispondo ou não de motoristas, além de várias marcas e modelos de veículos. 

Em 31 de dezembro de 2009, contabilizamos um total de 12,1 mil veículos em operação nesta linha de 
negócio. Aos clientes que contratam serviços de terceirização e de gestão de frotas, contabilizamos 9,3 mil 
veículos, dos quais 8,7 mil eram veículos leves e 588 eram veículos pesados, com idade média de 1,7 ano para 
veículos leves e 2,8 anos para veículos pesados. 

Operamos também na modalidade de gestão, que consiste em garantir a disponibilidade do veículo ao 
cliente até o fim do prazo contratual. Os veículos utilizados são novos, originalmente adquiridos por nós e 
preparados com equipamentos e acessórios específicos para posterior venda ao cliente no início do contrato, 
podendo ser parcelado pelo prazo do contrato de gestão. Esta modalidade englobava, em 31 de dezembro de 
2009, 2,8 mil veículos designados para as Polícias Militares do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia.  

Firmamos contratos com prazo médio de 24 a 36 meses, tanto em âmbito privado, atendendo importantes 
clientes como Nokia Siemens, Laboratório Fleury, Vivo, OHL, Editora Abril, Wickbold e Medral e, também, 
por intermédio de licitações para a contratação junto à Administração Pública. Em 2007, beneficiamo-nos da 
realização dos jogos Pan Americamos no Rio de Janeiro para realizarmos a prestação de serviços veículos leves. 

A Gestão e Terceirização de Frotas representou 20,0% de nossa receita de prestação de serviços no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e 21,5% de nossa receita até 31 de dezembro de 2009. 

Transporte de Passageiros 

Em 31 de dezembro de 2009, possuíamos 15 contratos com entidades privadas, alocando 114 ônibus para o 
transporte de aproximadamente 12,6 mil pessoas por dia para a prestação de serviços de fretamento, atividade 
esta que surgiu em 1989 a partir da demanda específica de alguns de nossos clientes como Volkswagen, 
Bombril, Cummins, SEW e Valtra. 

Graças ao know-how adquirido pela operação da linha de negócios de fretamento e a sinergia 
operacional, passamos a prestar serviços de transporte urbano, operando com 393 ônibus, nos municípios de 
Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema e São José dos Campos, transportando, de janeiro a dezembro 
de 2009, aproximadamente 275 mil pessoas por dia útil. Nossa contratação é mediante licitação pública, 
formalizada por meio de contratos firmados por longos prazos, em sua maioria renováveis por iguais períodos 
por decisão mútua da partes. 

Detemos 84% das linhas do Consórcio Unileste que opera desde novembro de 2006, a área 4 da região 
Metropolitana de São Paulo, atendendo aos municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi 
das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano. Com 297 ônibus, transportamos de janeiro a 
dezembro de 2009, 144 mil pessoas por dia útil. Nossa contratação com a Administração Pública para esses 
serviços também se deu sob a modalidade licitatória, pelo prazo de 10 anos. A qualidade do serviço prestado nos 
rendeu o reconhecimento através da primeira colocação no ranking IQT – Índice de Qualidade no Transporte 
Metropolitano de São Paulo em 2007. 

O Transporte de Passageiros representou, em 31 de dezembro de 2008 e 2009, respectivamente, 14,9% e 
16,4% de nossa receita de prestação de serviços. A média de passageiros transportados por ônibus, em 31 de 
dezembro de 2007, 2008 e 2009, foi de 110,3 mil, 115,4 mil e 135,1 mil, respectivamente. 
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Transporte de Cargas Gerais 

O transporte de cargas gerais consiste no deslocamento por meio do modal rodoviário, de insumos ou 
produtos acabados, da ponta de fornecimento ao seu destino final. Por intermédio de uma central de operações, 
todos os processos de transporte são sistematicamente acompanhados, controlando tempos e condições de 
tráfego através de sistemas de rastreamento, gerando informações seguras tanto aos motoristas quanto aos 
clientes, 24 horas/dia. 

Em 31 de dezembro de 2009, operávamos uma das maiores quantidades de veículos deste segmento no País, 
composta por, aproximadamente, 1.948 veículos pesados, dos quais 96% pertencem a Terceiros e Agregados, 
sejam pessoas jurídicas ou pessoas físicas remuneradas por viagem executada e 4% correspondente à frota própria. 
Fazemos, em média, 10.800 viagens e transportamos cerca de 178 mil toneladas por mês. Possuímos cadastro, em 
nosso sistema, de aproximadamente 60 mil motoristas, que podem realizar operações semelhantes.  

Prestamos serviços aos setores de papel e celulose, siderúrgico, químico, alimentício, limpeza, saúde, bens 
de consumo e transformação, tendo como principais clientes: Suzano, Cebrace, Braskem, Grupo Usiminas, 
Quattor, Grupo Paranapanema, com os quais temos contratos com prazo médio de duração de 28 meses e 
Fidelização Média de 21 anos. 

O Transporte de Cargas Gerais representou, em 31 de dezembro de 2008 e 2009, 14,1% e 10,6%, 
respectivamente, de nossa receita de prestação de serviços. 

Outras atividades 

Realizamos serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos domiciliares. Em 31 de dezembro de 2009, 
executávamos estes serviços sob a marca Stralu – Sistema Transparente de Limpeza Urbana, atendendo as 
cidades de Mogi das Cruzes e Arujá, ambas no Estado de São Paulo.  

Outras atividades representaram, em 31 de dezembro de 2008 e 2009, 2,6% e 2,1%, respectivamente, de 
nossa receita de prestação de serviços. 
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c. características dos mercados de atuação  

Transporte Rodoviário 

O transporte rodoviário é fundamental na matriz de transporte brasileira e essencial para o serviço de 
transporte intermodal no que diz respeito aos trechos iniciais e finais das rotas, por ter como uma de suas principais 
características a agilidade e capilaridade, maior disponibilidade de vias e facilidade na entrega de produtos. 
Segundo estudo do COPPEAD de 2006, a atividade de transporte rodoviário no Brasil representa 61% do total da 
participação dos modais no Brasil. O gráfico abaixo mostra a contribuição da logística para o crescimento do País. 

 
A ênfase no transporte rodoviário no Brasil está associada à implantação da indústria automobilística no 

Brasil e à mudança da capital para a Região Centroeste, que foram acompanhadas de um vasto programa de 
construção de rodovias. Diferentemente do que ocorreu em outros países, no entanto, esse foco representa a 
prioridade em desenvolver o modal rodoviário em detrimento de outros modais. 

A receita da indústria de transporte rodoviário advém das tarifas cobradas pelo serviço, que são baseadas na 
distância e/ou no volume e no valor da carga transportada. Os preços das tarifas também são influenciados pelos 
preços dos combustíveis, especialmente o óleo diesel, manutenção dos caminhões, seguro de carga, 
licenciamento dos veículos e pedágio.  
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Apesar de o Brasil possuir dimensões continentais e isto exigir maior resistência dos automóveis, a frota do 
País é relativamente velha. Segundo a ANTT, o Brasil possui aproximadamente 1,4 milhão de caminhões. Desse 
total, 44% da frota, têm mais de 20 anos e 20% mais de 30 anos, conforme gráfico abaixo: 

 
 

Fonte: ANTT 2009. 

 
Adicionalmente, 85% dos caminhões com mais de 20 anos, e 88% daqueles com mais de 30 anos, são de 

autônomos, contra, respectivamente, 15% e 12% de empresas e cooperativas. A idade média da frota para os 
autônomos é de 23 anos, contra 11 anos para as empresas e 16 anos para as cooperativas. Analisando, ainda, o 
tamanho da frota das empresas de transporte, no total de mais de 188 mil transportadoras, observa-se que 66% 
das empresas possuem até dois veículos, conforme gráfico abaixo: 

 
 

Fonte: ANTT 2009. 
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Desenvolvimento de Projetos  

Para o desenvolvimento de projetos específicos, as operações logísticas dos clientes são estudadas, 
redesenhadas e posteriormente podendo ser gerenciadas e operadas por uma única empresa, de forma a não só 
reduzir substancialmente o custo do cliente, mas também aumentar a qualidade da atividade desenvolvida, a 
partir do gerenciamento adequado de seus estoques ou de suas frotas, da correta roteirização de seu transporte e 
da utilização de mão-de-obra especializada. 

No desenvolvimento de projetos são oferecidos serviços logísticos diversos que agregam valor ao fluxo 
logístico do cliente. Entre eles destacamos serviços logísticos de média complexidade como armazenagem, e 
logística reversa e outros mais sofisticados como gestão de estoques e montagem de kits. 

No mercado brasileiro, esse tipo de serviço é ainda pouco difundido, não havendo estimativas de sua 
representatividade na indústria de logística brasileira. As primeiras iniciativas na prestação de serviços de 
planejamento e gestão logística podem ser encontradas, de forma ainda muito fragmentada, no segmento de 
PSLS, que passa por um consistente processo de expansão desde o final da década de 90.  

Serviços de Armazenagem 

O serviço de armazenagem constitui um entrave para as empresas brasileiras. A falta de espaço físico obriga 
as empresas a recorrerem a soluções emergenciais, incorrendo em custos adicionais e sacrificando produtividade 
operacional. Assim, para não prejudicar a produtividade e os resultados, as empresas contratam operadores 
logísticos para terceirizar o armazenamento de insumos produtivos, embalagens, produtos em processo, produtos 
acabados e itens para manutenção e reparo. Os custos de armazenagem estão relacionados ao acondicionamento 
dos bens, à movimentação na área de armazenagem e à separação (picking) das mercadorias armazenadas.  

Logística Reversa 

A logística reversa é a área da logística que trata dos aspectos do retorno de produtos, embalagens ou 
materiais, após a sua venda e consumo, ao seu centro produtivo ou descarte, sendo composto por uma série de 
atividades, envolvendo desde a coleta de bens e materiais até a separação e expedição aos locais de 
reprocessamento. 

Gestão e Controle de Estoque  

O processo de gestão e controle de estoques estabelece o gerenciamento e armazenagem das mercadorias, 
resultando em menores custos (ou gastos) para o cliente. O controle desta modalidade abrange detalhes como 
taxa de produção/recebimento de materiais, incertezas na demanda e nos prazos, variações de preço/custo em 
função da quantidade comprada/produzida, número de centros de distribuição, programação de entrega, 
sequenciamento de linha, dentre outros fatores, que visam otimizar o nível de estoques dos clientes. 

Gestão e Terceirização de Frotas 

O setor de aluguel de veículos e terceirização de frotas teve seu início na década de 50, porém só cresceu 
de forma significativa no Brasil na década de 80, com o incremento notável do número de empresas prestadoras 
deste tipo de serviço. Porém, a sua consolidação apenas ocorreu no final da década de 90, com o 
desenvolvimento da economia e do próprio mercado mundial de terceirização de frotas. 

A base de clientes do setor de terceirização de frotas é mais concentrada que a do setor de locação de 
veículos, pois no primeiro a prestação de serviços é feita basicamente para empresas. Nos contratos de 
terceirização de frotas, os preços são ajustados de acordo com índices fixados nos respectivos contratos, 
estabelecidos entre as locadoras de frota e o respectivo cliente, e que variam em função de uma série de fatores, 
tais como o preço de aquisição dos veículos, depreciação, despesas financeiras e de manutenção, tipo de uso, 
tamanho e perfil da frota e responsabilidades assumidas pelo cliente. A taxa de utilização de frota neste 
segmento de negócio é bastante elevada uma vez que a frota é adquirida de acordo com a demanda do cliente, 
sendo que o tempo de uso do veículo varia atualmente entre 12 e 36 meses (locação de longo prazo). 
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Com a necessidade crescente de que os serviços prestados à população sejam eficientes e ágeis, a 
terceirização dos serviços tornou-se uma tendência na administração pública, por haver um grande ganho da 
qualidade dos serviços, na mão de obra qualificada e redução de custos.  

Os gráficos abaixo demonstram a penetração de mercado de terceirização de frota, bem como seu grande 
potencial de crescimento: 

 
 

 

Fonte: DataMonitor. Unidas. 

 

 
 

Fonte: COPPEAD 
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Há então, uma forte tendência, nos órgãos públicos para que se ocupem da atividade fim a que se destinam, 
ou seja: políticas de segurança, saúde, educação, dentre outras.  

Com a terceirização, o cliente (empresa ou governo) abre espaço para reduzir sua equipe interna e para 
dedicar-se a planejar e decidir quais são os projetos prioritários para o seu negócio.  

Neste sentido, recentemente, a terceirização de frotas vem se consolidando não só no meio empresarial, 
mas também no setor público, o qual recentemente aderiu à utilização do serviço de gestão e terceirização de 
frotas. Podemos citar como exemplos as polícias militares dos Estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, 
Goiás, Paraná, Ceará, Pernambuco e, também, a Guarda Metropolitana de São Paulo.  

A gestão da frota é, para esses órgãos, necessária para o bom funcionamento das suas atividades. Porém, 
não é a sua atividade fim. Deste modo a excelência na gestão da frota se obtém de forma mais clara e ampla com 
a Gestão Terceirizada, pois para o Estado é cada vez mais difícil manter um automóvel, em razão dos custos com 
aquisição, impostos, manutenção e avarias, além da própria depreciação que o bem sofre com o passar do tempo. 

A adoção de tais medidas traz muitas vantagens, sendo a principal delas o fato de que a maioria desses 
contratos, ao estabelecer de disponibilidade mínima da frota, fazem com que os serviços sejam prestados com 
maior qualidade e com um número menor de veículos, além de permitir foco na sua atividade fim.Para o Estado 
ou para a empresa, é cada vez mais difícil manter uma frota de veículos, em razão dos custos com aquisição, 
impostos e manutenção, entre outros. Tudo isso favorece a consolidação da terceirização de frotas como serviço. 
Em 2008, 55% do faturamento das Locadoras, ou seja, R$2,19 bilhões dos R$3,99 bilhões gerados pelo negócio 
no país, foi originado com a terceirização de frotas. 

Transporte de Passageiros 

As atividades de fretamento podem ser classificadas como fretamento contínuo, turístico e eventual. 
Os serviços de fretamento contínuo são prestados por empresas detentoras de certificado de registro para fretamento 
– (“CRF”), emitido pela ANTT com contrato celebrado entre à empresa e seu cliente vinculado a quantidade de 
viagens estabelecidas. Os serviços de fretamento contínuo são destinados exclusivamente a pessoas jurídicas para o 
transporte de seus empregados; instituições de ensino ou agremiações estudantis, para o transporte de seus alunos, 
professores ou associados; e entidades do poder público. Já as atividades de fretamento turístico e fretamento 
eventual são prestadas por empresas detentoras de CRF, em circuito pré-determinado, em caráter ocasional, com 
relação de passageiros transportados e emissão de nota fiscal, por viagem, com prévia autorização da ANTT.  

Principais Setores onde os PSL’s estão inseridos 

Setor de Papel e Celulose  

O Brasil tem posição de destaque no mercado mundial de papel e celulose. O País dispõe de grandes áreas 
com florestas plantadas para fins industriais. Suas condições naturais, incluindo condições de solo, topografia, 
recursos hídricos e clima, em conjunto com capacidade tecnológica florestal relevante, favorecem a produção de 
madeira em tempo e área de cultivo menores se comparado com a maioria dos produtores mundiais, resultando 
em produtividade e rendimento maiores a menor custo.  

De acordo com a BRACELPA, o Brasil ocupa atualmente quarto lugar entre os produtores mundiais de celulose, 
com 12,7 milhões de toneladas produzidas, o que representou um crescimento de 12,7% nos últimos cinco anos, e o 
11° lugar entre os principais fabricantes de papel do mundo, com a marca de 9,4 milhões de toneladas. Além disso, 
registrou aumento de 5,0% no consumo per capita de papel, que passou de 44,0 kg/hab para 46,2 kg/hab. 

Como se trata de segmento produtivo com tecnologia madura, os investimentos voltados para a produção 
de papel e celulose estão fortemente condicionados a mudanças na demanda internacional. A produção e a 
demanda por esses produtos cresceram de 53 milhões para 392 milhões de toneladas entre 1950 e 2007, segundo 
Estudo da Unicamp realizado em 2008. Esse crescimento se deu a taxas decrescentes (5-6% a.a., nos anos 50 e 
60; 3% a.a. nas três décadas seguintes; e 2,6% a.a. no período 2000-07). Em termos absolutos, entretanto, o 
aumento da demanda total foi de 3,0 milhões toneladas/ano nos anos 1950, para 9,4 milhões toneladas/ano nos 
primeiros anos desse século. 
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Segundo dados da BRACELPA, em 2008, o setor possuía 220 empresas, distribuídas em 450 municípios, 
localizados em 17 estados, nas 5 regiões do País. São mais de 2,0 milhões de hectares de área plantada para fins 
industriais, 2,8 milhões de hectares de florestas preservadas e 2,7 milhões de hectares de área florestal certificada. 

O segmento de celulose é bastante concentrado onde apenas cinco empresas respondem por mais de 2/3 da 
produção. Já na etapa de evolução do papel a pulverização é maior, com as cinco maiores respondendo por 45% 
de produção.  

Segundo estudo do COPPEAD de 2009, em média, 7,3% da receita líquida das empresas do setor de papel 
e celulose é direcionada para transportes, estocagem e armazenagem de materiais, sendo a atividade de 
transporte a mais representativa, que corresponde a quase 70% dos custos totais. As empresas possuem um nível 
de terceirização de 61%, e segundo a pesquisa, 67% das empresas pretendem ampliar ou iniciar a terceirização. 

Setor Automotivo 

Em 2007, a produção brasileira de autoveículos foi a sétima maior do mundo, apenas ligeiramente 
inferior à francesa. A posição importante nas listas de maiores produtores se traduz, por outro lado, em um 
peso muito significativo dentro da estrutura da economia brasileira. Em 2007, de acordo com a Anfavea, as 
receitas das montadoras instaladas no Brasil somaram cifra equivalente, segundo a taxa de câmbio média 
do ano, a US$ 52,3 bilhões. Esses números expressam a grande relevância da indústria automobilística 
como atividade econômica no Brasil. 

Embora todas as áreas da indústria automobilística tenham se beneficiado do recente período de crescimento, 
há diferenças expressivas de comportamento entre os seus segmentos: (1) a intensidade do crescimento da produção 
foi maior em caminhões e ônibus do que em veículos leves; (2) já em termos de vendas internas (licenciamentos), a 
situação se inverte e o crescimento foi mais vigoroso em veículos leves do que em caminhões e ônibus – nos 
segmentos de veículos pesados, o impulso mais forte para a expansão efetivamente veio do mercado externo, a 
ponto de a contribuição das exportações para a expansão da demanda total ser majoritária tanto em caminhões 
(54%) quanto em ônibus (57%); (3) enquanto o ritmo de expansão foi mais regular em veículos leves, em pesados 
houve alternância de anos de forte crescimento com conjunturas de retrocesso, como foi o caso de 2006; e (4) o 
comportamento do segmento de autopeças segue o padrão dos veículos leves, apresentando um crescimento do 
faturamento, em termos reais, um pouco mais lento (8,5% a.a.), porém mais regular e ditado pelo consumo interno. 

A seguinte tabela mostra as taxas médias anuais de crescimento da produção e do licenciamento de 
autoveículos entre 2002 e 2007: 

Brasil – Taxas Médias Anuais de Crescimento da Produção e do  
Licenciamento de Autoveículos (2002-2007) 

 
 

Fonte: Anfavea (2008). 
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A dinâmica da produção da indústria automobilística brasileira como um todo tem dependido 
majoritariamente da evolução da demanda doméstica. No principal segmento, o de veículos leves, a evolução do 
consumo interno, no longo prazo, é determinada basicamente (1) pelo comportamento da renda, (2) pela 
disponibilidade de formas adequadas de financiamento, e (3) pela sensibilidade ao preço, que, mais de uma vez, 
foi demonstrada em episódios de redução acordada de preços. 

Segundo estudo do COPPEAD de 2009, os custos logísticos representam em média 5,7% da receita líquida 
das empresas do setor, tendo como destaque o custo com transporte que representou 74%. As empresas 
apresentam um nível de terceirização de 61%, sendo que 46% pretendem ampliar a terceirização. 

Setor Siderúrgico (Siderurgia, Metalurgia e Mineração) 

O setor de mineração envolve desde a extração das matérias-primas até o beneficiamento de minérios, bem 
como a logística para a sua comercialização. 

O minério de ferro, um dos principais minérios comercializados no mundo, e o principal minério exportado 
pelo Brasil, é utilizado como matéria-prima na indústria siderúrgica. Assim, a demanda por minério de ferro, 
bem como o seu preço, estão diretamente relacionados ao setor siderúrgico mundial, que é fortemente 
influenciado pelo crescimento econômico mundial. 

O Brasil possui a maior reserva de minério de ferro do mundo, sendo que em 2007 suas exportações 
somaram 269,8 milhões de toneladas. Aliado a isto, destaca-se o fato de que o minério de ferro brasileiro é um 
de maior teor de ferro que existe, o que aumenta a demanda pelo produto. 

Ao se analisar os dados da siderurgia mundial, constata-se que a dinâmica de seu crescimento e, via de 
consequência, de seus investimentos seguem a trajetória de evolução dos setores consumidores de aço, do PIB e 
comércio internacional e do estágio de desenvolvimento do país.  

O gráfico abaixo mostra a importância relativa dos principais setores consumidores de produtos 
siderúrgicos. Aproximadamente 44% da demanda mundial do aço referem-se à construção, 17%, à indústria de 
transporte (automobilística em particular) e 15%, à fabricação de máquinas e equipamentos. 

Consumo Mundial de Produtos Siderúrgicos por Setor (%) 

 
 

Fonte: UBS (2008) 

 
A distribuição setorial do consumo siderúrgico varia conforme o nível de desenvolvimento econômico dos 

países. Nas nações mais industrializadas, em função da menor necessidade de investimentos infraestruturais, a 
participação relativa da construção tende a ser menor. No caso do Japão, por exemplo, a construção representou 
20% da demanda doméstica em 2007, sendo superada pela indústria automobilística (23%). 
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Por outro lado, países em desenvolvimento tendem a contabilizar uma maior participação relativa da 
construção civil. Em 2007, a construção foi responsável por quase metade da demanda siderúrgica chinesa. 
Apesar da produção de automóveis na China ter expandido de 2,1 milhões (em 2000) para 8,9 milhões de 
unidades (em 2007), a indústria automobilística continua representando apenas 5% da demanda de aço do País. 

Ao longo do período compreendido entre 2002 e 2007, a siderurgia mundial viveu um dos seus melhores 
momentos, combinando aumento da produção e incremento da rentabilidade. É claro que tal trajetória não pode 
ser dissociada do momento de bonança da economia global. A taxa anual média de crescimento do PIB, em 
escala global, foi equivalente a 4,9% no último quinquênio. 

Segundo estudo do COPPEAD de 2009, os custos logísticos representam em média 6,0% da receita líquida 
das empresas do setor. O principal item com aproximadamente 63% é o custo com transporte. As empresas 
apresentam um nível de terceirização de 44%, sendo que 44% pretendem ampliar a terceirização. 

Setor Químico 

A indústria química é um dos mais importantes e dinâmicos setores da economia brasileira. As principais 
fontes de recursos utilizadas para a fabricação de produtos químicos são: água do mar, petróleo, carvão, 
agricultura/pecuária e os mais diversos minerais. Esses produtos químicos são matérias primas empregados na 
formulação de medicamentos, geração de energia, produção de alimentos, purificação de água, construção civil, 
fabricação de automóveis, computadores, roupas, utensílios domésticos, artigos de higiene e uma infinidade de 
itens que estão presentes no nosso dia a dia.  

Os produtos químicos podem ser agrupados em dois grandes blocos. O primeiro é o dos produtos químicos 
de uso industrial que são: produtos inorgânicos, produtos orgânicos, resinas e elastômeros, produtos e preparados 
químicos diversos. O segundo bloco são os produtos de uso final que compreendem: produtos farmacêuticos, 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, adubos e fertilizantes, sabões, detergentes e produtos de limpeza, 
defensivos agrícolas, tintas, esmaltes e vernizes e outros. 

Segundo estudo do COPPEAD de 2009, os custos logísticos representam em média 7,3% da receita líquida 
das empresas do setor, tendo como destaque o custo com transporte que representou 68%. As empresas 
apresentam um nível de terceirização de 53%, sendo que 62% pretendem ampliar a terceirização. 

Setor Alimentício 

Esta indústria é identificada com a produção e os mercados de produtos com grau avançado de 
processamento industrial, embalados e/ou acondicionados, e destinados ao consumo final de varejo. Embora as 
bases técnico-produtivas da indústria de alimentos e a de bebidas possam ser diferentes, esses setores são, em 
geral, analisados em conjunto devido ao fato de compartilharem algumas características comuns, tais como: a) a 
produção é destinada à nutrição humana; b) o mercado final é, em grande medida, influenciado por atributos 
comuns dos produtos, tais como sabor, aparência, tipo de embalagem, c) terem elasticidade substitutiva de 
produtos elevadas; e, d) compartilhar canais de distribuição. 

No plano produtivo, a indústria processadora final depende, a montante, do fluxo da oferta de produtos 
agropecuários in natura, ou com pouco processamento. Em alguns setores, especialmente naqueles cuja 
especificação da matéria-prima agropecuária também é importante para a qualidade do processamento final do 
produto – e, portanto, para a composição dos seus atributos competitivos no mercado –, as empresas 
processadoras buscam programar mecanismos específicos de compra de fornecedores especializados e/ou 
integrados. Em outros setores, as empresas processadoras finais dispensam o pré-processamento – ou elas 
mesmas assumem essa etapa–, tal como é o caso dos segmentos processadores de carnes. 

Segundo estudo do COPPEAD de 2009, os custos logísticos representam em média 7,3% da receita líquida 
das empresas do setor, tendo como destaque o custo com transporte que representou 65%. As empresas 
apresentam um nível de terceirização de 44%, sendo que 50% pretendem ampliar ou iniciar a terceirização. 
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(i) participação em cada um dos mercados 

Não aplicável. 

(ii) condições de competição nos mercados 

O mercado de logística é bastante pulverizado, com empresas dos mais diferentes portes e segmentos de 
atuação, composto, principalmente, por transportadores, operadores logísticos internacionais e nacionais. 
Acreditamos que não temos concorrentes que realizem todas as etapas da cadeia de Suply Chain com a expertise 
e com um portfólio de serviços tão amplo como o nosso. De acordo com a Revista Transporte Moderno e ILOS, 
em 2008, a Companhia foi líder em faturamento entre as empresas do setor com aproximadamente R$1,5 bilhão, 
mais que o dobro do segundo colocado (R$705 milhões). O 3°, 4° e 5° colocados, segundo o mesmo ranking, 
faturaram, respectivamente, R$630 milhões, R$611 milhões e R$585 milhões. A liderança da Companhia é 
demonstrada por meio de sua evolução ao longo dos anos, conforme gráfico abaixo, segundo dados da Revista 
Transporte Moderno: 

 
 
Nos segmentos de Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos e de Transportes de Cargas Gerais, 

nossos principais concorrentes são: Schio, VIX, Gafor, Breda, Belmok, Binotto, Ceva Logistics, Coopercarga, 
Luft, Tegma, TNT, Della Volpe e Ouro Verde. 

Na linha de negócios de Gestão e Terceirização de Frotas, enfrentamos concorrência de Unidas, Localiza, 
Locamerica e Avis. 

Nos serviços de Transporte de Passageiros, enfrentamos concorrência dos grupos Constantino, Belarmino e 
Ruas, dentre outros. 

Entendemos que a pulverização do mercado de logística (o qual conta com aproximadamente um milhão 
de autônomos) crie oportunidades para consolidação que são parcialmente compensadas pelo grande nível de 
informalidade desses mercados que ainda é alto no Brasil. Essa informalidade pode constituir tanto uma 
vantagem como uma desvantagem competitiva; porém, com o aumento que se tem verificado na 
profissionalização dos players do mercado em que atuamos (inclusive por imposição dos clientes), entendemos 
que a informalidade tende a diminuir. Tal tendência é reforçada pelo projeto de adoção compulsória no Brasil do 
conhecimento de transporte eletrônico, que passará a ser exigido, se aprovado por meio de decreto presidencial, e 
será gerenciado pelas Secretarias da Fazenda dos Estados e Receita Federal. 

d. eventual sazonalidade 

Considerando o seu conjunto, não há sazonalidade relevante nos serviços por nós prestados, tendo em vista 
que oferecemos diversos tipos de serviços e nossa base de clientes é bastante diversificada, composta por 
empresas de diferentes segmentos de mercado e setores da economia. 
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e. principais insumos e matérias primas, informando  

(i) descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou 
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável  

Somos parte em diversos contratos pelos quais contratamos bens e serviços diversos, complementares ou 
acessórios aos serviços que prestamos, bem como aqueles destinados a suportar nossas atividades 
administrativas, tais como contratação de Terceiros e Agregados, segurança patrimonial, serviços de limpeza, 
dentre outros. Esses contratos, quando considerados em conjunto, são relevantes para os nossos negócios. Não 
há, todavia, contratos relevantes de bens ou serviços com determinado fornecedor, cuja rescisão ou renegociação 
possa impactar substancialmente nossos negócios.  

Nossos fornecedores estão sujeitos à legislação aplicável, bem como à fiscalização de órgãos reguladores. 

(ii) eventual dependência de poucos fornecedores  

Nossos principais fornecedores são: Petrobras Distribuidora S.A.; MAN Latin America Indústria e 
Comércio Ltda.; Companhia Brasil de Soluções e Serviços; John Deere Brasil Ltda.; Codema Comercial e 
Importadora Ltda. e Randon Implementos para os Transportes Ltda., os quais reunidos representaram, em 2009, 
73,7% do total dos gastos da Companhia com fornecedores.  

Não dependemos de forma relevante de nenhum de nossos fornecedores para a consecução de nossas atividades. 

(iii) eventual volatilidade em seus preços 

Nossos principais insumos são: (i) combustível, (ii) peças e (iii) pneus. O preço dos combustível está 
atrelado à cotação do petróleo, o que, portanto, torna o referido insumo suscetível de variações no seu preço. Os 
outros insumos supracitados não sofrem variações bruscas em seus preços. 

7.4. Clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida total  

a. montante total de receitas provenientes do cliente 

Na data deste Formulário de Referência, não temos nenhum cliente que seja responsável por mais de 
10% de nossa receita líquida total.  

b. segmentos operacionais afetados pelas receitas proveniente do cliente 

Não aplicável à Companhia. 

7.5. Descrição dos Efeitos da Regulação Estatal sobre Nossas Atividades 

a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das atividades e histórico de relação com 
a administração pública para obtenção de tais autorizações 

Principais Órgãos Reguladores do Setor de Transporte  

Ministério dos Transportes 

O Ministério dos Transportes tem suas atribuições previstas na Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, lei 
esta, que dispõe sobre a organização da Administração Pública Direta Federal (mais especificamente, a 
Presidência da República, os Ministérios e os seus diversos órgãos). Esta lei tem sido alterada periodicamente, 
sendo sua última alteração feita pela Lei n° 12.154, de 23 de dezembro de 2009. 

Dentre as atribuições do Ministério dos Transportes, destaca-se a formulação da política nacional de 
transporte rodoviário, a qual inclui a coordenação das políticas nacionais e o planejamento estratégico das 
prioridades para investimento. Tais atribuições se dão em um plano macro de política nacional de transportes, 
tendo, portanto, diminuto impacto direto na questão do transporte rodoviário de cargas. 
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ANTT 

A ANTT é autarquia criada pela Lei n° 10.233, responsável pela regulação e fiscalização dos transportes 
terrestres no Brasil. Suas atribuições não se restringem à fiscalização e regulação do transporte rodoviário de 
cargas, compreendendo, ainda, entre outras, a implementação das políticas formuladas pelo Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte e pelo Ministério dos Transportes e a regulação e fiscalização das 
atividades de exploração da infraestrutura de transportes. 

ANTAQ 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, criada pela Lei n° 10.233, de 5 de junho de 
2001, é entidade integrante da Administração Federal indireta, submetida ao regime autárquico especial, com 
personalidade jurídica de direito público, independência administrativa, autonomia financeira e funcional, 
vinculada ao Ministério dos Transportes. Tem por finalidades: 

• implementar, em sua esfera de atuação, as políticas formuladas pelo Ministério dos Transportes 
e pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte-CONIT, segundo os princípios 
e diretrizes estabelecidos na Lei n° 10.233, de 2001; e  

• regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e 
de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária, exercida por terceiros, com vistas a: (i) 
garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a padrões de eficiência, segurança, 
conforto, regularidade, pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas; (ii) harmonizar os interesses 
dos usuários com os das empresas concessionárias, permissionárias, autorizadas e arrendatárias, 
e de entidades delegadas, preservando o interesse público; e (iii) arbitrar conflitos de interesse 
e impedir situações que configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica. 

Polícia Rodoviária Federal 

Com suas atribuições definidas no Decreto n° 1.655, de 3 de outubro de 1995, conforme a previsão 
constitucional que lhe incumbe zelar pela segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal exerce a função 
ostensiva e repreensiva com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação de trânsito (e demais normas 
pertinentes). A aplicação de multas por infrações no trânsito e o poder de autoridade de polícia de trânsito estão 
entre as principais atribuições da Polícia Rodoviária Federal, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito 

Órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, o CONTRAN possui amplas 
atribuições na regulação do trânsito no País. Constituído por oito representantes de Ministérios. O CONTRAN tem o 
poder de emitir Resoluções, válidas em todo o território nacional, regulamentando disposições do Código de Trânsito 
Brasileiro e também as diretrizes da política nacional de trânsito (Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, conforme 
alterações estabelecidas pela Lei n° 9.602, de 21 de janeiro de 1998 e Lei n° 12.006, de 29 de julho de 2009. 

Transporte Rodoviário 

Quanto ao transporte de cargas, especificamente, o Brasil adota o regime de livre concorrência para o 
transporte de cargas no território nacional, sem exigências para a entrada e saída de agentes nesse mercado. 
Assim, não há, atualmente, na legislação brasileira, mecanismos que tratem da necessidade de permissões ou 
concessões para o transporte de cargas. 

O marco legal da atividade de transporte rodoviário de cargas foi modificado em 2007, com a promulgação da 
Lei n° 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que revogou a legislação anteriormente vigente (Lei n° 6.813, de 10 de 
julho de 1980). Nesse mesmo sentido, a Resolução Normativa 3.056, de 12 de março de 2009, alterada pela 
Resolução Normativa 3.196, de 16 de julho de 2009, dispõe sobre o exercício da atividade de transporte rodoviário 
de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, estabelece procedimentos para inscrição e manutenção no 
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC e dá outras providências. O objetivo do 
RNTR-C é permitir que a ANTT obtenha um conhecimento conjunto dos operadores que atuam no mercado de 
transporte rodoviário de cargas, permitindo-lhe quantificá-los e conhecer sua distribuição geográfica. 
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A Lei 11.442/07 categoriza o transportador de cargas conforme a sua natureza jurídica, diferenciando o 
TAC, que é a pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas sua atividade profissional, da ETC, que 
é a pessoa jurídica constituída que tenha no transporte de cargas a sua atividade principal. 

Obrigações da ETC 

A ETC deverá ter sede no Brasil, comprovar ser proprietária ou arrendatária de pelo menos um veículo 
automotor de carga registrado no País, indicar um responsável técnico, o qual deverá possuir ao menos três anos 
de atividade ou ter sido aprovado em curso específico, e demonstrar capacidade financeira para o exercício da 
atividade e idoneidade de seus sócios e de seu responsável técnico. 

A Lei 11.442/07 definiu que as relações decorrentes do contrato entre a ETC e o TAC, caso a ETC opte por 
essa modalidade de terceirização da sua frota, são sempre de natureza comercial, não ensejando vínculo 
empregatício. Não obstante, é importante ressaltar que a Lei 11.442/07 é recente e, por não ter sido objeto de 
decisão judicial, há a possibilidade do artigo ora citado não prevalecer sobre os direitos do trabalhador em 
reclamações trabalhistas de TACs em face da ETC, sendo possível que a Justiça do Trabalho reconheça um 
vínculo empregatício nessa relação. 

RNTR-C 

A Lei n° 10.233/01 dispõe que o exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas, por conta de 
terceiros e mediante remuneração, depende de inscrição do transportador no RNTR-C.  

A regulamentação infralegal referente ao RNTR-C está contida, atualmente na Resolução da ANTT 
nº 3.056 de 12 de março de 2009, alterada pelas Resoluções da ANTT n° 3.196 de 16 de julho de 2009 e 
n° 3.336, de 8 de dezembro de 2009. A Resolução ANTT 3.056/09, com as alterações das Resoluções 3.196/09 e 
3.336/09, pormenoriza os procedimentos e a documentação correlata necessária para a obtenção do RTNR-C, 
bem como prevê as penalidades aplicáveis ao transportador em relação ao RNTR-C. As multas atualmente 
previstas possuem valores baixos – inferiores a R$5.000,00 – podendo a ANTT, contudo, aumentar o valor das 
referidas multas por meio de nova Resolução. Além disso, o descumprimento das disposições da Resolução 
ANTT 3056/09 não impede que as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro sejam igualmente 
aplicáveis, nos termos ali previstos. 

A Companhia está devidamente registrada no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas 
(RNTR-C) na categoria de Empresa de Transporte de Cargas (ETC). Este certificado tem prazo previsto de 10 
anos, de forma que seu vencimento se dará em 28 de agosto de 2014. 

Responsabilidade do Transportador (ETC) 

A responsabilidade da ETC associada à sua atividade é regulamentada pela Lei 11.442/07. Como regra 
geral, ao ser firmado o contrato ou emitido o conhecimento de transporte, a ETC assume perante o dono ou 
embarcador da carga a responsabilidade (i) pela execução do serviço do local em que receber a carga até a sua 
entrega ao destino; (ii) pelos prejuízos resultantes das perdas, danos ou avarias às cargas sob sua custódia, e (iii) 
pelos prejuízos resultantes do atraso na entrega da carga (quando houver sido pactuado prazo para tanto). 

Tais responsabilidades da ETC estendem-se às ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos 
ou terceiros, sem prejuízo de eventual ação de regresso contra tais pessoas. 

A responsabilidade do ETC por perdas e danos causados ao proprietário da mercadoria, todavia, não 
ultrapassará o valor da carga (acrescido dos valores de frete e seguro) declarado pelo expedidor do conhecimento 
de transporte. Tal limite não se aplica, contudo, à responsabilidade civil por danos causados a terceiros (e.g. 
acidente de trânsito causador de morte). 

O atraso na entrega das cargas superior a 30 dias poderá fazer com que a carga seja considerada perdida. A 
Lei 11.442/07, ainda excepciona os casos em que ocorre a exclusão da responsabilidade do transportador (tais 
como caso fortuito e força maior, vício oculto da carga, inadequação da embalagem etc.). 
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A contratação de seguro contra perdas e danos causados à carga é obrigatória e poderá ser feita tanto pelo 
contratante dos serviços como pelo transportador (que deverá fazê-lo se o contratante não o fizer), sem prejuízo 
da contratação do seguro de responsabilidade civil contra terceiros. 

Por fim, o proprietário das CTVs é responsável pelos danos que o veículo causar à via e a terceiros, 
respondendo ainda pela utilização indevida das vias (face às suas condições especiais de peso, 
comprimento e velocidade). 

Transporte Rodoviário de Madeira em Veículos Longos e Especiais 

O transporte de toras e madeira bruta nas vias públicas é regido pela Resolução 196/06, de 25 de julho de 
2006, posteriormente alterada pela Deliberação n° 56, de fevereiro de 2007 e pela Resolução 246 de 27 de julho 
de 2007, ambas expedidas pelo CONTRAN. 

Nos termos de tal legislação, é considerada tora a madeira bruta com comprimento superior a 2,5 metros. 
As toras, quando transportadas, devem estar dispostas no sentido longitudinal do veículo, de maneira piramidal 
ou vertical nos termos da Deliberação n° 56/07. 

Os veículos adaptados ou alterados para o transporte de toras deverão ser submetidos à inspeção de 
segurança veicular em Instituição Técnica Licenciada (ITL) pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, 
para obtenção de novo Certificado de registro de Veículos (CRV) e Certificado de Registro e Licenciamento de 
Veículos (CRLV). 

Caso as exigências previstas nas normas específicas citadas sejam descumpridas, o infrator estará 
sujeito às penalidades estabelecidas no Código Brasileiro de Trânsito – CTB, incluindo a retenção do 
veículo para regularização. 

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 

O transporte de produtos perigosos nas rodovias brasileiras submete-se a regime especial de tráfego e à 
fiscalização da ANTT, tendo o transportador que observar, dentre outras restrições e condições, aquelas previstas 
na Resolução ANTT n° 420, de 12 de fevereiro de 2004 (conforme modificada posteriormente pelas Resoluções 
n.º 701, 1.644, 2.657 e 2.975/08). A legislação de transporte de produtos perigosos é extensa e detalhada, 
gerando diversas obrigações para o transportador, o qual está sujeito a penalidades por descumprimento de tais 
normas, entre as quais multas e perda do registro de transportador. 

Além da regulamentação própria da ANTT, outros órgãos interferem no transporte de produtos perigosos, 
tais como o INMETRO, que regulamenta as especificações técnicas dos veículos transportadores de produtos 
perigosos, bem como o CONTRAN e o DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, que regulamentam 
o treinamento dos condutores de tais veículos. 

Transporte Terrestre de Passageiros 

No Brasil, o transporte terrestre de passageiros é um serviço tido como essencialmente público e de 
extrema importância, já que o transporte rodoviário por ônibus é a principal modalidade na movimentação 
coletiva de usuários e a relação de movimentação de usuários por ano chega a montante superior a 131 
milhões. Esse transporte é quase que totalmente realizado pela iniciativa privada, segundo dados da ANTT, 
196 empresas autorizadas atuam neste tipo de serviço, ocorrendo também casos de atuação, na área urbana, 
por empresa pública. 

O transporte terrestre de passageiros é competência das três esferas de governo, sendo que: (i) o transporte 
urbano fica a cargo das prefeituras municipais; (ii) os governos estaduais são responsáveis pelas linhas 
intermunicipais dentro de cada Estado; e (iii) o governo federal responde pelo transporte interestadual e 
internacional de passageiros. 
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Legislação Aplicável 

A base legal para a exploração de serviços de transporte rodoviários interestadual e internacional de 
passageiros encontra-se na Lei n° 10.233 de 5 de junho de 2001, que transferiu a regulação e supervisão da 
prestação dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional coletivo de passageiros à 
ANTT, na Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 e pela lei n° 9.074 de 7 de julho de 1995, 
regulamentadas pelo Decreto n° 2.521 de 20 de março de 1998 e pelas normas relacionadas ao assunto 
aprovadas em Resolução pela Diretoria Colegiada da ANTT. A ANTT é responsável também pela 
concessão de registro e autorização para as empresas que realizam serviços de fretamento, além de 
autorizar o transporte internacional de temporada turística. 

A prestação de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros sob o regime 
de fretamento é regulamentada pela Resolução n° 1.166, de 25 de outubro de 2005, expedida pela ANTT. A 
prestação de serviços de fretamento exige a apresentação de determinados documentos à ANTT. 

A autorização do serviço sob o regime de fretamento contínuo terá validade pelo prazo máximo de 12 
meses, podendo ser renovada por igual período e permitirá a obtenção de senha que permite a expedição de 
autorização de viagem por meio eletrônico. 

Aplicação de Penalidades 

A Resolução ANTT n° 19, de 23 de maio de 2002, estabelece um prazo para a comunicação de acidentes, 
sendo certo que o não cumprimento do disposto em referida norma sujeitará à aplicação das penalidades 
previstas no Decreto n° 2.521/98 que incluem multa, retenção ou apreensão de veículo e declaração de 
inidoneidade para contratar com a administração pública. Além disso, o arquivamento e guarda de cópia das 
autorizações de viagem expedidas são de responsabilidade da empresa. 

Aspectos Ambientais 

As operações de logística estão sujeitas a uma extensa legislação federal, estadual e municipal relativa 
à proteção do meio ambiente, as quais incluem, entre outros aspectos, normas relacionadas ao 
licenciamento ambiental para transporte de produtos perigosos, às emissões atmosféricas provenientes de 
nossos veículos e demais equipamentos, à captação de recursos hídricos, ao lançamento de efluentes, ao 
gerenciamento de resíduos sólidos, à supressão de vegetação e conservação de áreas especialmente 
protegidas em nossos empreendimentos. 

O cumprimento da legislação ambiental é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que podem 
impor sanções administrativas por eventual inobservância das regras nela estabelecidas. Tais sanções podem 
incluir, entre outras, o pagamento de multas, a revogação de licenças e até mesmo a suspensão temporária ou 
definitiva de nossas atividades. 

Além disso, a legislação ambiental também contempla a imposição de sanções penais contra pessoas 
físicas e jurídicas que incorrerem na prática de crimes contra o meio ambiente, sem prejuízo da obrigação de 
reparar os danos que eventualmente tenham sido causados. As sanções no âmbito penal podem incluir, entre 
outras, a prisão dos responsáveis, bem como a perda ou restrição de incentivos fiscais e o cancelamento e a 
suspensão de linhas de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito, assim como a proibição de 
contratar com o poder público. 

Na esfera civil, a legislação ambiental adota o regime da responsabilidade objetiva, ou seja, o poluidor será 
responsável pela reparação ou indenização dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados 
independentemente da existência de culpa. Além disso, a responsabilidade civil por danos ao meio ambiente 
poderá alcançar tanto o poluidor direto como o poluidor indireto, de modo que os danos ambientais causados por 
terceiros que venhamos a contratar poderão dar ensejo à nossa obrigação de repará-los. Adicionalmente, a 
legislação ambiental prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, relativamente ao 
controlador, sempre que esta for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. 
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Licenciamento Ambiental 

A legislação ambiental brasileira determina que o regular funcionamento de atividades consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, ou que, de qualquer forma, causem 
degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio licenciamento ambiental. Este procedimento é 
necessário tanto para a instalação inicial e operação do empreendimento quanto para as ampliações nele 
procedidas, sendo que as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. Se a renovação for requerida 
até 120 dias antes do vencimento da licença, considera-se prorrogada a sua validade até a manifestação do órgão 
ambiental sobre o requerimento. O processo de licenciamento ambiental compreende, basicamente, a emissão de 
três licenças: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. 

Cada uma destas licenças é emitida conforme a fase em que se encontra a implantação do empreendimento 
e a manutenção de sua validade depende do cumprimento das condicionantes que forem estabelecidas pelo órgão 
ambiental competente. A ausência de licença ambiental, independentemente de a atividade estar ou não 
causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a prática de crime ambiental, além de sujeitar o infrator a 
penalidades administrativas, tais como multas que, no âmbito federal, podem chegar a R$10,0 milhões 
(aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência) e interdição de atividades. 

As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação 
dessas licenças, assim como a nossa eventual impossibilidade de atender às exigências estabelecidas por tais 
órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir, 
conforme o caso, a instalação e a operação dos nossos empreendimentos. 

Para os empreendimentos de impacto ambiental regional ou realizados em áreas de interesse ou domínio da 
União, a competência para licenciar é atribuída ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). Com exceção dos casos em que o licenciamento ambiental está sujeito à competência 
federal, o órgão estadual é, geralmente, o responsável pelas análises das atividades e emissão de licenças 
ambientais, bem como pela imposição de condições, restrições e medidas de controle pertinentes.  

O licenciamento ambiental de atividades cujos impactos ambientais são considerados significativos está 
sujeito ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), 
assim como à implementação de medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos ambientais causados pelo 
empreendimento. É importante, ainda, ressaltar a necessidade de pagamento de compensação ambiental. O 
montante de recursos a ser destinado para essa finalidade é fixado pelo órgão ambiental competente para 
licenciar, conforme o grau de impacto ambiental identificado no EIA/RIMA. 

Transporte de Produtos Florestais 

A legislação vigente exige para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de 
origem nativa, como, por exemplo, madeira em toras ou carvão vegetal nativo, o Documento de Origem 
Florestal (DOF), o qual contém informações sobre a procedência e regularidade do material transportado. Este 
procedimento substitui a antiga Autorização para Transporte de Produto Florestal (ATPF), por meio da vigência 
da Instrução Normativa IBAMA n° 112/2006 e da Portaria MMA n° 253/2006. Em regra, o DOF possui um 
prazo de validade de cinco dias, podendo ser emitido com prazo de dez dias para o transporte interestadual. O 
DOF somente é emitido após o devido preenchimento de informações junto ao website do IBAMA. O transporte 
e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa sem a observância das normas 
ambientais aplicáveis caracterizam a prática de crime ambiental e infração administrativa. 

Resíduos Sólidos 

O transporte, tratamento, acondicionamento e destinação final de resíduos sólidos deve observar a 
respectiva classificação, bem como os projetos relacionados são sujeitos à prévia aprovação do órgão ambiental 
competente. A atividade de transporte, tratamento, acondicionamento e destinação final de resíduos está sujeita 
ao licenciamento ambiental. A disposição inadequada, bem como os acidentes decorrentes do manuseio 
inadequado desses resíduos, além de poder resultar na contaminação de solo e de águas subterrâneas, podem 
ensejar a aplicação de sanções nas esferas administrativa e penal, bem como responsabilização no âmbito civil, 
sendo que, neste último caso, independentemente de culpa. 
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Além disso, devemos manter equipamentos de controle de poluição, assim como realizar mudanças 
operacionais para restringir o impacto, ainda que potencial, ao meio ambiente, à saúde e à segurança de 
nossos funcionários.  

São diversas as normas aplicáveis à operação, por exemplo, de oficinas mecânicas, sendo que merecem 
destaque aquelas atinentes aos resíduos sólidos, emissões de gases e efluentes líquidos gerados por nossas 
atividades, conforme abaixo.  

Automotivo 

O setor está sujeito a regulamentações ambientais que vem se tornando cada vez mais severas, tais como as 
Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA de n°s 401/08 (baterias); 272/00 (limite de 
ruídos veículos automotores); 416/09 (destinação adequada de pneus), 357/05 (dispõe sobre condições e padrões 
de lançamento de efluentes) e 362/05 (dispõe sobre a coleta e destinação de óleo lubrificante), as quais tratam do 
refino de óleo lubrificante, os limites máximos permitidos de ruídos provocados por veículos automotores, os 
procedimentos a serem seguidos na coleta de pneus inservíveis, o descarte de pilhas e baterias usadas, inclusive 
aquelas utilizadas em veículos automotores e sobre as condições e padrões para o lançamento de efluentes. 

Os resíduos sólidos somente poderão ser armazenados após prévia classificação, conforme disposto na 
Norma Técnica NBR n° 10.004 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os resíduos 
classificados como perigosos (Classe I) merecem um acondicionamento e tratamento peculiar e, geralmente, os 
órgãos ambientais exigem autorizações específicas para que se faça o transporte/destinação final destes, sem 
prejuízo de outras licenças ambientais pertinentes. É possível que seja exigida tal autorização pelos órgãos 
ambientais também para os resíduos não inertes (classe II A) e resíduos inertes (classe II B), conforme dispuser a 
legislação estadual ou local aplicável.  

De acordo com a Resolução CONAMA n° 018/1986 e suas alterações, foi instituído, em caráter nacional, o 
Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, o qual regulamenta os 
limites máximos de emissão de poluentes para os motores destinados a veículos pesados, nacionais e importados. 
Nossos equipamentos e produtos deverão obedecer às estipulações do referido Programa para o devido 
atendimento à legislação ambiental. 

Histórico do Relacionamento entre a Companhia e a Administração Pública 

Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia obteve ou está em processo de obtenção de todas 
as autorizações governamentais necessárias ao exercício de suas atividades. Adicionalmente, nosso histórico de 
relacionamento com os entes da administração pública é positivo, não havendo qualquer questão em relação a 
esse relacionamento que possa causar um impacto adverso relevante à Companhia ou às suas atividades. 

b. política ambiental da Companhia e custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental e, se for 
o caso, de outras práticas ambientais, inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental 

Temos uma política de capacitarmos nossos colaboradores no tocante à conscientização e 
comprometimento com a política de gestão ambiental. Adicionalmente, para satisfazermos nossos clientes, 
seguimos diretrizes tanto de qualidade, assim como ambiental para prospectarmos e fidelizarmos clientes, 
seguindo a legislação ambiental vigente e com os padrões de proteção ambiental.  

Por esse motivo, possuímos desde 1997, a certificação ISO 9001 – Sistema de Gestão de Qualidade para as 
atividades de logística relacionadas ao transporte de cargas, transporte de passageiros, locação de veículos, 
serviços dedicados, operações florestais, movimentação interna, locação de máquinas e equipamentos e limpeza 
urbana. Desde 2004, possuímos o certificado SASSMAQ – Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio 
Ambiente e Qualidade, avaliado a cada dois anos. 

Além disso, em novembro de 2009, conquistamos a certificação ISO 14001 – Sistema de Gestão 
Ambiental para a atividade de transporte rodoviário de produtos não perigosos, com o objetivo de 
minimizar os impactos ambientais das atividades e continuar aprimorando os processos com foco na 
responsabilidade ambiental. 

174



 

Os custos incorridos para cumprimento da legislação ambiental durante o exercício social encerrado 
em 2009 foram de R$679.379,22. Entre esses gastos, há pagamentos de taxas e licenças, monitoramento de 
efluentes gerados, equipamentos de medição do tanque de combustível, descontaminação do solo e 
adequação de infraestrutura para obtenção de licenças. 

c. Dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias, contratos de royalties relevantes 
para o desenvolvimento das atividades 

Marcas 

Somos, em nome próprio ou em nome de outras empresas do Grupo Julio Simões, titulares de diversos 
registros e pedidos de marcas perante o INPI. Em dezembro de 2009, tínhamos aproximadamente 32 pedidos de 
registros de marcas e 33 registros perante o INPI, sendo que dentre os quais destacamos a marca “Julio Simões”. 

Adicionalmente, por meio de nossas Controladas, possuímos o registro válido e em pleno vigor das marcas 
“Mogi Passes” e “Grande ABC”; bem como pedidos de registro das marcas “Mogi Passes”, “Tecnolimp” e 
“Grande ABC Logística”, atualmente sob análise do INPI. 

Em decorrência da qualidade e know how na prestação de nossos serviços, a marca “Julio Simões” adquiriu 
significante notoriedade e respeito nos setores em que atuamos. Por esse motivo, entendemos que possuímos 
relevante dependência da marca “Julio Simões” para a continuidade na prestação dos nossos serviços.  

Patentes e Desenhos Industriais 

Desde 2006, temos dois pedidos de registros de modelos de utilidade (espécie de patente) junto ao INPI. 
Nossos modelos de utilidade consistem em dispositivos para carretas de transporte tipo prancha, destinados 
a recepcionar e facilitar o carregamento e o posicionamento de carga, além de proteger os rodeiros de 
eventuais impactos oriundos da carga, bem como destinados ao içamento intercalado de rodeiros 
estrategicamente instalados.  

Além disso, somos titulares, até abril de 2012, do registro de um desenho industrial referente à 
configuração em bloco de folhas de papel para anotações de recados e outros. Adicionalmente, possuímos 
até junho de 2016, um registro de desenho industrial relativo à carenagem para carreta, depositado em 
nome da Lubiani. 

Não dependemos de nossas patentes e desenhos industriais para a realização de nossas atividades. 

Domínios 

Somos titulares de mais de 20 nomes de domínio devidamente registrados no Brasil, dentre os quais 
destacamos o domínio www.juliosimoes.com.br, nossa principal página na rede mundial de computadores. 

O domínio “www.juliosimoes.com.br”, assim como a marca “Julio Simões” são de grande valor para 
nossas atividades. 

Softwares 

Fazemos o uso de diversos programas de computador necessários para a condução de nossas atividades, 
com destaque para os bancos de dados Oracle e SQL, responsáveis por armazenar todas as informações e dados 
da empresa. Utilizamos, ainda, outros programas de computador para administração e condução de nossas 
operações, dentre os quais podemos destacar os softwares “E-Cargo”, utilizado para a gestão de serviços de 
transporte via internet; o “ADHOC”, utilizado principalmente para emissão de recibo de frete e outros 
documentos de transporte; o “Rodocred”, sistema responsável pelo gerenciamento de fretes e abastecimento; o 
“DB-Trans”, sistema de gerenciamento de vale-pedágio; o “VCAM”, sistema de controle e venda de caminhões; 
o “SMK-ERP”, sistema financeiro, fiscal, contábil e de suprimentos; o “Euroit”, sistema para controle de 
locação de veículos; e o “Omnilink”, sistema de rastreamento de veículos via satélite. Possuímos todas as 
licenças autorizadoras para uso dos respectivos programas. 
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Concessões 

Participamos com frequência de procedimentos licitatórios realizados por entes da administração pública 
direta e indireta. Na data deste Formulário de Referência, temos alguns contratos com entes da administração 
pública direta e indireta, dentre os quais destacamos a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos – 
EMTU, Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro e Companhia Municipal de Limpeza Urbana – 
COMLURB, entre outros. Ademais, somos solidariamente responsáveis com a SERB – Saneamento e Energia 
Renovável do Brasil S.A., uma sociedade controlada por nossa Controladora e na qual não detemos 
participação acionária, pelo cumprimento de um contrato entre esta e a Comlurb. 

Atualmente, dependemos de forma relevante de tais contratos para a consecução de nossas atividades. 

7.6. Receitas Relevantes Oriundas de Outros Países 

A Companhia não obtém receitas em outros países que não o Brasil. 

7.7. Efeitos da Regulação Estrangeira nos Nossos Negócios 

Não aplicável à Companhia. 

7.8. Relações de Longo Prazo Relevantes  

Não existem relações de longo prazo relevantes que não estejam descritas neste Formulário de Referência. 

7.9. Outras Informações Relevantes 

Responsabilidade Social, Incentivo e Patrimônio Cultural 

Em janeiro de 2007, foi criado o Instituto Julio Simões, uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público sem fins lucrativos. 

Todas as ações sociais e beneficentes antes promovidas de forma pulverizada pelas empresas do 
Grupo passam a ser centralizadas no Instituto Julio Simões, propiciando a melhoria da realidade das 
comunidades onde temos negócios. 

As ações desenvolvidas já beneficiaram mais de 80 mil pessoas pelos programas e campanhas do 
Instituto Julio Simões. Crianças, jovens e idosos de algumas comunidades de regiões onde atuamos. 

Vale ressaltar que os projetos elaborados pelo Instituto Julio Simões quebram o paradigma 
assistencialista, muito comum ao Brasil, e orientam-se pelo viés da sustentabilidade, buscando o 
equilíbrio entre a tríade “Pessoas, Planeta e Performance”. Destacamos os principais programas 
desenvolvidos: (i) Julio Cidadão: colaboradores de diversas áreas da empresa atuam como voluntários 
levando doses de alegria e cidadania para os hospitais públicos e asilos de Mogi das Cruzes e região. 
Este programa, que teve início em 2007, é fruto da parceria entre o Instituto Julio Simões e o Canto 
Cidadão (Organização para Produção e Democratização da Informação Canto Cidadão, responsável pelo 
maior grupo de voluntários-palhaços hospitalares do mundo, os Doutores Cidadãos); e (ii) “Na Mão 
Certa”: o programa objetiva combater a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes 
promovendo e defendendo os seus direitos. Busca mudança de postura do meio empresarial e orientação 
dos caminhoneiros transformando-os em aliados na garantia dos direitos da criança e do adolescente. 
Esse programa é realizado em parceria com o Instituto WCF- Brasil. 
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Seguros 

Possuímos apólices de seguro bastante variadas em função das atividades que desempenhamos, e, em 
alguns casos optamos pelo auto-seguro. Em razão da variedade de atividades relacionadas à nossa 
operação, contratamos seguros com características específicas e coberturas diversificadas de forma a 
proporcionar a adequada garantia securitária para cada ramo de atividade por nós explorado. 

Mantemos seguros de responsabilidade civil para nossa frota de ônibus, caminhões e veículos, que 
cobrem danos corporais e/ou materiais de passageiros transportados e de terceiros, além de danos morais. 
Contudo, não contratamos seguro de casco para os nossos veículos, tendo em vista o elevado custo de tal 
seguro e o nosso histórico relativamente baixo de sinistros. 

Para as atividades de Transporte de Carga, mantemos duas apólices de seguros com a ACE 
Seguradora, que oferecem garantia contra roubo parcial ou desaparecimento de carga, estendendo-se à 
nossa responsabilidade por perdas ou danos sofridos pelos clientes. 

Para alguns de nossos estabelecimentos, contratamos apólices de seguro patrimonial, que possuem 
coberturas para danos causados por diversos eventos, tais como incêndio, danos elétricos, tumulto ou 
vendaval, dentre outros. 

Nos anos de 2007, 2008 e 2009 (até 31 de outubro) o montante de prêmios de seguros pagos foram de, 
respectivamente, a R$5.563.252,86, R$7.988.565,81 e R$10.387.236,06. 

Por fim, esclarecemos que muito embora contratemos as apólices acima descritas e consideremos que 
as coberturas são adequadas, existem determinados tipos de risco que podem não estar cobertos pelas 
mesmas (tais como guerra, caso fortuito e de força maior ou interrupção de certas atividades). Assim, na 
hipótese de ocorrência de quaisquer eventos não cobertos, poderemos incorrer em custos adicionais para a 
sua recomposição ou reforma do bem atingido. Adicionalmente, não podemos garantir que, mesmo na 
hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices, o pagamento do seguro será suficiente para 
cobrir os danos decorrentes de tal sinistro. 
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8. GRUPO ECONÔMICO 

8.1. Grupo Econômico 

a. controladores diretos e indiretos 

Nossa controladora direta é a Julio Simões Participações S.A., a qual possui como controlador o 
Sr. Fernando Antonio Simões, sendo este, pois, nosso controlador indireto. 

b. controladas e coligadas 

Nossas controladas diretas são: (i) Transportadora Grande ABC Ltda., (ii) CS Brasil Transportes de 
Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., (iii) J.P. Tecnolimp S.A., (iv) MogiPasses Comércio de Bilhetes 
Eletrônicos Ltda., (v) São José Passes Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda., (vi) Consórcio 123; (vii) Yolanda 
Logística, Armazém, Transportes e Serviços Gerais Ltda., e (viii) Riograndense Navegação Ltda. 

c. participações da Companhia em sociedades do grupo 

Detemos participações na Transportadora Grande ABC Ltda., CS Brasil Transportes de Passageiros e 
Serviços Ambientais Ltda., J.P. Tecnolimp S.A., MogiPasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda., São José 
Passes Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda., Consórcio 123, Yolanda Logística, Armazém, Transportes e 
Serviços Gerais Ltda. e Riograndense Navegação Ltda., conforme organograma constante do item 8.2 abaixo. 

d. participações de sociedades do grupo na Companhia 

A Julio Simões Participações S.A. detém 74,02% do nosso capital social.  

e. sociedades sob controle comum 

Na data deste Formulário de Referência, as empresas Original Veículos Ltda., Avante Veículos Ltda., 
Ponto Veículos Ltda. (concessionárias de veículos); Corretora de Seguros Vintage Ltda. (corretora de seguros); 
SERB (empresa responsável pela concessão do aterro CTR-Rio); Ribeira Imóveis Ltda. (administradora de 
imóveis); e Work Container Indústria de Transformação Plástica Ltda. (fabricante de lixeiras plásticas) são 
controladas pela Julio Simões Participações S.A., sociedade controladora direta da Companhia. 
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8.2. Organograma Societário 
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74,02%
Sr. Fernando Simões – 13,520%
Sr. Julio Eduardo Simões – 3,115%
Sra. Jussara Elaine Simões – 3,115%
Sra. Solange Maria Simões Reis – 3,115%
Sra. Marita Simões – 3,115%

Seta Participações S.A. – 25,00% (*)
Sr. Fernando Simões – 47,00%
Sr. Julio Eduardo Simões – 7,00%
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(*) A Seta Participações S.A. possui como Acionistas o Sr. Fernando Antonio Simões, o Sr. Julio Eduardo Simões, a Sra. Jussara Elaine Simões, a Sra. 
Solange Maria Simões Reis e a Sra. Marita Simões, sendo que cada um deles detém 20,00% do seu capital social. 

8.3. Descrição das Operações de reestruturação, tais como incorporações, fusões, cisões, 
incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário, aquisições e 
alienações de ativos importantes, ocorridas no grupo 

Favor ver item 6.5 acima. 

8.4. Outras Informações que julgamos relevantes 

Não há outras informações relevantes referentes a este item. 

83,70% Transporte Público 
Intermunicipal Consórcio

Unileste
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9. ATIVOS RELEVANTES 

9.1. Descrição dos Bens do Ativo Não Circulante Relevantes para o Desenvolvimento das 
Atividades da Companhia 

a. ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou arrendamento, identificando sua localização 

Conduzimos nossas atividades em imóveis alugados de propriedade da Ribeira, empresa controlada pelo 
nosso Acionista Controlador. Nossa sede social está localizada na cidade de São Paulo, SP, na Avenida Angélica 
n° 2346, 16° andar.  

Abaixo a tabela com os dados dos principais imóveis alugados: 

Endereço Bairro Cidade Estado Área 
Início do 
contrato 

Término do 
contrato Reajustes 

Estrada Estadual Velha 
de Limeira - s/n° ...... GLEBA E Limeira SP 69.929 M² 08/06/2007 07/06/2012 2008/2009 

Estrada Muranaka, 
s/n°(*) ......................... Sítio 

Pinheirinho Itaquaquecetuba SP 281.221,31 M² 01/12/2007 17/03/2020(**) 2008 
Estrada do Pinheirinho, 

n° 1500(*) ................... Sítio 
Pinheirinho Itaquaquecetuba SP 224.527,80 M2 01/12/2007 17/03/2020(**) 2008 

Avenida Alberto 
Jackson Byngton, 
n° 2221...................... Vila Menk Osasco SP 23.376,11 M² 08/06/2007 07/06/2012 2008/2009 

Avenida Saraiva, 
n° 400........................ Brás Cubas Mogi das Cruzes SP 10.787,35 M² 01/12/2007 30/11/2012 2008 

Rua Bóris Kauffmann, 
n° 119........................ Alemoa Santos SP 9.779,70 M² 01/07/2008 30/06/2013 2009 

Avenida Guerino 
Lubiani, n° 577 ......... Dois 

Córregos Piracicaba SP 30.436,44 M² 01/07/2008 30/06/2013 2009 
Avenida Brasil, 

n° 8191...................... Ramos Rio de Janeiro RJ 26.267 M² 01/12/2005 30/11/2010 2006/07/08 
 

(*)  Imóvel referente ao Terminal Intermodal de Itaquaquecetuba. 
(**) Contrato renovável, ao exclusivo critério da Companhia, por mais cinco anos a partir do término de seu prazo de vigência original. 

 
Para maiores informações sobre os contratos acima, ver item “16.2” deste Formulário de Referência. 

b. Patentes, marcas, licenças, concessões, franquias e contratos de transferência de tecnologia, informando 

(i) duração  

Marcas: No Brasil, adquire-se a propriedade de uma marca somente pelo registro validamente expedido 
pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), sendo assegurado ao seu titular o direito ao uso 
exclusivo em todo o território nacional por 10 anos prorrogáveis por iguais períodos sucessivos, uma vez 
concedido o registro. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma expectativa de direito para 
utilização das marcas depositadas, aplicadas para a identificação de seus produtos e serviços. 
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As tabelas abaixo mostram o status dos processos de registro de marcas e patentes pleiteados pela 
Companhia e por suas Controladas: 

Marcas Julio Simões Logística S.A. (CNPJ 52.548.435/0001-79) 

N.º do 
Processo Marca Situação Titular Classe 

006184960 T.J.S. Registro vigente até:  
25.12.2015 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. 38:20-40 

790074729 TRANSCEL Registro expirou em 
13.07.2002 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. 38:20 

790214288 TRANSCEL Registro vigente até: 
31.08.2012 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 39 

814558500 JÚLIO SIMÕES Arquivado JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. 38: 20-30-40 

819628050 GRUPO JS JÚLIO 
SIMÕES 

Registro vigente até: 
06/03/2011 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(7 ) 39  

820793272 STRALU Registro vigente até: 
26/06/2011 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(7) 39 

824729641 STRALU Pedido de registro deferido 
aguardando o comprovante de 
recolhimento de retribuição  

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 37 

824729650 STRALU Pedido de registro deferido 
aguardando o comprovante de 
recolhimento de retribuição 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 39 

824729668 STRALU Pedido de registro deferido 
aguardando o comprovante de 
recolhimento de retribuição 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 40 

825916445 STRALU – SISTEMA 
TRANSPARENTE DE 
LIMPEZA URBANA 

Registro vigente até: 
10.06.2018 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 37 

825916453 STRALU – SISTEMA 
TRANSPARENTE DE 
LIMPEZA URBANA 

Registro vigente até: 
20.05.2018 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 39 

825916461 STRALU – SISTEMA 
TRANSPARENTE DE 
LIMPEZA URBANA 

Registro vigente até: 
27.11.2017 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 40 

826048579 CTR-RIO CENTRO DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS 

Registro vigente até: 
20.05.2018 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 37 

826048587 CTR-RIO CENTRO DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS 

Registro vigente até: 
20.05.2018 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 38 

826048595 CTR-RIO CENTRO DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS 

Registro vigente até 
13.11.2017 que está sofrendo 
processo administrativo de 
nulidade 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 39 

826048609 CTR-RIO CENTRO DE 
TRATAMENTO DE 
RESÍDUOS 

Registro vigente até: 
13.11.2017 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 40 

826186343 TRANSCEL Pedido de registro deferido 
aguardando o comprovante de 
recolhimento de retribuição. 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 39 

827264020 REALIZE CAR 
CARRO ZERO BEM 
MAIS FÁCIL 

Pedido de registro que sofreu 
oposição de terceiro 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 12 

827264038 REALIZE CAR 
CARRO ZERO BEM 
MAIS FÁCIL 

Pedido de registro que sofreu 
oposição de terceiro 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 39 

828242941 SINAL SOLUÇÕES 
DE INTEGRAÇÃO 
INDUSTRIAL 

Registro vigente até: 
10.06.2018  

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 44 
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Marcas Julio Simões Logística S.A. (CNPJ 52.548.435/0001-79) 

N.º do 
Processo Marca Situação Titular Classe 

828319839 ATO Registro vigente até 
30.09.2018 que está sofrendo 
processo administrativo de 
nulidade 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 39 

828403627 ATO ALUGUEL DE 
VEÍCULOS 

Registro vigente até: 
03.02.2019  

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(8) 39 

829086749 CSE BRASIL Registro vigente até: 
08.12.2019  

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 36 

829086757 CSE BRASIL Registro vigente até: 
08.12.2019 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 37 

829086765 CSE BRASIL Registro vigente até: 
08.12.2019 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 39 

829086773 CSE BRASIL Registro vigente até: 
08.12.2019 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 40 

829086781 CSE BRASIL Registro vigente até: 
08.12.2019 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 42 

829086790 CSE BRASIL Registro vigente até: 
08.12.2019 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 44 

829086803 CSE BRASIL Registro vigente até: 
08.12.2019 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 35 

829165754 ITAQUÁ PASSES Registro vigente até: 
08.12.2019 

JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 39 

829633480 RIOGRANDENSE Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 39 

829891455 JULIO SIMÕES Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 36 

829891552 JULIO SIMÕES Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 35 

829891463 JULIO SIMÕES Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 37 

829891471 JULIO SIMÕES Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 38 

829891480 JULIO SIMÕES Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 39 

829891498 JULIO SIMÕES Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 40 

829891501 JULIO SIMÕES Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 42 

829891510 JULIO SIMÕES Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 44 

829891544 JULIO SIMÕES Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 12 

830089470 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 36 

830089462 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 35 

830089489 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 37 

830089497 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 39 

830089500 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 40 

830089519 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 44 

830242740 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 36 

830242716 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 40 

830242708 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 44 

830242724 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 39 

830242732 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 37 

830242759 CS BRASIL Pedido de Registro JULIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. NCL(9) 35 
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Marcas da controlada (Mogipasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda.) 
N.º do 
Processo Marca Situação Titular Classe 

828056579 MOGÍ PASSES Registro vigente até: 

10.06.2018  

MOGIPASSES COMÉRCIO 
DE BILHETES 
ELETRÔNICOS LTDA. 

NCL(8) 39 

828056587 MOGÍ PASSES Registro vigente até: 
10.06.2018  

MOGIPASSES COMÉRCIO 
DE BILHETES 
ELETRÔNICOS LTDA. 

NCL(8) 39 

828056560 MOGÍ PASSES Pedido de Registro MOGIPASSES COMÉRCIO 
DE BILHETES 
ELETRÔNICOS LTDA. 

NCL(8) 9 

 
Marcas da controlada (Transportadora Grande ABC Ltda.) 

N.º do 
Processo Marca Situação 

Depósito 
Concessão 
Vigência Titular Classe 

819296376 GRANDE ABC Registro vigente até: 

12.12.2010  

TRANSPORTADORA 
GRANDE ABC LTDA 

NCL(7) 39 

 
Marcas da controlada (J.P. Tecnolimp S.A.) 

N.º do 
Processo Marca Situação Titular Classe 

824612108 TECNOLIMP Pedido de registro deferido 
aguardando o comprovante 
de recolhimento de retribuição 

J. P. TECNOLIMP S/A NCL(8) 40 

824612086 TECNOLIMP Pedido de registro deferido 
aguardando o comprovante 
de recolhimento de retribuição 

J. P. TECNOLIMP S/A NCL(8) 37 

824612094 TECNOLIMP Pedido de registro deferido 
aguardando o comprovante 
de recolhimento de retribuição  

J. P. TECNOLIMP S/A NCL(8) 39 

 
Marcas da controlada (Transportadora Grande ABC Ltda.) 

N.º do 
Processo Marca Situação Titular Classe 

830246150 GRANDE ABC 
LOGÍSTICA 

Pedido de Registro TRANSPORTADORA 
GRANDE ABC LTDA 

NCL(9) 39 

 

Patentes. No Brasil, uma vez concedida a patente, o registro do Modelo de Utilidade vigorará pelo prazo de 
15 anos, contados da data do depósito, desde que o prazo de vigência não seja inferior a sete anos para a patente 
de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de 
proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 

PATENTES – Modelo de Utilidade 

Processo Título Situação 
Nome do 

Depositante 

MU8601207-0 U2 DISPOSIÇÃO 
INTRODUZIDA EM 
CARRETA DE 
TRANSPORTE TIPO 
PRANCHA 

Pedido sob análise. Depositada em:  

22.08.2006 

Júlio Simões Logística 
S.A. (BR/SP) 

MU8601210-0 U2 DISPOSITIVO DE 
SUSPENSÃO ATIVA 
PARA CARRETA TIPO 
PRANCHA DE CINCO 
EIXOS 

Pedido sob análise. Depositada em:  
22.08.2006 

Júlio Simões Logística 
S.A. (BR/SP) 
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Desenho Industrial. O registro de desenho industrial poderá vigorar pelo prazo máximo de 25 anos 
contados da data do depósito, sendo o período de duração mínimo de 10 anos prorrogáveis por mais três 
períodos sucessivos de cinco anos cada. 

DESENHO INDUSTRIAL 

Processo Descrição Situação 
Nome do 

Depositante 

DI6201104-9 CONFIGURAÇÃO EM 
BLOCO DE FOLHAS 
DE PAPEL PARA 
ANOTAÇÕES DE 
RECADOS E OUTROS 

Registro concedido em: 01.10.2002 

Registro com exigência de complementação 
da taxa de 2º quinquênio pago no prazo 
extraordinário. 

Júlio Simões Transportes 
e Serviços Ltda. (BR/SP) 

 

Domínios. No Brasil, os nomes de domínio são registrados junto ao “registro.br” e, por não haver limitação 
legal, o prazo do registro depende de quantas anuidades o titular está disposto a pagar, sempre podendo ser 
renovado, desde que dentro dos prazos estabelecidos pelo “registro.br”. 

DOMÍNIOS 
Domínio Situação Titular 

atoalugueldeveiculo.com.br Criado em: 20.06.2006 

Registro expira em: 20.06.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

atoalugueldeveiculos.com.br Criado em: 20.06.2006 
Registro expira em: 20.06.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

blsalogistica.com.br Criado em: 21.01.2010 
Registro expira em: 21.01.2011 

Julio Simões Logística S.A. 

brasilogistica.com.br Criado em: 21.01.2010 
Registro expira em: 21.01.2011 

Julio Simões Logística S.A. 

brasilogisticaintegrada.com.br Criado em: 21.01.2010 
Registro expira em: 21.01.2011 

Julio Simões Logística S.A. 

consorciounileste.com.br Criado em: 22.11.2006 
Registro expira em: 22.11.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

csbrasilserviços.com.br Criado em: 13.08.2009 
Registro expira em: 13.08.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

grandeabclogistica.com.br Criado em: 16.01.2009 
Registro expira em: 16.01.2011 

Julio Simões Logística S.A. 

grupojuliosimoes.com.br Criado em: 13.01.2009 
Registro expira em: 13.01.2011 

Julio Simões Logística S.A. 

itaquapasses.com.br Criado em: 22.03.2007 
Registro expira em: 22.03.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

jsambiental.com.br Criado em: 06.05.2009 
Registro expira em: 06.05.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

jslogistica.com.br Criado em: 23.05.2007 
Registro expira em: 23.05.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

juliosimões.com.br Criado em: 23.12.1998 
Registro expira em: 23.12.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

juliosimoeslogistica.com.br Criado em: 23.05.2007 
Registro expira em: 23.05.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

juliosimoesseminovos.com.br Criado em: 20.02.2009 
Registro expira em: 20.02.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

mogipasses.com.br Criado em: 17.01.2006 
Registro expira em: 17.01.2011 

Julio Simões Logística S.A. 

realizecar.com.br Criado em: 28.02.2005 
Registro expira em: 28.02.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

saojosepasses.com.br Criado em: 30.07.2008 
Registro expira em: 30.07.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

seminovosjuliosimoes.com.br Criado em: 20.07.2007 
Registro expira em: 20.07.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

stralu.com.br Criado em: 25.08.2003 
Registro expira em: 25.08.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

transcel.com.br Criado em: 27.05.2004 
Registro expira em: 27.05.2010 

Julio Simões Logística S.A. 

workcontainer.com.br Criado em: 16.07.2003 
Registro expira em: 16.07.2010 

Julio Simões Logística S.A. 
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Para informações sobre as nossas concessões, ver item 7.5 alínea “c”, deste Formulário de Referência. 

(ii) território atingido  

Território brasileiro. 

(iii) eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a tais ativos  

No âmbito administrativo (junto ao INPI), os pedidos de registro de marca e de patentes que estão sob análise do 
INPI podem ser negados. Ademais, mesmo em relação aos registros de marca já concedidos, não é possível assegurar 
que terceiros (ou o próprio INPI) não tentem prejudicar nossos registros (com processos de nulidade ou caducidade 
p.ex.). No âmbito judicial, embora a Companhia seja titular do registro da grande maioria de suas marcas,patentes e 
também titular diversos nomes de domínio e de um desenho industrial, não é possível assegurar que terceiros não 
venham a alegar que a Companhia está violando seus direitos de propriedade intelectual e eventualmente obtenham 
alguma vitória. A Companhia não tem conhecimento da existência de nenhum procedimento relativo à violação por 
parte da Companhia ou de suas Controladas desses direitos de propriedade intelectual. 

A manutenção dos registros de marcas, patentes, desenhos industriais e nomes de domínio é realizada 
através do pagamento periódico de retribuições aos órgãos competentes, após decorrido o respectivo prazo de 
vigência de cada um deles. O pagamento das devidas taxas de também é imprescindível para evitar a extinção 
dos registros e a consequente cessação dos direitos do titular. 

(iv) possíveis consequências da perda de tais direitos para a Companhia 

A eventual perda dos direitos sobre as marcas registradas pela Companhia acarretaria o fim do direito de 
uso exclusivo sobre as mesmas em território nacional. Em decorrência disso, a Companhia encontraria grandes 
dificuldades para impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou semelhantes as suas para assinalar, inclusive, 
serviços ou produtos concorrentes. Ainda, uma vez que a Companhia não comprove ser legítima titular das 
marcas que utiliza, haveria a possibilidade de sofrer demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido 
de marca e violação de direitos de terceiros. 

Entre todas as nossas marcas, reputamos à marca “Julio Simões” como a principal, pois goza de grande 
reconhecimento e prestigio no mercado logístico. A perda dos direitos sobre essa marca nos trariam consequências 
relevantes, incluindo custos relacionados à criação e promoção de uma eventual nova marca, iniciativas de marketing 
extraordinárias e emprego de recursos humanos e tempo da nossa administração para lidar com esta situação. 
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c. informações sobre as sociedades em que detemos participação 

 
Transportadora Grande 
ABC CS Brasil Yolanda Riograndense 

Denominação social Transportadora Grande 
ABC Ltda. 

CS Brasil Transportes 
de Passageiros e 
Serviços Ambientais 
Ltda. 

Yolanda Logística, 
Armazém, Transporte 
e Serviços Gerais 
Ltda 

Riograndense 
Navegação Ltda. 

Sede Rua Alvaro Alvim, 801 – 
Pauliceia – São Bernardo 
Campo – São Paulo – SP 

Avenida Saraiva, 400, 
sala 4, Vila Cintra, 
Mogi das Cruzes, 
Estado de São Paulo 

Av. José Rufino nº 13 
– Bairro do Jiquiá – 
Recife – PE 

Avenida Sete de 
Setembro, 199, sala 
115, Centro, CEP 
92500-000, na 
Cidade de Guaíba, 
Estado do Rio 
Grande do Sul 

Atividades 
Desenvolvidas 

Ver item 7.1 Ver item 7.1 Ver item 7.1 Ver item 7.1 

Participação (%) 99,99% 99,99% 99,00% 99,99% 

Controlada ou Coligada Controlada Controlada Controlada Controlada 

Registro na CVM Não Não Não Não 

Valor Contábil da 
Participação (em 
milhões de R$) 

– 65,6 – – 

(Des)valorização da 
participação com base 
no valor contábil 

2007: –  
2008: (3,1) 
2009: 16,7 

2007: –  
2008: – 
2009: 2,8 

2007: – 
2008: (0,1) 
2009: (0,6) 

2007: – 
2008: – 
2009: – 

Dividendos Recebidos – – – – 
 

 MogiPasses São José Passes Consórcio 123 JP Tecnolimp Consórcio Unileste

Denominação 
social 

MogiPasses 
Comércio de 
Bilhetes Eletrônicos 
Ltda. 

São José Passes 
Comércio de 
Bilhetes 
Eletrônicos Ltda. 

Consórcio 123 JP Tecnolimp 
S.A. 

Consórcio Unileste 

Sede Rua Deodato 
Wertheimer, 999, na 
cidade de Mogi das 
Cruzes, Estado de 
São Paulo 

Praça do 
Expedicionário, n° 
110, Jardim Bela 
Vista CEP 12290-
030 – São José dos 
Campos, Estado de 
São Paulo 

Praça do 
Expedicionário, n° 
110, Jardim Bela 
Vista CEP 12290-
030 – São José dos 
Campos, Estado de 
São Paulo 

Av. Doutor 
Carvalho de 
Mendonça, s/n 
– Docas, cidade 
de Santos, 
Estado de São 
Paulo 

Av. Conceição,  
nº 411, Brás Cubas, 
cidade de Mogi das 
Cruzes, Estado de  
São Paulo 

Atividades 
Desenvolvidas 

Ver item 7.1 Ver item 7.1 Ver item 7.1 Ver item 7.1 Ver item 7.1 

Participação (%) 99,99% 50,00% 50,00% 99,00% 83,70% 

Controlada ou 
Coligada 

Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada 

Registro na CVM Não Não Não Não Não 

Valor Contábil da 
Participação (em 
milhões de R$) 

1,7 – – 4,7 – 

(Des)valorização 
da participação 
com base no valor 
contábil 

2007: 0,5 
2008: 0,9 
2009: 1,1 

2007: – 
2008: – 
2009: – 

2007: – 
2008: – 
2009: – 

2007: 2,6 
2008: 2,0 
2009: 2,0 

2007: – 
2008: – 
2009: – 

Dividendos 
Recebidos 

– – – – – 

 
Entendemos que todas as nossas controladas desempenham papel fundamental para a realização de nossas 

atividades, motivo pelo qual mantemos participação relevante em todas elas. 

9.2. Outras Informações Relevantes 

Não há outras informações relevantes referentes a este item. 
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10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES – ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A 
SITUAÇÃO FINANCEIRA E O RESULTADO OPERACIONAL 

10.1 Opinião dos Nossos Diretores sobre:  

a. condições financeiras e patrimoniais gerais 

A Companhia efetuou investimentos relevantes e crescentes em 2007 e 2008 de R$370,6 milhões e R$496,3 
milhões, respectivamente, em ativos (basicamente veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos) que 
patrocinaram o crescimento de 36,4% na receita bruta de serviços no mesmo período. Com a crise global que afetou o 
final do ano de 2008 e o início de 2009, a Companhia acompanhou o comportamento da economia, reduzindo seus 
investimentos para R$273,2 milhões, que, se deduzido do valor dos ativos vendidos no exercício, resulta em um 
investimento líquido de R$124,3 milhões em 2009. Em virtude da manutenção de ativos com idade média baixa, em 
2009, demonstramos a nossa flexibilidade em escolher o melhor momento para a renovação de nossos ativos; isto se 
constata no fato de que apenas aproximadamente 10% do investimento líquido de 2009 foi destinado a este fim; onde 
o restante serviu basicamente para suportar o crescimento de 8% da receita bruta de serviços de 2008 para 2009.    

A Diretoria da Companhia entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais 
suficientes para implementar o seu plano de negócio e cumprir as suas obrigações de curto e médio prazo. 

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

Nossa diretoria entende que a atual estrutura de capital apresenta níveis aceitáveis de alavancagem, 
especialmente considerando o perfil do negócio no qual a Companhia atua, que tem demandado investimentos 
em ativos que em geral possuem um mercado secundário líquido.  

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009, a Companhia possuía o valor de 
respectivamente R$839,8 milhões, R$1.068,3 milhões e R$1.138,0 milhões de ativo imobilizado líquido, e o valor 
de respectivamente R$295,9 milhões, R$831,4 milhões e R$898,8 milhões de dívida líquida (conforme definição 
no item “3.2” do Formulário de Referência) uma relação do ativo imobilizado líquido dividido por dívida líquida 
(conforme definição no item “3.2” do Formulário de Referência) de 2,8x, 1,3x e 1,3x respectivamente. 

Em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009, a Companhia gerou um EBITDA (conforme definição 
constante do item “3.2” deste Formulário de Referência) de, respectivamente, R$187,7 milhões, R$220,4 
milhões e R$238,4 milhões e a relação dívida líquida (conforme definição no item “3.2” do Formulário de 
Referência) dividida por EBITDA (conforme definição constante do item “3.2” deste Formulário de Referência) 
encerrou cada período respectivamente em 1,6x, 3,8x e 3,8x.  

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009, a Companhia registrou respectivamente 
o valor de R$46,7 milhões, R$88,6 milhões e R$108,3 milhões de despesa financeira e registrou um EBITDA 
(conforme definição constante do item “3.2” deste Formulário de Referência) de respectivamente R$187,7 
milhões, R$220,4 milhões e R$238,4 milhões. A relação EBITDA (conforme definição constante do item “3.2” 
deste Formulário de Referência) dividido por despesa líquida de juros foi respectivamente de 4,0x, 2,5x e 2,2x. 
Vale mencionar que esta relação no 2° semestre de 2009 foi de 3,1x. 

Em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009, possuíamos respectivamente o patrimônio líquido no valor de 
R$639,9 milhões, R$364,3 milhões e R$355,4 milhões. A relação dívida líquida (conforme definição no item 
“3.2” do Formulário de Referência) dividida por patrimônio líquido foi respectivamente de 0,5x, 2,3x e 2,5x. 

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia além das legalmente previstas. 

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 

A Companhia tem cumprido todas as suas obrigações referentes a seus compromissos financeiros e, até a 
data deste Formulário de Referência, a Companhia, como esperado, tem mantido a assiduidade dos pagamentos 
dos referidos compromissos. 

Considerando o perfil de nosso endividamento, o nosso fluxo de caixa e nossa posição de liquidez, 
acreditamos que temos liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os investimentos, despesas, dívidas e 
outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora nós não possamos garantir que tal situação 
permanecerá igual. Caso entendamos necessário contrair empréstimos para financiar nossos investimentos e 
aquisições, acreditamos ter capacidade para contratá-los atualmente. 
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d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas 

Captamos recursos por meio de contratos financeiros, quando necessário, os quais são empregados no 
financiamento de nossas necessidades de capital de giro e investimentos de curto e longo prazo, bem como na 
manutenção de nossas disponibilidades de caixa em nível que acreditamos apropriado para o desempenho de 
nossas atividades. 

Em 31 de dezembro de 2007, possuíamos contratos de empréstimos e financiamentos que somavam 
R$458,6 milhões, sendo que R$224,7 milhões representavam empréstimo classificados no circulante e R$233,9 
milhões correspondiam a empréstimos classificados no não circulante. 

Em 31 de dezembro de 2008, possuíamos contratos de empréstimos e financiamentos que somavam 
R$913,0 milhões, sendo que R$451,8 milhões representavam empréstimo classificados no circulante e R$461,2 
milhões correspondiam a empréstimos classificados no não circulante. 

Em 31 de dezembro de 2009, possuíamos contratos de empréstimos e financiamentos que somavam 
R$1.037,5 milhões, sendo que R$395,1 milhões representavam empréstimo classificados no circulante e 
R$642,4 milhões correspondiam a empréstimos classificados no não circulante. 

O financiamento da aquisição de ativos para a prestação de nossos serviços é, em geral, feito através de 
linhas específicas de acordo com as características do bem adquirido. Para a aquisição de nossos veículos 
pesados, máquinas e equipamentos novos nacionais utilizamos normalmente as linhas de Finame. Em geral, para 
a aquisição de veículos leves e utilitários fazemos o leasing financeiro; exceção feita às aquisições no âmbito da 
gestão de frota, nas quais, em virtude da transferência da propriedade do bem para o cliente no início do 
contrato, utilizamos linhas de capital de giro em prazo equivalente às condições pactuadas nesta modalidade de 
serviço, que usualmente são captadas junto aos bancos das montadoras das quais compramos os veículos. Em 
relação às aquisições de empresas, para a parcela financiada captamos linhas de bancos comerciais de longo 
prazo, com prazo de vencimentos entre quatro e sete anos. 

O nosso endividamento total em 31 de dezembro de 2009, no valor total de R$1.037,5 milhões, representou 
um aumento de R$124,5 milhões, ou 13,6%, em comparação ao nosso endividamento em 31 de dezembro de 
2008, no valor total de R$913,0 milhões, e R$578,9 milhões, ou 126,2%, em comparação ao nosso 
endividamento em 31 de dezembro de 2007, atingindo, em 31 de dezembro de 2009, percentual de 55,1% em 
relação ao total do passivo, em comparação com 53,8% em 31 de dezembro de 2008 e 34,0% em 31 de 
dezembro de 2007. O aumento do valor nominal desta rubrica é decorrente principalmente de investimentos em 
expansão e renovação dos ativos operacionais. 

Na data deste Formulário de Referência, não possuíamos qualquer obrigação em Dólares ou qualquer outra 
moeda que não o Real. 

A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da nossa dívida no valor total de R$1.037,5 
milhões, conforme apurado em 31 de dezembro de 2009: 

Empréstimos e Financiamentos (em milhões de R$) 

Circulante.........................................................................................................................................  395,1 
Não Circulante  
2011 .................................................................................................................................................  254,5 
2012 .................................................................................................................................................  179,5 
2013 .................................................................................................................................................  116,9 
2014 .................................................................................................................................................  43,4 
2015 .................................................................................................................................................  26,8 
2016 .................................................................................................................................................  21,0 

2017 .................................................................................................................................................  0,3 

Total ................................................................................................................................................  1.037,5 
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Acreditamos que nosso fluxo de caixa operacional aliado às operações de alongamento negociadas, como a 
emissão de debêntures abaixo descrita, serão suficientes para fazer frente à necessidade de liquidez futura. 

Em 31 de dezembro de 2009, possuíamos saldo de caixa e equivalentes mais títulos e valores mobiliários 
de curto prazo no montante de R$110,9 milhões e títulos e valores mobiliários de longo prazo no valor de 
R$27,0 milhões fazendo com que nossa dívida líquida (conforme definição no item “3.2” do Formulário de 
Referência) ficasse em R$898,8 milhões e nossa dívida bruta circulante em R$394,3 milhões. 

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que 
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

Não aplicável à Companhia. 

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

Em 31 de dezembro de 2007, possuíamos contratos de empréstimos e financiamentos que somavam 
R$458,6 milhões, sendo que R$224,7 milhões representavam empréstimo de curto prazo e R$233,9 milhões 
correspondiam a empréstimos de longo prazo. 

Em 31 de dezembro de 2008, possuíamos contratos de empréstimos e financiamentos que somavam 
R$913,0 milhões, sendo que R$451,8 milhões representavam empréstimo de curto prazo e R$461,2 milhões 
correspondiam a empréstimos de longo prazo. 

Em 31 de dezembro de 2009, possuíamos contratos de empréstimos e financiamentos que somavam 
R$1.037,5 milhões, sendo que R$395,1 milhões representavam empréstimo de curto prazo e R$642,4 milhões 
correspondiam a empréstimos de longo prazo. 

O montante total do nosso endividamento, em 31 de dezembro de 2009, que é corrigido pelo CDI era de 
R$622,6 milhões, compostos principalmente por contratos para capital de giro, aquisições, compra de veículos e 
implementos e modalidade de leasing pós-fixado, correspondendo a 60,0% da nossa dívida bruta, e 60,9% do 
longo prazo. Contratos com taxa pré-fixada somavam o total de R$49,7 milhões correspondendo a 4,8% da 
divida bruta e 2,1% do longo prazo, correspondentes principalmente a contratos de leasing. O montante total do 
nosso endividamento em 31 de dezembro de 2009 corrido pela TJLP era de R$364,6 milhões, correspondentes a 
contratos de Finame e Finame leasing, correspondendo a 35,2% da nossa dívida bruta e 37,1% de longo prazo. 
Em 31 de dezembro de 2009, não havia qualquer financiamento sujeito à variação cambial. 

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados 

Em relação ao contrato firmado em 25 de novembro de 2009, com o BNDES, no qual este abriu um crédito 
para a Companhia no valor de R$200 milhões, em 8 de fevereiro de 2010 foi efetuada a primeira liberação no 
montante de R$35 milhões e, em 23 de março de 2010, a segunda liberação no montante de R$50 milhões, 
restando um saldo de R$115 milhões para utilização futura. 

Não tivemos linhas semelhantes em 2007 e 2008. 

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

Em 12 de março de 2009, captamos R$150,0 milhões através de CCB pela Caixa Econômica Federal com 
vencimento em 12 de março de 2013 à taxa de juros de 0,3% a.m. + CDI, objetivando alongar o perfil da nossa 
dívida e melhorar o nosso índice de liquidez. A operação conta com garantias reais (caução de aplicações 
financeiras e direitos creditórios) e aval do Sr. Julio Simões e do Sr. Fernando Antonio Simões.  
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Para as aquisições de empresas que realizamos, efetuamos captações através de CCBs junto ao Bradesco, 
que em 31 de dezembro de 2009, representavam R$64,1 milhões, e possuíam vencimentos até maio de 2015. 
Essas operações contam com aval do Sr. Fernando Antonio Simões e, no caso da CCB captada junto ao 
Bradesco, há alienação fiduciária das cotas da Transportadora Grande ABC. A taxa de juros incidente, em 31 de 
dezembro 2009, fechou em 10,5% a.a.  

Utilizamos, de forma recorrente, de CCBs junto ao Banco Volkswagen para financiar as operações no 
âmbito da Gestão e Terceirização de Frota, o que em 31 de dezembro de 2009 representava R$64,8 milhões a 
uma taxa de juros média de CDI + 1,20% a.a. e vencimento em junho de 2012.  

Emitimos, em 6 de outubro de 2009, com intermediação do Banco Santander (Brasil) S.A., debêntures 
simples, nos termos da Instrução da CVM n° 476, no montante de R$76,5 milhões, de série única, não 
conversíveis em ações, de espécie quirografária. As debêntures contam com garantia adicional real por meio de 
contrato de penhor de direitos creditórios. As debêntures possuem prazo de duração de dois anos, a contar da 
data de emissão, vencendo em 6 de outubro de 2011 e a atualização de seu valor será equivalente a 100% do 
CDI mais 2,0% a.a. de spread. O pagamento dos juros será feito mensalmente, após três meses de carência e não 
haverá repactuação programada das debêntures. A escritura referente a essas debêntures apresenta certos 
“covenants”. Para mais informações, ver item “10.1, alínea g – iv”, deste Formulário de Referência. 

Em 16 de dezembro de 2009, o BB Banco de Investimento S.A. se comprometeu a prestar garantia firme 
de subscrição para realização de uma emissão púbica de debêntures simples, precedida pela emissão de notas 
promissórias, com vencimento ao final de 84 meses contados da data de emissão das notas promissórias. Os 
volumes garantidos para a emissão, tanto das notas promissórias quanto das debêntures, são equivalentes e 
totalizam R$120,0 milhões para cada uma delas. O contrato de colocação referente a essas notas promissórias 
estabelece certos “covenants”. Para mais informações, ver item “10.1, alínea g – iv”, deste Formulário de 
Referência. 

As notas promissórias, em série única, foram emitidas em 28 de dezembro de 2009, no montante total de 
R$120,0 milhões e com prazo de vencimento de 180, contados da data de emissão. A operação (i) contempla o 
pagamento de juros remuneratórios com base na variação acumulada de 123% do CDI; e (ii) contou com aval do 
Sr. Fernando Antonio Simões e cessão fiduciária de direitos de crédito.  

Em 25 de novembro de 2009, contratamos com o BNDES uma operação na qual este abriu um crédito para 
a Companhia no valor de R$200,0 milhões. O crédito será posto à disposição, de forma parcelada, de acordo 
com a necessidade de capital de giro da Companhia, desde que atendidas as condições para desembolso previstas 
contratualmente. Os juros deste contrato, desde que tenha sido utilizado o recurso, serão exigíveis 
trimestralmente, no dia 15 dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano no período 
compreendido entre 15 de dezembro de 2009 e 2010, e mensalmente a partir do dia 15 de janeiro de 2011, 
quando então se iniciam também as amortizações, em 24 parcelas mensais, incidindo juros de 3,5%, spread de 
1% e taxa TJLP de 6% ao ano. Em 8 de fevereiro de 2010 foi efetuada a primeira liberação no montante de 
R$35 milhões e, em 23 de março de 2010, a segunda liberação no montante de R$50 milhões, restando um saldo 
de R$115 milhões para utilização futura. 

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

Não aplicável à Companhia. 

iii. grau de subordinação entre as dívidas 
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A Companhia possui dívidas com garantias reais e fidejussórias, em relação às quais as dívidas 
quirografárias são subordinadas. Para maiores informações, ver itens “3.8” e “10.1 f”, deste Formulário 
de Referência. 

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 

No contrato firmado em dezembro de 2009, com BB Banco de Investimento S.A., o qual se comprometeu a 
prestar garantia firme de subscrição para realização de uma emissão púbica de debêntures simples, precedida pela 
emissão de notas promissórias, no montante de R$120 milhões, com vencimento ao final de 84 meses contados da data 
de emissão das notas promissórias devemos respeitar os seguintes índices financeiros (financial covenants): (i) a 
limitação da relação da dívida financeira líquida / EBITDA Ajustado a 3,0x durante todo o período de vigência das 
notas promissórias ou das debêntures; e (ii) a restrição ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, cujo 
somatório extrapole 25% dos lucros líquidos ajustados, sem prévia anuência dos titulares das notas promissórias e 
debêntures. Para fins da emissão de debêntures supramencionada, entende-se como (i) Dívida Financeira Líquida: o 
saldo total dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo da Companhia, incluídas as notas promissórias e 
quaisquer outros títulos ou valores mobiliários representativos de dívida, além dos débitos com ligadas e controladas e 
subtraídos os valores em caixa e em aplicações financeiras; e (ii) EBITDA Ajustado: somatório do lucro líquido, das 
despesas (receitas) financeiras líquidas (incluído IOF), das provisões para imposto de renda e contribuição social, dos 
perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial, das despesas de depreciação e amortização, dos custos de 
renovação de frota (valor residual), das provisões para indenizações trabalhistas, das provisões de crédito de liquidação 
duvidosa, das provisões para perdas de investimentos e outras provisões apuradas periodicamente pela Companhia. 

Ainda, em relação a essa emissão pública de notas promissórias/debêntures, estamos sujeitos aos seguintes 
covenants adicionais, conforme a nota explicativa n° 13 das nossas demonstrações contábeis consolidadas 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009: (i) omissão ou não recolhimento de 
quaisquer impostos e demais obrigações tributárias nas datas devidas pela Companhia; (ii) mudanças 
significativas no controle acionário da Companhia, tais como liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação, 
alienação, ou reorganização societária envolvendo a Companhia, em percentual que represente pelo menos 10% 
(dez por cento) de seu ativo total consolidado, sem prévia anuência da instituição financeira contratada;  
(iii) outros indicadores e ocorrências, que a critério dos bancos, possam caracterizar a diminuição da capacidade 
no cumprimento das obrigações assumidas, compromissos estes que foram cumpridos em 31 de dezembro de 
2009, exceto distribuição de dividendos para o qual a Companhia obteve concordância formal perante a 
instituição financeira credora, tais como (a) vencimento antecipado no caso de apresentação de proposta de 
recuperação judicial ou extrajudicial, de autofalência ou decretação de falência; (b) não pagamento pela emissora 
das obrigações pecuniárias devidas aos titulares; (c) não cumprimento, pela emissora, de qualquer obrigação não 
pecuniária a ser prevista na escrituração de emissão, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados do 
aviso escrito que lhe for enviado; (d) protesto legítimo de títulos contra a Companhia não sanados no prazo de 30 
dias; e (e) inadimplemento nos respectivos contratos, ou vencimento antecipado de quaisquer dívidas e/ou 
obrigações pecuniárias da emissora. 

Para esses fins, “mudanças significativas no controle acionário” incluem liquidação, dissolução, cisão, 
fusão, incorporação, alienação, ou reorganização societária envolvendo a Companhia, em percentual que 
represente pelo menos 10% (dez por cento) de seu ativo total consolidado, sem prévia anuência da instituição 
financeira contratada. 

Em relação aos dividendos distribuídos com base no lucro apurado no exercício de 2009, a Companhia obteve um 
consentimento dos detentores das notas promissórias, reunidos em assembleia, em 19 de março de 2010, para que tal 
lucro fosse integralmente distribuído. Para maiores informações, ver itens 3.4 e 3.5. 

Em relação à escritura das debêntures emitidas em 6 de outubro de 2009, com intermediação do Banco Santander 
(Brasil) S.A., acima descritas, os financial covenants estão descritos no item 18.5 deste Formulário de Referência. 
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h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

Demonstração do resultado para os exercícios encerrados em 2007, 2008 e 2009 

 Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 

 2007* AV  2008* AV  2009* AV  
AH 

08/07 
AH 

09/08 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 
Demonstrações do Resultado  
Operações em continuidade         
Receita de prestação de serviços ........................................ 1.020,2 99,3% 1.390,9 94,1% 1.501,8 101,6% 36,3% 8,0% 
Receita de venda de ativos utilizados na prestação de serviço.. 94,7 9,2% 213,1 14,4% 148,9 10,1% 125,0% (30,1%)
( - ) Deduções da receita ..................................................... (87,2) (8,5%) (126,0) (8,5%) (172,9) (11,7%) 44,5% 37,2% 
( = ) Receita líquida........................................................... 1.027,7 100,0% 1.478,0 100,0% 1.477,8 100,0% 43,8% 0,0% 
( - ) Custo de prestação de serviços e venda de  

ativos utilizados na prestação de serviço........................ (793,3) (77,2%) (1.179,5) (79,8%) (1.175,6) (79,6%) 48,7% (0,3%)
Custo de prestação de serviços ........................................... (695,8) (67,7%) (997,3) (67,5%) (1.059,7) (71,7%) 43,3% 6,3% 
Custo de venda de ativos utilizados na  

prestação de serviço........................................................ (97,5) (9,5%) (182,2) (12,3%) (115,9) (7,8%) 86,9% (36,4%)
( = ) Resultado bruto......................................................... 234,4 22,8% 298,5 20,2% 302,2 20,4% 27,3% 1,2% 
( +/- ) Despesas e receitas operacionais.............................. (138,2) (13,4%) (220,6) (14,9%) (213,0) (14,4%) 59,6% (3,4%)
Despesas administrativas e comerciais .............................. (75,4) (7,3%) (114,6) (7,8%) (139,2) (9,4%) 52,0% 21,5% 
Despesas tributárias ............................................................ (13,9) (1,4%) (19,0) (1,3%) (20,5) (1,4%) 36,7% 7,9% 
Despesas financeiras........................................................... (46,7) (4,5%) (88,6) (6,0%) (108,3) (7,3%) 89,7% 22,2% 
Receitas financeiras ............................................................ 13,1 1,3% 30,0 2,0% 46,6 3,2% 129,0% 55,3% 
Outras receitas (despesas) operacionais ............................. (15,3) (1,5%) (28,4) (1,9%) 8,4 0,6% 85,6% (129,6%)
( = ) Resultado antes das provisões tributárias ..................... 96,2 9,4% 77,9 5,3% 89,2 6,0% (19,0%) 14,5% 
( - ) Provisão para imposto de renda e contribuição social........ (45,1) (4,4%) (30,7) (2,1%) (54,0) (3,7%) (31,9%) 75,9% 
( + ) Créditos tributários diferidos...................................... 23,2 2,3% 6,3 0,4% 26,0 1,8% (72,8%) 314,3% 
( = ) Lucro líquido do exercício proveniente  

de investimentos em continuidade .............................. 74,3 7,2% 53,5 3,6% 61,2 4,1% (28,0%) 14,4% 
Operações descontinuadas         
Lucro do exercício proveniente de investimentos  

em descontinuidade ........................................................ 12,4 1,2% 4,4 0,3% 1,7 0,1% (64,5%) (61,4%)
( = ) Lucro líquido do exercício ....................................... 86,7 8,4% 57,9 3,9% 62,9 4,3% (33,2%) 8,6% 

 

* Elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, incluindo as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 
11.941/2009. 

Comparação dos resultados operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2008 

Receita 

 
Exercício Social encerrado em  

31 de dezembro de Variação 

 2008 AV (%) 2009 AV (%) % R$ 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 

Receita de prestação de serviços ............. 1.390,9 100,0 1.501,8 100,0 8,0 110,9 
Serviços dedicados a cadeias  

de suprimento....................................... 672,5 48,4 742,6 49,4 10,4 70,1 
Gestão e terceirização de frotas............... 278,3 20,0 323,2 21,5 16,1 44,9 
Transporte de passageiros ....................... 207,9 15,0 245,7 16,4 18,2 37,8 
Transporte de cargas gerais..................... 195,4 14,0 158,8 10,6 (18,7) (36,6) 
Outras linhas de negócios ....................... 36,8 2,6 31,5 2,1 (14,4) (5,3) 

Receita de venda de ativos utilizados  
na prestação de serviços ....................... 213,1 – 148,9 – (30,1) (64,2) 
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Receita de prestação de serviços 

Nossa Receita de Prestação de Serviços aumentou R$110,9 milhões, ou 8,0%, passando de 
R$1.390,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$1.501,8 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. 

• A Receita de Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimento aumentou R$70,1 milhões, ou 10,4%, 
devido ao início de operações no setor agrícola (especificamente sucroalcooleiro), que 
contribuíram com o incremento de R$71,4 milhões, parcialmente compensados por uma queda no 
volume transportado para clientes que atuam nos setores alimentício e siderúrgico. 

• A Receita de Gestão e Terceirização de Frotas aumentou R$44,9 milhões ou 16,1%, devido 
principalmente a contribuição de R$39,8 milhões dos contratos com o setor público de gestão de frota, 
ao aumento no segmento de locação privada de caminhões que contribuiu com R$2,3 milhões e ao 
aumento de 19,0% do preço médio cobrado por veículo disponibilizado, parcialmente compensado por 
uma queda de 8,0% na quantidade disponibilizada, principalmente de veículos leves.  

• A Receita de Transporte de Passageiros aumentou R$37,8 milhões, ou 18,2%, devido principalmente 
ao aumento do volume de passageiros em 22,0% (equivalente ao incremento de 19,1 milhões de 
passageiros transportados). O aumento do volume foi devido, principalmente, ao início de operação 
de transporte municipal na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 

• A Receita de Transporte de Cargas Gerais diminuiu em R$36,6 milhões, ou 18,7%, principalmente 
devido à redução no total do volume transportado em consequência da redução da atividade 
econômica no ano de 2009. O volume total transportado em 2008 foi de 2,6 milhões de toneladas 
contra 2,1 milhões de toneladas em 2009. 

Receita com venda de ativos utilizados na prestação de serviços 

Nossa Receita com Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços diminuiu R$64,2 milhões, ou 
30,1%, passando de R$213,1 milhões no exercício social de 31 de dezembro de 2008 para R$148,9 milhões no 
exercício social de 31 de dezembro de 2009. Essa diminuição decorreu de não ter havido no período novos 
contratos com o setor público no âmbito da nossa atividade de gestão de frotas, o que foi parcialmente 
compensado por um maior volume de vendas de ativos operacionais usados (3.343 veículos no exercício social 
de 31 de dezembro de 2008 e 3.679 veículos no exercício social de 31 de dezembro de 2009), resultante da 
manutenção da política de renovação de frota combinado com o nosso crescimento verificado nos últimos anos, 
o que tem provocado um aumento a cada exercício/período no volume de ativos a serem renovados.  

Deduções da Receita 

As Deduções da Receita aumentaram R$46,9 milhões, ou 37,2%, passando de R$126,0 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$172,9 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2009. Este aumento foi decorrente, principalmente (i) da variação dos locais onde foram 
realizadas as vendas, o que impacta na alíquota média do ICMS incidente sobre essas vendas (a alíquota de 
ICMS no Brasil varia de acordo com a origem da mercadoria e serviço), que foi 2,5 pontos percentuais maior; e 
(ii) do incremento de R$21,0 milhões referente ao cancelamento de faturas reprocessadas, as quais estavam 
incluídas na composição da provisão para devedores duvidosos, sendo R$3,8 milhões referentes a períodos 
anteriores a 2009; (iii) do aumento da Receita de Prestação de Serviços, que foi 8,0% maior. As Deduções da 
Receita representaram 11,7% da Receita Líquida em 2009 e 8,5% em 2008. 

Receita Líquida 

Nossa Receita Líquida ficou praticamente estável, apresentando uma variação de R$0,2 milhões, ou 0,1%, 
passando de R$1.478,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$1.477,8 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, em decorrência do descrito acima. 
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Custo de Prestação de Serviços 

 
Exercício social encerrado  

em 31 de dezembro de Variação 

 2008 AV (%) 2009 AV (%) % R$ 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 

Custo de prestação de serviços........................ (997,3) 100,0 (1.059,7) 100,0 6,3 (62,4) 
Com pessoal ................................................. (312,5) 31,3 (379,6) 35,8 21,5 (67,1) 
Com Agregados/Terceiros............................ (230,6) 23,1 (213,6) 20,2 (7,4) 17,0 
Combustível e lubrificantes.......................... (144,4) 14,5 (141,3) 13,3 (2,1) 3,1 
Peças/Pneu/Manutenção............................... (113,3) 11,4 (143,5) 13,5 26,7 (30,2) 
Depreciação.................................................. (68,5) 6,9 (65,9) 6,2 (3,8) 2,6 
Outros........................................................... (128,0) 12,8 (115,8) 10,9 (9,5) 12,2 

Custo com venda de ativos utilizados  
na prestação de serviços............................... (182,2) – (115,9) – (36,4) 66,3 

 
Custo  

O Custo de Prestação de Serviços aumentou R$62,4 milhões, ou 6,3%, passando de R$997,3 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$1.059,74 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2009. 

Os Custos com Pessoal aumentaram R$67,1 milhões, ou 21,5%, passando de R$312,5 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$379,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2009, em decorrência, principalmente: 

• do aumento de 12,3% na quantidade média mensal de funcionários (de 9.751 empregados, incluindo 
os empregados da Transportadora Grande ABC, para 10.967); e 

• do reajuste salarial de nossos empregados: em maio de 2009 foi concedido, de acordo com os acordos 
coletivos, uma média de 6,2% de aumento salarial para 10.650 empregados, ao passo que em maio de 
2008 foi concedido uma média de 7,2% de aumento salarial para 8.428 empregados. 

Os Custos com Agregados/Terceiros diminuíram R$17,0 milhões, ou 7,4%, passando de R$230,6 milhões 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$213,6 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2009, em decorrência, principalmente, do menor volume de carga transportada por 
Agregados/Terceiros em vista da diminuição da atividade econômica no período. 

Os Custos com Combustíveis e Lubrificantes diminuíram R$3,1 milhões, ou 2,1%, passando de R$144,4 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$141,3 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2009. A diminuição foi ocasionada em função da redução do preço médio do 
combustível cerca de 8% devido, principalmente, à crise econômica mundial, combinada ao maior consumo de 
cerca de 6% em relação ao ano de 2008. 

Os Custos com Peças, Pneus e Manutenção aumentaram R$30,2 milhões, ou 26,7%, passando de 
R$113,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$143,5 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. Esse aumento decorreu, principalmente, (i) baixa de 
estoques, realizadas em 2009, que resultaram em custos no montante de R$11,5 milhões referente, 
majoritariamente, a itens adquiridos no ano anterior e que, por isso, têm efeito dobrado na comparação; (ii) do 
aumento de 3,0% na quilometragem percorrida em relação ao período anterior; e (iii) da maior idade média 
da frota. 

Os Custos com Depreciação diminuíram R$2,6 milhões, ou 3,8%, passando de R$68,5 milhões no 
exercício social de 31 de dezembro de 2008 para R$65,9 milhões no exercício social de 31 de dezembro de 
2009, em razão da redução na quantidade média de ativos operacionais, de cerca de 2,0%; especificamente na 
categoria de ativos referentes a cavalos mecânicos e automóveis, as demais categorias tiveram aumento. 
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Outros custos diminuíram R$12,2 milhões, ou 9,5%, passando de R$128,0 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$115,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2009, em decorrência, principalmente, (i) do aumento de R$9,6 milhões com gastos de seguros 
gerais, aluguéis de equipamentos, mão-de-obra terceirizada, gastos com limpeza e manutenção de prédios; (ii) 
da redução de R$22,8 milhões referente a ajustes da lei 11.638 realizados no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2008, ano em que foram contabilizados os ajustes pela nova legislação contábil. 

Custo de venda de ativos utilizados na prestação de serviços 

Nosso Custo de Vendas de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços diminuiu R$66,3 milhões, ou 
36,4%, passando de R$182,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$115,9 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. Esta diminuição decorreu, principalmente, 
de um menor número de ativos novos vendidos para o setor público no âmbito de nossa atividade de gestão de 
frotas, o que foi parcialmente compensado por um maior volume de venda de ativos operacionais usados. Esse 
fato é resultado da manutenção da política de renovação de frota combinado com o nosso crescimento verificado 
nos últimos anos, o que tem provocado um aumento a cada exercício/período no volume de ativos a serem 
renovados. 

Resultado Bruto  

Em decorrência dos fatores acima discutidos, nosso Resultado Bruto aumentou R$3,7 milhões em 2009, ou 
1,2%, passando de R$298,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$302,2 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. 

Como percentual da nossa Receita Líquida, o Resultado Bruto manteve-se no mesmo percentual, passando 
de 20,2% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para 20,4% no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2009.  

Despesas e Receitas Operacionais  

A tabela a seguir apresenta os componentes das nossas Despesas e Receitas Operacionais para os períodos 
indicados, bem como a variação percentual e absoluta de cada componente: 

 
Exercício social encerrado  

em 31 de dezembro de Variação 

 2008 AV (%) 2009 AV (%) % R$ 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 

Despesas administrativas e comerciais..... (114,6) 51,9 (139,2) 65,4 21,5 (24,6) 
Despesas tributárias.................................. (19,0) 8,6 (20,5) 9,6 7,9 (1,5) 
Despesas financeiras ................................ (88,6) 40,2 (108,3) 50,8 22,2 (19,7) 
Receitas financeiras.................................. 30,0 (13,6) 46,6 (21,9) 55,3 16,6 
Outras receitas (despesas) operacionais ... (28,4) 12,9 8,4 (3,9) (129,6) 36,8 

Total ........................................................ (220,6) 100,0 (213,0) 100,0 (3,4) 7,6 

 
Nossas Despesas Operacionais diminuíram R$7,6 milhões, ou 3,4%, passando de R$220,6 milhões no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$213,0 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2009. 

As Despesas Administrativas e Comerciais aumentaram R$24,6 milhões, ou 21,5%, passando de R$114,6 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$139,2 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2009, em decorrência, principalmente de:  

• aumento de R$6,4 milhões nos gastos com aluguel, em razão da correção monetária das parcelas 
dos aluguéis vigentes e, principalmente, da locação de novos imóveis no referido período de 2009. 

• do aumento de R$8,4 milhões nos gastos com salários devido ao principalmente ao aumento 
na quantidade média mensal de funcionários de 8,5% (média de 444 funcionários em 2008 
para 482 funcionários em 2009) e reajuste salarial de cerca de 7%. 
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• do aumento de R$2,3 milhões de provisão para devedores duvidosos; e 

• do aumento de R$2,0 milhões relativos a despesas com água, luz e telefone. 

As Despesas Tributárias aumentaram R$1,5 milhão, ou 7,9%, passando de R$19,0 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$20,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2009. Esse aumento foi devido principalmente à adição de R$3,0 milhões com despesas de IOF em 
função especialmente de captações financeiras efetuadas em março de 2009 combinadas com a redução de 
R$2,3 milhões das provisões para contingências tributárias.  

As Despesas Financeiras aumentaram R$19,7 milhões, ou 22,2%, passando de R$88,6 milhões em 2008 
para R$108,3 milhões em 2009, em decorrência principalmente do aumento da nossa dívida bruta nos períodos. 

As Receitas Financeiras aumentaram R$16,6 milhões, ou 55,3%, passando de R$30,0 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$46,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2009, em razão (i) do impacto positivo de R$12,4 milhões oriundo de ajustes da Lei 11.638, 
realizados para adequação dos saldos das rubricas contábeis de clientes e impostos a recuperar; (ii) do impacto 
positivo de R$10,0 milhões relativo à reversão de juros e multas já contabilizados de tributos migrados para o 
programa de parcelamento de impostos – REFIS IV; (iii) da redução de R$6,7 milhões de rendimentos de 
aplicação financeira, conseqüência de um saldo médio 44,5% menor.  

As Outras Receitas (Despesas) Operacionais aumentaram R$36,8 milhões, ou 129,6%, passando de um saldo 
devedor de R$28,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para um saldo credor de R$8,4 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. O aumento decorreu principalmente, (i) da 
reversão de R$22,2 milhões da Provisão de Perdas em Investimento, em virtude da melhora do Patrimônio Líquido da 
controlada Transportadora Grande ABC, (ii) da reversão de despesas no montante de R$9,3 milhões, essencialmente 
em virtude de ganhos decorrentes do enquadramento no REFIS (Lei 11.941/07). 

Resultado Antes das Provisões Tributárias 

O nosso Resultado Antes das Provisões Tributárias aumentou R$11,3 milhões, ou 14,5%, passando de 
R$77,9 milhões em 2008 para R$89,2 milhões em 2009. Como percentual da receita líquida, o resultado antes 
das provisões tributárias passou de 5,3% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para 6,0% no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009. 

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social e Créditos tributários diferidos  

Nossa Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social e Créditos tributários diferidos aumentou em 
R$3,6 milhões, passando de R$24,4 milhões no ano de 2008 para R$28,0 milhões no ano de 2009, 
principalmente devido a créditos tributários diferidos em 2008.  

Lucro Líquido do exercício proveniente de investimentos em continuidade 

Nosso Lucro Líquido foi de R$61,2 milhões no ano de 2009, comparado a R$53,5 milhões no de 2008, em 
razão dos motivos acima descritos.  
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Comparação dos resultados operacionais nos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2007 

Receita  

 
Exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de Variação 

 2007 AV (%) 2008 AV (%) % R$ 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 

Receita de prestação de serviços ......... 1.020,2 100,00 1.390,9 100,0 36,3 370,7 
Serviços dedicados a cadeias  

de suprimentos ............................... 413,2 40,5 672,5 48,3 62,8 259,3 
Gestão e terceirização de frotas.......... 215,9 21,2 278,3 20,0 28,9 62,4 
Transporte rodoviário de passageiros. 158,7 15,5 207,9 14,9 31,0 49,2 
Transporte de cargas gerais ................ 201,7 19,8 195,4 14,1 (3,1) (6,3) 
Outras linhas de negócios................... 30,7 3,0 36,8 2,6 19,9 6,1 

Receita de venda de ativos utilizados  
na prestação de serviços ................... 94,7 – 213,1 – 125,0 118,4 

 
Receita de prestação de serviços 

Nossa Receita de Prestação de Serviços aumentou R$370,7 milhões, ou 36,3%, passando de R$1.020,2 
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$1.390,9 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2008. 

Nossa Receita de Prestação de Serviços foi impactada, principalmente, pelos seguintes fatores: 

• A Receita de Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos cresceu R$259,3 milhões, ou 62,8%, 
passando de R$413,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para 
R$672,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008. Esse crescimento foi 
ocasionado, principalmente, pela aquisição da Lubiani e da Transportadora Grande ABC. Em 2008, 
o faturamento dessas controladas contribuiu com um aumento de receita de R$148,1 milhões em 
relação ao ano de 2007. O restante do aumento deveu-se ao maior volume de operações com 
clientes existentes, do setor automotivo, siderúrgico (inclui mineração) e papel e celulose que, 
contribuíram com R$21,3 milhões, R$29,5 milhões e R$41,2 milhões respectivamente. 

• A Receita de Gestão e Terceirização de Frotas aumentou R$62,4 milhões, ou 28,9%, devido, ao 
incremento de R$36,9 milhões com o setor público no âmbito da gestão de frota, principalmente 
com novos contratos licitados; e ao, setor corporativo que teve um incremento de receita de 
R$25,4 milhões, principalmente devido a contratos novos celebrados com clientes recorrentes.  

• A Receita de Transporte de Passageiros aumentou R$49,2 milhões, ou 31,0%, devido ao volume 
25% maior (acréscimo de 17,7 milhões de passageiros) e ao aumento de 4,3% da tarifa média de 
cada passageiro transportado. O aumento de volume ocorreu, principalmente, devido ao início da 
operação da linha municipal de São José dos Campos (SP), que iniciou suas operações em agosto 
de 2008 (incremento de 8,5 milhões de passageiros em 2008). 

• A Receita de Transporte de Cargas Gerais diminuiu R$6,3 milhões neste período, ou 3,1%, devido, 
principalmente, ao menor volume transportado para os clientes existentes em consequência da 
diminuição da atividade econômica no exercício de 2008. 

Receita de venda de ativos utilizados na prestação de serviços 

Nossa Receita com Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços aumentou R$118,4 milhões, ou 
125,0%, passando de R$94,7 milhões em 2007 para R$213,1 milhões em 2008, devido ao aumento do volume 
de veículos novos vendidos para a gestão de frotas para o setor público e também à maior quantidade de ativos 
operacionais usados vendidos (2.773 veículos em 2007 e 3.443 veículos em 2008). 
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Deduções da Receita 

As Deduções da Receita aumentaram R$38,8 milhões, ou 44,5%, passando de R$87,2 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$126,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2008. Este aumento foi decorrente, principalmente (i) da variação dos locais onde foram realizadas 
as vendas, o que impacta na alíquota média do ICMS incidente sobre essas vendas (a alíquota de ICMS no Brasil 
varia de acordo com a origem da mercadoria e serviço), que foi 0,5 ponto percentual maior; e (ii) do aumento da 
Receita de Prestação de Serviços, que foi 36,3% maior. As Deduções da Receita representaram 8,5% e 9,0% das 
Receitas de Prestação de Serviços em 2007 e 2008 respectivamente. 

Receita Líquida  

Nossa Receita Líquida aumentou R$450,3 milhões, ou 43,8%, passando de R$1.027,7 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$1.478,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2008, em decorrência do descrito acima. 

Custo 

 
Exercício social encerrado em 

31 de dezembro de Variação 

 2007 AV (%) 2008 AV (%) % R$ 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 

Custo de prestação de serviços ..........  (695,8) 100,0 (997,3) 100,0 43,3 (301,5) 
Com pessoal .....................................  (211,3) 30,4 (312,4) 31,3 47,8 (101,1) 
Com Agregados/Terceiros................  (173,9) 25,0 (230,6) 23,1 32,6 (56,7) 
Combustível e lubrificantes ..............  (102,9) 14,8 (144,4) 14,5 40,3 (41,5) 
Peças/Pneu/Manutenção ...................  (83,2) 12,0 (113,3) 11,4 36,2 (30,1) 
Depreciação ......................................  (57,3) 8,2 (68,5) 6,9 19,5 (11,2) 
Outros ...............................................  (67,2) 9,6 (128,1) 12,8 90,6 (60,9) 

Custo com venda de ativos utilizados 
na prestação de serviços...................... (97,5) – (182,2) – 86,9 84,7 

 
Custo de Prestação de Serviços 

O Custo de Prestação de Serviços aumentou R$301,5 milhões, ou 43,3%, passando de R$695,8 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$997,3 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2008. 

Os Custos com Pessoal aumentaram R$101,1 milhões, ou 47,8%, passando de R$211,3 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$312,4 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2008, em decorrência, principalmente, de: 

• aumento na quantidade média mensal de empregados de 33,5% (7.301 funcionários na operação na 
média mensal de 2007 para 9.751 em 2008), principalmente no segmento de cargas e dedicados, 
que juntos aumentaram 55,7% em relação ao ano de 2007; 

• aquisição da Transportadora Grande ABC em maio de 2008, que representou um aumento de 
R$20,8 milhões; e 

• consolidação dos resultados para o ano completo de 2008 para a Lubiani, que representou um 
aumento de R$12,6 milhões. 

Os Custos com Agregados/Terceiros aumentaram R$56,7 milhões, ou 32,6%, passando de 
R$173,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$230,6 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2008, em decorrência, principalmente (i) do maior volume de carga 
transportada por Agregados/Terceiros, que aumentou em 11,0%, (ii) do aumento no custo por tonelada (no caso 
da Lubiani, por exemplo, o impacto foi de R$5,5 milhões); e (iii) do incremento de R$11,3 milhões oriundo da 
aquisição da Transportadora Grande ABC. 
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Os Custos com Combustível e Lubrificantes aumentaram R$41,5 milhões, ou 40,3%, passando de 
R$102,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$144,4 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2008, em decorrência, principalmente, (i) do aumento de 
aproximadamente 24,0% no volume de operações (já incluído o ano completo da Lubiani, adquirida em junho de 
2007); (ii) do incremento de R$9,6 milhões oriundo da aquisição da Transportadora Grande ABC; e (iii) do 
aumento de aproximadamente 12,5% no preço do combustível. 

Os Custos com Peças, Pneus e Manutenção aumentaram R$30,1 milhões, ou 36,2%, passando de 
R$83,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$113,3 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, em decorrência, principalmente, do aumento de 
35,0% da nossa frota. 

Os Custos com Depreciação aumentaram R$11,2 milhões, ou 19,5%, passando de R$57,3 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$68,5 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2008, em decorrência, principalmente, do aumento de nossa frota, que na comparação com 
final de cada ano representou 35%. 

Outros Custos aumentaram R$60,9 milhões, ou 90,6%, passando de R$67,2 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$128,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2008, devido a fatores tais como: (i) aumento de R$11,9 milhões com a aquisição da Transportadora ABC em 
maio de 2008; (ii) aumento de R$3,7 milhões com a aquisição da Lubiani em junho de 2007; (iii) aumento de 
R$7,0 milhões com IPVA e licenciamento; (iv) aumento de R$5,0 milhões referente a maior gasto com 
enlonamento e manuseio de cargas; (v) aumento de R$3,2 milhões em pedágios; (vi) aumento de R$1,8 milhão 
nos gastos com destinação final de resíduos; (vi) aumento de R$1,4 milhão nos gastos com monitoramento. 

Custo de Vendas de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços 

Nosso Custo de Vendas de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços aumentou R$84,7 milhões, ou 86,9%, 
passando de R$97,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$182,2 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008. Este aumento decorreu, principalmente, de um maior 
volume de veículos novos vendidos no âmbito da nossa atividade de gestão de frotas, e de um maior volume de 
vendas de ativos operacionais (2.273 veículos no período de 2007 e 3.343 veículos no período de 2008). 

Resultado Bruto 

Em decorrência dos fatores acima discutidos, nosso Resultado Bruto aumentou R$64,1 milhões em 2008, 
ou 27,3%, passando de R$234,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para 
R$298,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008. 

Como percentual da nossa Receita Líquida, o Resultado Bruto diminuiu, passando de 22,8% no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2007 para 20,2% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008.  

Despesas e Receitas Operacionais 

A tabela a seguir apresenta os componentes de nossas Despesas e Receitas Operacionais para os exercícios 
indicados, bem como a variação percentual e absoluta de cada componente: 

 

Exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de Variação 

 2007 AV (%) 2008 AV (%) % R$ 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 

Despesas administrativas e comerciais.......... (75,4) 54,6 (114,6) 51,9 52,0 (39,2) 
Despesas tributárias....................................... (13,9) 10,1 (19,0) 8,6 36,7 (5,1) 
Despesas financeiras ..................................... (46,7) 33,8 (88,6) 40,2 89,7 (41,9) 
Receitas financeiras....................................... 13,1 (9,5) 30,0 (13,6) 129,0 16,9 
Outras receitas (despesas) operacionais ........ (15,3) 11,1 (28,4) 12,9 (85,6) (13,1) 

Total ............................................................. (138,2) 100,0 (220,6) 100,0 59,6 82,4 
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Nossas Despesas Operacionais aumentaram R$82,4 milhões, ou 59,6%, passando de R$138,2 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$220,6 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2008. 

As Despesas Administrativas e Comerciais aumentaram R$39,2 milhões, ou 52,0%, passando de R$75,4 
milhões em 2007 para R$114,6 milhões no ano de 2008, em decorrência, principalmente de: 

• aumento de R$6,1 milhões nos gastos com manutenção de imóveis; 

• aumento de R$10,2 milhões nos gastos com serviços profissionais, principalmente devido à 
contratação de serviços de auditoria e contabilidade relacionados a aquisição de empresas e 
serviços advocatícios; e 

• aumento de R$5,6 milhões pela consolidação da Transportadora Grande ABC, adquirida em maio de 2008. 

As Despesas Tributárias aumentaram R$5,1 milhões ou 36,7%, passando de R$13,9 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$19,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2008. Esse aumento decorreu, principalmente, do aumento de R$2,3 milhões referente a provisões 
para contingências tributárias e do aumento de R$2,5 milhões referente ao IOF. 

As Despesas Financeiras aumentaram R$41,9 milhões ou 89,7%, passando de R$46,7 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$88,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2008, em decorrência, principalmente, do aumento da nossa dívida bruta no exercício. 

As Receitas Financeiras aumentaram R$16,9 milhões, ou 129,0%, passando de R$13,1 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$30,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2008, em razão do maior saldo médio mensal de aplicações financeiras mantidas ao longo do exercício. 

As Outras Despesas Operacionais aumentaram R$13,1 milhões, ou 85,6%, passando de R$15,3 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$28,4 milhões no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2008, devido, principalmente, ao aumento de R$11,7 milhões na amortização de ágio referente 
às aquisições da Lubiani, Transportadora Grande ABC e Yolanda. 

Resultado Antes das Provisões Tributárias 

O nosso Resultado Antes das Provisões Tributarias diminuiu em R$18,4 milhões, ou 19,1%, passando de 
R$96,2 milhões em 2007 para R$77,8 milhões em 2008. Essa redução é decorrente do aumento das Despesas 
Operacionais em R$82,4 milhões, o qual foi parcialmente compensado por um aumento de R$64,1 milhões no 
Resultado Bruto. Como percentual da Receita Líquida, o Resultado Antes das Provisões Tributárias passou de 
9,4% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para 5,3% no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2008. 

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social e Créditos tributários diferidos 

Nossa Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social e Créditos tributários diferidos aumentou 
R$2,5 milhões, passando de R$21,9 milhões no ano de 2007 para R$24,4 milhões no ano de 2008. 

Lucro Líquido do exercício proveniente de investimentos em continuidade 

Nosso Lucro Líquido foi de R$53,5 milhões no ano de 2008, comparado a R$74,3 milhões no de 2007, em 
razão dos motivos acima descritos.  
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Discussão e Análise do Balanço Patrimonial 

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 2007* AV 2008* AV 2009* AV 
AH 

08/07 
AH 

09/08 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 
Ativo circulante         
Caixa e equivalentes de caixa...........  7,3 0,5% 23,3 1,4% 26,6 1,4% 219,2% 14,2% 
Títulos e valores mobiliários ............  155,0 11,5% 56,8 3,3% 84,3 4,5% 63,4% 48,4% 
Contas a receber ...............................  97,9 7,3% 187,7 11,1% 231,1 12,3% 91,7% 23,1% 
Estoques ...........................................  31,8 2,4% 16,6 1,0% 12,7 0,7% (47,8%) (23,5%)
Impostos a recuperar ........................  19,4 1,4% 24,8 1,5% 45,7 2,4% 27,8% 84,3% 
Créditos tributários diferidos............  22,3 1,7% 21,3 1,3% 11,4 0,6% (4,5%) (46,5%)
Outros créditos .................................  6,0 0,4% 18,0 1,1% 54,6 2,9% 200,0% 203,3% 
Despesas do exercício seguinte ........  3,5 0,3% 1,2 0,1% 10,2 0,5% (65,7%) 750,0% 
Total do ativo circulante................  343,2 25,5% 349,7 20,6% 476,6 25,3% 1,9% 36,3% 
Ativo não circulante         
Ativo realizável a longo prazo .........          
Títulos e valores mobiliários ............  – 0,0% – 0,0% 27,0 1,4% – – 
Contas a receber ...............................  – 0,0% 33,7 2,0% 9,8 0,5% – (70,9%)
Imposto a recuperar..........................  6,2 0,5% 14,3 0,8% 9,9 0,5% 130,6% (30,8%)
Créditos tributários diferidos............  3,3 0,2% 12,4 0,7% 34,2 1,8% 275,8% 175,8% 
Partes relacionadas...........................  69,4 5,1% 40,9 2,4% 59,3 3,2% (41,1%) 45,0% 
Outros créditos .................................  0,2 0,0% – 0,0% 4,1 0,2% (100%) – 
Investimentos em operações  

descontinuadas ..............................  42,7 3,2% 57,6 3,4% – 0,0% 34,9% – 
Total do ativo realizável  

a longo prazo.................................  121,8 9,0% 158,9 9,4% 144,3 7,7% 30,5% (9,2%)
         

Investimento.....................................  – 0,0% 0,2 0,0% – 0,0% – (100%) 
Imobilizado ......................................  839,8 62,3% 1.068,3 63,0% 1.138,0 60,5% 27,2% 6,5% 
Intangível .........................................  43,5 3,2% 118,5 7,0% 123,2 6,5% 172,4% 4,0% 
Total .................................................  883,3 65,5% 1.187,0 70,0% 1.261,2 67,0% 34,4% 6,3% 
Total do ativo não circulante.........  1.005,1 74,5% 1.345,9 79,4% 1.405,5 74,7% 33,9% 4,4% 

Total do ativo..................................  1.348,3 100,0% 1.695,6 100,0% 1.882,1 100,0% 25,8% 11,0% 
 

*  Elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, incluindo as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 
11.941/2009. 
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 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 2007* AV 2008* AV 2009* AV 
AH 

08/07 
AH 

09/08 
 (em milhões de R$, exceto porcentagens) 
Passivo circulante         
Empréstimos e financiamentos...... 138,4 10,3% 321,2 18,9% 291,1 15,5% 132,1% (9,4%)
Leasing a pagar ............................. 85,9 6,4% 129,1 7,6% 103,2 5,5% 50,3% (20,1%)
Fornecedores ................................. 35,7 2,6% 52,8 3,1% 50,7 2,7% 47,9% (4,0%)
Obrigações trabalhistas ................. 29,7 2,2% 63,3 3,7% 60,9 3,2% 113,1% (3,8%)
Obrigações tributárias ................... 11,5 0,9% 36,5 2,2% 26,4 1,4% 217,4% (27,7%)
Contas a pagar e adiantamentos  

de clientes .................................. 29,5 2,2% 63,1 3,7% 105,0 5,6% 113,9% 66,4%
Partes relacionadas........................ 0,4 0,0% 1,5 0,1% 0,8 0,0% 275,0% (46,7%)
Provisão para perdas 

investimentos em  
operações descontinuadas .......... 0,5 0,0% 3,0 0,2% – 0,0% 500,0% (100,0%)

Provisões tributárias ...................... 23,1 1,7% 28,4 1,7% 41,8 2,2% 22,9% 47,2%
Total do passivo circulante ......... 354,7 26,3% 698,9 41,2% 679,9 36,1% 97,0% (2,7%)
Passivo não circulante       
Empréstimos e financiamentos...... 88,4 6,6% 370,8 21,9% 599,1 31,8% 319,5% 61,6%
Leasing a pagar ............................. 145,4 10,8% 90,3 5,3% 43,3 2,3% (37,9%) (52,0%)
Obrigações tributárias ................... 21,7 1,6% 47,4 2,8% 47,0 2,5% 118,4% (0,8%)
Provisão para contingências .......... 16,1 1,2% 21,4 1,3% 10,7 0,6% 32,9% (50,0%)
Provisões tributárias...................... 69,3 5,1% 85,1 5,0% 119,6 6,4% 22,8% 40,5%
Contas a pagar e adiantamento  

de clientes .................................. 12,6 0,9% 17,3 1,0% 27,1 1,4% 37,3% 56,6%
Total do passivo não circulante.. 353,5 26,2% 632,3 37,3% 846,8 45,0% 78,9% 33,9%
Participações de minoritários ........ 0,1 0,0% 0,1 0,0% – 0,0% 0,0% (100,0%)
Patrimônio líquido......................... 640,0 47,5% 364,3 21,5% 355,4 18,9% (43,1%) (2,4%)
Capital social................................. 357,3 26,5% 196,1 11,6% 139,2 7,4% (45,1%) (29,0%)
Reserva de reavaliação.................. 54,8 4,1% – 0,0% – 0,0% (100,0%) 
Reserva de lucros .......................... 227,9 16,9% 168,2 9,9% 216,2 11,5% (26,2%) 28,5%
Total do passivo  

e patrimônio líquido................. 1.348,3 100,0% 1.695,6 100,0% 1.882,1 100,0% 25,8% 11,0%
 

*  Elaborados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e normas da CVM, incluindo as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/2007 e 
11.941/2009. 

 
Comparação das principais contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e 31 de 
dezembro de 2009 

Ativo 

Em 31 de dezembro de 2009, o total do ativo apresentou aumento de R$186,5 milhões, equivalente a 11,0%, 
passando de R$1.695,6 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$1.882,1 milhões em 31 de dezembro de 2009. 

Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e Valores Mobiliários (curto e longo prazo). Nossas 
disponibilidades e aplicações financeiras aumentaram R$57,8 milhões, ou 72,2 %, passando de R$80,1 milhões 
em 31 de dezembro de 2008 para R$137,9 milhões, em 31 de dezembro de 2009. O saldo final das nossas 
disponibilidades e aplicações financeiras é decorrente da geração de caixa das atividades operacionais, 
combinado aos pagamentos das atividades de financiamento e cumprimento de nossas obrigações de distribuição 
de lucro. Foram reclassificados do circulante para o não circulante R$27,0 milhões referente a aplicações 
vinculadas e contratos de empréstimo e financiamentos. 

Contas a Receber (curto e longo prazo). As contas a receber aumentaram R$19,5 milhões, ou 8,8%, 
passando de R$221,4 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$240,9 milhões em 31 de dezembro de 2009, 
devido ao crescimento das receitas de serviços e renovação e vendas de ativos. 
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Estoques. As contas de estoque diminuíram R$3,9 milhões, ou 23,5% passando de R$16,6 milhões 
em 31 de dezembro de 2008 para R$12,7 milhões em 31 de dezembro de 2009, em virtude da diminuição do 
saldo de estoque de materiais de uso e consumo em virtude de política de redução dos níveis de estoque. 

Impostos a recuperar (curto e longo prazo). Os impostos a recuperar aumentaram R$16,5 milhões, ou 
42,2%, passando de R$39,1 milhões em 31 de dezembro de 2008, para R$55,6 milhões em, 31 de dezembro de 
2009, devido, principalmente, ao aumento de imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o 
lucro líquido a restituir. 

Créditos tributários diferidos (curto e longo prazo). Os créditos tributários diferidos aumentaram R$11,9 
milhões, ou 35,3%, passando de R$33,7 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$45,6 milhões em 31 de 
dezembro de 2009, devido à constituição de créditos de imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos 
fiscais do ano de 2009. 

Outros créditos (curto e longo prazo). Os créditos diversos aumentaram R$40,7 milhões, ou 226,1%, 
passando de R$18,0 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$58,7 milhões em 31 de dezembro de 2009 
devido ao aumento de adiantamento de fornecedores e créditos a receber de serviços prestados de transporte 
público (Consórcio Metropolitano de Transporte). 

Despesas do exercício seguinte. As despesas do exercício seguinte aumentaram R$9,1 milhões, passando 
de R$1,1 milhão em 31 de dezembro de 2008 para R$10,2 milhões em 31 de dezembro de 2009, principalmente 
em razão de antecipações de aluguel realizado para parte relacionada no ano de 2009. 

Partes relacionadas. As contas a receber de partes relacionadas aumentaram R$18,4 milhões, ou 45,0%, 
passando de R$40,9 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$59,3 milhões em 31 de dezembro de 2009, devido 
à diminuição de R$13,4 milhões em decorrência da transformação de mútuo em despesa de antecipação de aluguel, 
compensada pelo aumento decorrente de empréstimos para empresas coligadas no valor de R$26,5 milhões. 

Investimentos em operações descontinuadas. Os investimentos em operações descontinuadas diminuíram 
R$57,6 milhões, não apresentando saldo em 31 de dezembro de 2009. 

Imobilizado líquido. O imobilizado líquido aumentou R$69,7 milhões, ou 6,5%, passando de R$1.068,3 
milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$1.138,0 milhões em 31 de dezembro de 2009, em decorrência, 
principalmente, da combinação dos seguintes fatores: 

• aumento de R$43,4 milhões na frota de veículos; 

• aumento de R$18,3 milhões em principalmente em construções em andamento em virtude da 
construção do terminal ferroviário em Itaquaquecetuba e da garagem Unileste – Poá; 

• aumento de R$44,1 milhões em máquinas, equipamentos e ferramentas; e 

• diminuição de R$37,1 milhões por depreciação do ativo imobilizado. 

Intangível. O intangível aumentou R$4,7 milhões, ou 4,0%, passando de R$118,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2008, para R$123,2 milhões em 31 de dezembro de 2009, em decorrência da combinação dos 
seguintes fatores: 

• aumento no ágio da Transportadora Grande ABC em R$5,1 milhões; e 

• redução de R$0,1 milhão referente à amortização do direito de concessão de transporte público. 

Passivo 

Empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo). Os empréstimos e financiamentos aumentaram 
R$198,2 milhões ou 28,6%, passando de R$692,0 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$890,2 milhões 
em 31 de dezembro de 2009, em decorrência do aumento de linhas de capital de giro para alongamento de dívida 
dos investimentos realizados para aquisição do imobilizado. 
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Leasing a pagar (curto e longo prazo). As obrigações com leasing diminuíram R$72,9 milhões ou 33,2%, 
passando de R$219,4 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$146,5 milhões em 31 de dezembro de 2009 
devido à diminuição de volume de entradas de novas operações de leasing e aos pagamentos das parcelas dos 
financiamentos de leasing existentes. 

Fornecedores. Os fornecedores diminuíram R$2,1 milhões ou 4,0%, passando de R$52,8 milhões em 31 de 
dezembro de 2008 para R$50,7 milhões em 31 de dezembro de 2009 em virtude das antecipações com 
adiantamento a fornecedores. 

Obrigações trabalhistas. As obrigações trabalhistas diminuíram R$2,4 milhões ou 3,8%, passando de 
R$63,3 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$60,9 milhões em 31 de dezembro de 2009, devido principalmente 
à redução do INSS a pagar após a migração para o programa de parcelamento de impostos – REFIS IV. 

Obrigações tributárias (curto e longo prazo). As obrigações tributárias diminuíram R$10,5 milhões 
ou 12,5%, passando de R$83,9 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$73,4 milhões em 31 de 
dezembro de 2009, devido à diminuição da dívida após a migração para o programa de parcelamento de 
impostos – REFIS IV. 

Contas a Pagar e adiantamento de clientes (curto e longo prazo). As contas a pagar e adiantamento a 
clientes aumentaram R$51,7 milhões ou 64,3%, passando de R$80,4 milhões em 31 de dezembro de 2008 para 
R$132,1 milhões em 31 de dezembro de 2009, em decorrência do aumento dos valores recebidos 
antecipadamente de clientes para fornecimento de veículos e renovação de frotas combinado ao aumento do 
número de Agregados e Terceiros, que implica o aumento de contas a pagar de fretes. 

Provisão para perdas de investimentos em operações descontinuadas. A provisão para perdas de 
investimentos em operações descontinuadas diminuíram R$3,0 milhões, em razão da reversão do patrimônio 
líquido negativo da Avante, não tendo apresentado saldo em 31 de dezembro de 2009. 

Provisões tributárias (curto e longo prazo). As provisões tributárias aumentaram R$47,9 milhões ou 42,2%, 
passando de R$113,5 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$161,4 milhões em 31 de dezembro de 2009, 
devido, principalmente, a impostos diferidos constituídos com base nos ajustes da Lei 11.638/07. 

Provisão para contingências. As provisões para contingências diminuíram R$10,7 milhão ou 50,0%, 
passando de R$21,4 milhões em 31 de dezembro de 2008 para R$10,7 milhões em 31 de dezembro de 2009, 
em razão da adesão de contingências tributárias ao REFIS IV em 2009. 
 
Patrimônio Líquido 

O patrimônio líquido diminuiu R$8,2 milhões ou 2,8% passando de R$364,3 milhões em 31 de dezembro 
de 2008 para R$355,4 milhões em 31 de dezembro de 2009, principalmente em decorrência da redução de 
capital por transferência aos acionistas dos investimentos nas empresas Original, Avante, Ponto Veículos e 
Vintage no valor de R$56,9 milhões, parcialmente compensados pelo lucro do período de R$62,9 milhões. 

Demais contas patrimoniais 

As contas patrimoniais não discutidas acima não apresentam variações significativas na comparação entre 
seus saldos em 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2009. 

Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2007 e 31 de dezembro de 2008  

Ativo 

Em 31 de dezembro de 2008, o total do ativo apresentou aumento de R$347,3 milhões, equivalente a 25,8%, 
passando de R$1.348,3 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$1.695,6 milhões em 31 de dezembro de 2008. 
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Caixa e equivalentes de caixa. Nossas disponibilidades e aplicações financeiras diminuíram R$82,2 
milhões, ou 50,6%, passando de R$162,3 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$80,1 milhões em 31 de 
dezembro de 2008. O saldo final das nossas disponibilidades e aplicações financeiras é decorrente da geração de 
caixa das atividades operacionais, combinado aos pagamentos das atividades de financiamento e cumprimento 
de nossas obrigações de distribuição de lucro. 

Contas a Receber (curto e longo prazo). As contas a receber aumentaram R$123,5 milhões, ou 126,1%, 
passando de R$97,9 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$221,4 milhões em 31 de dezembro de 2008, 
devido ao crescimento das receitas de serviços e renovação e vendas de ativos. 

Estoques. As contas de estoque diminuíram R$15,2 milhões, ou 47,8%, passando de R$31,8 milhões 
em 31 de dezembro de 2007 para R$16,6 milhões em 31 de dezembro de 2008, em virtude da venda de veículos 
adquiridos para cumprimentos de contratos públicos iniciados em 2007 e encerrados em 2008. 

Impostos a recuperar (curto e longo prazo). Os impostos a recuperar aumentaram R$13,5 milhões, ou 52,7%, 
passando de R$25,6 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$39,1 milhões em 31 de dezembro de 2008, aumento 
este decorrente de créditos de ICMS sobre o significativo volume de aquisições de equipamentos no exercício. 

Créditos tributários diferidos (curto e longo prazo). Os créditos tributários diferidos aumentaram R$8,1 
milhões, ou 31,6%, passando de R$25,6 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$33,7 milhões em 31 de 
dezembro de 2008, devido ao aumento de provisões para contingências. 

Outros créditos (curto e longo prazo). Os créditos diversos aumentaram R$11,8 milhões, ou 190,3%, 
passando de R$6,2 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$18,0 milhões em 31 de dezembro de 2008 
devido ao aumento de adiantamento de fornecedores e funcionários e vendas antecipadas de passagem de 
transporte públicos. 

Partes relacionadas. As contas a receber de partes relacionadas diminuíram R$28,5 milhões, ou 41,1%, 
passando de R$69,4 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$40,9 milhões em 31 de dezembro de 2008, em 
razão, principalmente, de distribuição de dividendos. 

Investimentos em operações descontinuadas. Os investimentos em operações descontinuadas aumentaram 
R$14,9 milhões, ou 34,9%, passando de R$42,7 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$57,6 milhões em 
31 de dezembro de 2008, devido principalmente, a um aumento de capital na Original. 

Imobilizado líquido. O imobilizado líquido aumentou R$228,5 milhões, ou 27,2%, passando de R$839,8 
milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$1.068,3 milhões em 31 de dezembro de 2008, em decorrência, 
principalmente, da combinação dos seguintes fatores: 

• aumento de R$266,1 milhões na frota de veículos e equipamentos; e 

• diminuição de R$54,7 milhões por transferência de imóvel reavaliado para empresa coligada por 
cisão parcial. 

Intangível. O intangível aumentou R$75,0 milhões, ou 172,4%, passando de R$43,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2007 para R$118,5 milhões em 31 de dezembro de 2008, em razão, principalmente, do aumento de 
R$77,9 milhões oriundo da aquisição da Transportadora Grande ABC em maio de 2008. 

Passivo 

Empréstimos e financiamentos (curto e longo prazo). Os empréstimos e financiamentos aumentaram 
R$465,1 milhões, ou 205,0%, passando de R$226,9 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$692,0 milhões 
em 31 de dezembro de 2008, em decorrência dos empréstimos tomados para a aquisição de veículos e 
equipamentos e a aquisição de novas empresas (Yolanda e Transportadora Grande ABC). 
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Leasing a pagar (curto e longo prazo). Os empréstimos e financiamentos circulantes diminuíram R$11,9 
milhões, ou 5,1%, passando de 231,3 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$219,4 milhões em 31 de 
dezembro de 2007, em decorrência da intensificação do financiamento em linhas de empréstimo, diminuindo o 
volume de entradas de novos contratos de leasing. 

Fornecedores. Os fornecedores aumentaram R$17,1 milhões, ou 47,9%, passando de R$35,7 milhões em 
31 de dezembro de 2007 para R$52,8 milhões em 31 de dezembro de 2008, o que reflete principalmente o 
crescimento da frota. 

Obrigações trabalhistas. As obrigações trabalhistas aumentaram R$33,6 milhões, ou 113,1%, passando de 
R$29,7 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$63,3 milhões em 31 de dezembro de 2008, em decorrência, 
principalmente, do aumento no número de empregados, organicamente e em função da aquisição da 
Transportadora ABC. 

Obrigações tributárias (curto e longo prazo). As obrigações tributárias aumentaram R$50,7 milhões, ou 
152,7%, passando de R$33,2 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$83,9 milhões em 31 de dezembro de 
2008, e razão do aumento de parcelamento de tributos principalmente da Transportadora Grande ABC. 

Contas a Pagar e adiantamento de clientes (curto e longo prazo). As contas a pagar e adiantamento a 
clientes aumentaram R$38,3 milhões, ou 91,0%, passando de R$42,1 milhões em 31 de dezembro de 2007 para 
R$80,4 milhões em 31 de dezembro de 2008, em decorrência do aumento de valores recebidos antecipadamente 
de clientes para fornecimento de veículos e renovação de frotas, combinado ao aumento do número de 
carreteiros autônomos, ocasionando no aumento do contas a pagar de fretes. 

Provisões tributárias. As provisões tributárias aumentaram em R$21,2 milhões, ou 22,8%, passando de 
R$92,4 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$113,5 milhões em 31 de dezembro de 2008 devido 
principalmente, a impostos diferidos constituídos com base nos ajustes da Lei 11.638. 

Provisão para contingências. As provisões para contingências aumentaram R$5,3 milhões, ou 32,9%, 
passando de R$16,1 milhões em 31 de dezembro de 2007 para R$21,4 milhões em 31 de dezembro de 2008, 
refletindo o aumento no volume de processos trabalhistas, cíveis e tributários. 

Patrimônio Líquido 

O patrimônio líquido diminuiu R$275,7 milhões, ou 43,1% passando de R$640,0 milhões em 31 de 
dezembro de 2007 para R$364,3 milhões em 31 de dezembro de 2008, principalmente em decorrência da 
combinação dos seguintes fatores: 

• diminuição de R$216 milhões referente aos efeitos da cisão para a constituição da empresa Julio 
Simões Ambiental e para integrar o patrimônio da Julio Simões Participações;  

• aumento de R$57,8 milhões devido ao lucro no exercício; e 

• diminuição de R$117,6 milhões referente a distribuição de lucro e remuneração do capital próprio. 

Demais contas patrimoniais 

As contas patrimoniais não discutidas acima não apresentam variações significativas na comparação entre 
os saldos em 31 de dezembro de 2007 e 31 de dezembro de 2008. 
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Fluxo de Caixa 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

 2007 2008 2009 
 (em milhões de R$) 

Saldo inicial de caixa no período ................................................. 174,9 162,3 80,1 
Fluxo de caixa obtido das atividades operacionais....................... 214,1 100,5 120,6 
Fluxo de caixa utilizado em atividades de financiamento ............ 354,7 277,1 175,9 
Fluxo de caixa utilizado em atividades de investimento .............. (581,4) (459,8) (265,7) 
Saldo final de caixa no período .................................................... 162,3 80,1 110,9 
Patrimônio líquido........................................................................ 640,0 364,3 355,4 

 
Nosso fluxo de caixa decorreu, principalmente, da prestação de serviços de transporte de cargas e pessoas, 

gestão e terceirização de frotas, serviços dedicados a cadeia de suprimentos e receita de renovação e vendas de 
ativos, e, portanto, pode variar de período a período conforme as flutuações de nossas receitas e custos. 
Utilizamos o caixa proveniente da prestação dos nossos serviços para o pagamento de pessoal, fornecedores, 
impostos, dividendos e para realizar investimentos. 

Atividades operacionais  

Nosso fluxo de atividades operacionais derivou da geração de caixa por meio da prestação de serviços de 
transporte de cargas e pessoas, gestão e terceirização de frotas, serviços dedicados a cadeia de suprimentos e 
receita de renovação e vendas de ativos. O caixa gerado pelas nossas atividades operacionais foi de R$120,6 
milhões no período de doze meses encerrado em 31 de dezembro de 2009, de R$100,5 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2008, de R$214,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2007. A variação de geração de caixa operacional no período de 31 de dezembro 2007 a 31 de 
dezembro 2009 derivou (i) da evolução do resultado operacional e (ii) da política de renovação da frota o que 
determina a quantidade de ativos a serem vendidos em cada período. 

Atividades de investimento  

Nosso fluxo caixa utilizados em atividades de investimentos consistiu nas operações de investimento em 
operações descontinuadas, investimentos em imobilizado e intangível e investimentos em coligadas e 
controladas. O caixa utilizado nas nossas atividades de investimento foi de R$265,7 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2009, de R$459,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2008, de R$581,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007. As principais variações no 
período de, 31 de dezembro 2007 a 31 de dezembro 2009, ocorreram devido a investimentos na compra de 
ativos para suprir a demanda de novos contratos de prestação de serviço e na aquisição de empresas.  

Atividades de financiamento  

Nosso fluxo de financiamentos consistiu nas operações de financiamentos, leasing e financiamento com os 
acionistas. O caixa gerado pelas nossas atividades de financiamento foi de R$175,9 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2009, de R$277,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2008, de R$354,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007. As principais variações no 
período de, 31 de dezembro 2007 a 31 de dezembro 2009, ocorrem principalmente devido a demanda de 
investimentos na aquisição de ativos. 

Liquidez e Recursos de Capital  

As nossas principais exigências de caixa estão nas atividades de investimentos. 

Nos exercícios sociais encerrados em 2007, 2008 e 2009, investimos R$537,9 milhões, R$391,7 milhões e 
R$260,9 milhões, respectivamente, em ativos imobilizados, e R$43,5 milhões, R$68,1 milhões e R$4,8 milhões, 
em 2007, 2008 e 2009, respectivamente, em ágio na aquisição de empresas. 
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Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2009, 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 
2007, o nosso saldo de disponibilidades e aplicações financeiras atingiu R$110,9 milhões, R$80,1 milhões, e 
R$162,3 milhões respectivamente. 

Nossas disponibilidades e aplicações financeiras diminuíram R$82,2 milhões, ou 50,6%, passando de 
R$162,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 para R$80,1 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2008. O saldo final das nossas disponibilidades e aplicações financeiras 
é decorrente do resultado positivo de nossas operações parcialmente compensadas por investimentos em ativos 
realizados no período.  

Nossas disponibilidades e aplicações financeiras aumentaram R$30,8 milhões, ou 38,5%, passando de 
R$80,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 para R$110,9 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2009. O saldo final das nossas disponibilidades e aplicações financeiras 
é decorrente do resultado positivo de nossas operações no período. 

Investimentos de Capital 

Investimos continuamente na renovação de nossa frota e equipamentos, visando à melhoria contínua na 
qualidade dos serviços com menor custo de manutenção. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2007, 2008 e 2009, investimos em aquisição de imobilizado de R$370,6 milhões, R$496,3 milhões e R$273,2 
milhões. 

Além dos investimentos em renovação de ativos operacionais, temos investido capital na aquisição de empresas. 
Com isso, nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009, o fluxo de caixa apresentou 
ágio de aquisição de empresas nos montantes de R$43,5 milhões, R$68,1 milhões e R$4,8 milhões, respectivamente. 

 2007 2008 2009 
 (em milhões de R$) 

Fluxo de caixa utilizado em atividades de investimento............. 581,4 459,8 265,8 
Investimentos de operações decontinuadas................................. 27,9 6,4 -59,6 
Intangível -Ágio de aquisição de empresas.................................. 43,5 68,1 4,8 
Aumento do ativo imobilizado ..................................................... 510,0 385,3 320,6 
   Aquisição de imobilizado............................................................. 370,6 496,3 273,2 
   Ajustes caixa de operação de leasing ........................................... 0,0 -111,0 47,4 
   Outros Ajustes – Lei 11.638/07.................................................... 84,6 0,0 0,0 
  Reavaliação de Ativos................................................................... 54,8 0,0 0,0 

 
10.2. Opinião dos Nossos Diretores sobre:  

a. resultados das nossas operações  

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

Receita de Prestação de Serviços 

Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos. Nossas receitas provenientes do segmento de Serviços 
Dedicados a Cadeias de Suprimentos variam em função da quantidade de empregados e/ou máquinas alocadas, 
tempo de área disponibilizada para armazenagem, quantidade movimentada e/ou transportada de cargas, 
combinada com o volume (ex: m³) e/ou peso da carga, distância percorrida e, em alguns casos, com base na 
quantidade de viagens. 

Gestão e Terceirização de Frotas. Nossas receitas provenientes do segmento de Gestão e Terceirização de 
Frotas variam em função da quantidade de veículos e da tarifa cobrada por veículo disponibilizado. 

Transporte de Passageiros. Nossas receitas provenientes do segmento de Transporte de Passageiros variam 
em função do volume de passageiros transportados e da tarifa cobrada por passageiro. 
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Transporte de Cargas Gerais. Nossas receitas provenientes do segmento de Transporte de Cargas Gerais 
variam em função do volume, do peso da carga transportada, da distância percorrida e, em alguns casos, da 
quantidade de viagens. 

Receita de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços 

Reconhecemos como Receita de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços: (i) a alienação de 
veículos leves, utilitários e pesados, máquinas e equipamentos que utilizamos na prestação de nossos serviços; e 
(ii) a alienação de veículos leves, utilitários e pesados, todos novos e customizados para nossos clientes de 
acordo com os parâmetros estabelecidos em nossos contratos de gestão de frotas. Estas receitas ocorrem no 
inicio do contrato de gestão com a venda dos veículos para os clientes, a qual possui sua liquidação em prazo 
equivalente a do período de gestão; esta modalidade em geral é utilizada junto ao setor público e em função do 
seu volume tende a impactar de forma relevante o montante desta receita a cada período. 

A renovação de frota de veículos leves e utilitários ocorre, em geral, a cada dois a três anos. Em geral, os 
caminhões e cavalos mecânicos são renovados com periodicidade de cinco anos ao passo que as máquinas e 
equipamentos com periodicidade de sete anos. 

Receita Líquida  

A Receita Líquida refere-se à Receita de Prestação de Serviços e à Receita de Venda de Ativos Utilizados 
na Prestação de Serviços, excluindo os tributos incidentes sobre o faturamento e cancelamentos de vendas. 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

Os principais fatores que afetaram os resultados operacionais são: (i) aumento de R$110,9 milhões da 
receita bruta na prestação de serviços quando comparamos 2009 com 2008; e (ii) redução de R$66,3 milhões no 
custo da venda de ativos utilizados na prestação de serviços quando comparamos 2009 com 2008. Para mais 
informações, ver item “10.1 h”, deste Formulário de Referência. 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de 
volumes e introdução de novos produtos e serviços 

As principais variações são: (i) queda do volume de serviços, principalmente no setor alimentício e 
siderúrgico; (ii) aumento no preço médio cobrado por veículo; e (iii) aumento no volume de passageiros 
transportados. Não constatamos variações em nossas receitas decorrentes a modificações de preços, taxas de 
câmbio e inflação. Ressaltamos que não possuímos endividamento atrelado à moeda estrangeira. Para mais 
informações, ver item “10.1 h”, deste Formulário de Referência. 

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  

Efeitos da Inflação, Taxas de Juros e Variação Cambial sobre nossos Resultados  

Mudanças econômicas nacionais, principalmente as referentes aos índices de inflação, às taxas de juros de 
curto e longo prazo e política cambial, podem afetar nossos resultados operacionais. 

A variação das taxas de inflação e juros no Brasil pode influenciar os nossos resultados, pois pode gerar 
maior ou menor disponibilidade de renda, reduzir ou expandir o ritmo da atividade econômica ou afetar, positiva 
ou negativamente, o volume de investimentos na economia. A maior oferta de crédito, com prazos mais longos e 
queda nas taxas de financiamento, tendem a impactar positivamente os nossos clientes. 

A variação dos índices de inflação afeta nossos custos e despesas dado que diversos serviços e insumos que 
utilizamos são reajustados de acordo com índices atrelados à inflação, tais como o IGP-M e o IPCA, dentre eles 
a despesa com pessoal (salários, encargos e benefícios). 
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A variação cambial não nos afeta diretamente, mas afeta diversos de nossos clientes, de forma que um 
impacto adverso relacionado à variação cambial nesses clientes tendem a produzir um efeito adverso sobre 
nossos resultados. Parte de nossos clientes são empresas exportadoras, as quais sofrem diretamente o impacto da 
queda ou aumento da cotação do Dólar. O aumento da cotação do Dólar frente ao Real tende a favorecer essas 
empresas e torná-las mais competitivas, ao passo que a valorização do Real tende a produzir o efeito oposto. 

Efeitos da Política Macroeconômica sobre os Setores em que atuamos  

Na qualidade de provedor de serviços logísticos (PSL), dependemos diretamente das indústrias nas quais 
nossos principais clientes atuam.  

Com base no exercício social encerrado em 2009, nossa Receita Bruta de Prestação de Serviços foi 
proveniente de atividades relacionadas aos seguintes setores da economia: 

• 22,5% – Papel e Celulose 

• 16,8% – Público 

• 16,7% – Transporte terrestre de passageiros 

• 12,8% – Automotivo 

• 8,0% – Siderúrgico 

• 6,1% – Químico 

• 5,1% – Agricultura 

• 4,2% – Bens de consumo 

• 2,6% – Alimentício 

• 1,6% – Bens de capital 

• 3,6% – Outros 

A variação da política e atividade macroeconômica pode afetar nossa Receita de Prestação de Serviços 
proveniente das indústrias acima listadas, dentre outras, que, por sua vez, são impactadas por fatores como: 

Alteração nas políticas de exportação/importação. Parte de nossos clientes são empresas exportadoras que 
são impactadas diretamente por mudanças nas políticas de comércio exterior, seja do Brasil ou dos demais 
países. 

Incentivo à instalação de indústrias no território nacional. Os incentivos e os subsídios oferecidos pelo 
governo brasileiro às indústrias nos setores em que atuamos poderão nos beneficiar em razão do incremento das 
atividades logísticas destas indústrias. 

Incentivos Fiscais. No âmbito de sua política tributária, o governo brasileiro vem oferecendo e pode 
continuar a oferecer no futuro, determinados incentivos fiscais a nós e aos nossos clientes, os quais podem nos 
beneficiar diretamente ou em razão do incremento das atividades dos nossos clientes. Por exemplo, o governo 
brasileiro estabeleceu em dezembro de 2008 uma redução do IPI sobre determinados tipos de automóveis e 
eletrodomésticos, o qual teve um impacto significativo nas vendas desses produtos. 

Despesas Administrativas e Comerciais. As Despesas Administrativas e Comerciais correspondem, 
principalmente, aos gastos com pessoal. Aproximadamente metade do nosso pessoal atua em serviços 
administrativos diretamente nas unidades operacionais, e a metade restante no que chamamos de “centro de 
serviço compartilhado”, em Mogi das Cruzes. Os salários são reajustáveis de acordo com índices negociados 
junto aos sindicatos dos nossos empregados, os quais tomam como referência a variação de índices de inflação 
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como o IGP-M e o IPCA. As despesas com consultoria, honorários advocatícios, auditoria e outras despesas 
gerais também estão aqui incluídas. 

10.3. Opinião dos Nossos Diretores acerca dos efeitos relevantes oriundos: 

a. da introdução ou alienação de segmento operacional 

Em setembro de 2009, descontinuamos nossos investimentos em nossas antigas controladas Original 
Veículos Ltda., Avante Veículos Ltda., Ponto Veículos Ltda. e Corretora e Administradora de Seguros Vintage 
Ltda., alienando seu controle para nossos acionistas mediante redução do nosso capital social no valor agregado 
em R$56,9 milhões. Como consequência, classificamos os investimentos nessas controladas como investimentos 
descontinuados, mensurando-os pelo seu valor contábil, registrando-os em linhas destacadas nas demonstrações 
contábeis e deixando de consolidar suas operações. As demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2007 e 2008 foram ajustadas retrospectivamente para permitir sua 
comparabilidade. Efetuamos a separação destas empresas por entender que possuem uma atuação independente e 
com perfil de varejo diferente das demais atividades da Companhia permitindo um melhor foco das atividades.  

b. da constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

Em junho de 2007, adquirimos a Lubiani, empresa que, em maio de 2008, foi por nós incorporada. A 
aquisição da Lubiani nos permitiu passar a atuar no segmento de transporte de cargas pesadas e equipamentos, 
bem como expandir nossa atuação para o interior do Estado de São Paulo. Essa aquisição nos possibilitou 
incorporar a prestação de serviços a alguns clientes importantes, como Caterpillar e Volvo. 

Em abril de 2008, adquirimos o conglomerado denominado Grupo Grande ABC, o qual possui unidades de 
negócios em cinco Estados do Brasil, distribuídas da seguinte forma: dez unidades operacionais em São Paulo, 
três em Minas Gerais e mais três unidades no Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco. Esta aquisição nos 
possibilitou expandir a atuação no setor automotivo e adicionar importantes clientes como Toyota, Ford e 
Mercedes Benz. 

Com a aquisição das empresas Lubiani, no ano de 2007, e Transportadora Grande ABC, em 2008, nossos 
resultados consolidados passaram a refletir tais impactos a partir de junho de 2007 (inclusive) no caso da 
Lubiani, e partir de maio de 2008 (inclusive), no caso da Transportadora Grande ABC. A receita bruta 
proveniente destas aquisições faz parte do segmento de serviços dedicados a cadeia de suprimento. 

c. dos eventos ou operações não usuais 

Não há eventos ou operações não usuais praticadas pela Companhia. 

10.4. Opinião dos Nossos Diretores sobre:  

a. mudanças significativas nas práticas contábeis 

As Leis n° 11.638 e n° 11.941, promulgadas em 2007 e 2009, respectivamente, alteraram, revogaram e 
introduziram novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações. As alterações promovidas visam, 
principalmente, atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil com aquelas constantes das normas internacionais de contabilidade 
(IFRS) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis sejam expedidos pelos órgãos reguladores em 
consonância com os padrões internacionais de contabilidade. 

Como parte deste processo de harmonização, adotamos como base para a apresentação e elaboração das 
nossas demonstrações contábeis, pela primeira vez, os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis aprovados pelos órgãos reguladores e as alterações das Leis 11.638 e 11.941. 

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
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As principais alterações nas práticas contábeis a nós aplicáveis e adotadas para a elaboração das nossas 
demonstrações contábeis foram: 

Impactos que geraram ajustes 

• alteramos a estimativa da vida útil dos bens integrantes do nosso ativo imobilizado (especialmente 
nossa frota); 

• registramos os contratos de leasing financeiro como obrigação e os respectivos bens como ativos, 
sujeitos a depreciação; 

• avaliamos os ativos registrados no imobilizado, intangível e diferido para valor de recuperação 
(impairment), fazendo os ajustes necessários; e 

• apuramos o ajuste a valor presente para as operações ativas e passivas de longo prazo e para as 
relevantes de curto prazo. 

Impactos na apresentação 

• divulgamos a demonstração dos fluxos de caixa comparativa; 

• analisamos nossos ativos registrados como imobilizado e diferido e, quando aplicável, transferimos 
para o intangível aqueles itens de natureza incorpórea; 

• ajustamos retroativamente as demonstrações contábeis, quando aplicável, conforme permitido pelo 
CPC 13; e 

• reclassificamos o resultado não operacional para resultado operacional, permitindo melhor 
comparação entre as demonstrações contábeis. 

Demais impactos 

Categorizamos nosso instrumentos financeiros, quando aplicável, entre (i) destinados à negociação, (ii) 
disponíveis para venda, (iii) mantidos até o vencimento e (iv) empréstimos e recebíveis. Quando destinados à 
negociação e disponíveis para venda, esses instrumentos foram registrados pelo seu valor de mercado ou valor 
equivalente, e quanto aos instrumentos financeiros mantidos até a data do vencimento, foram registrados pelo 
valor de custo de aquisição atualizado, conforme disposições contratuais, ajustados ao seu valor provável de 
realização, quando este for inferior. 

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

Não há ressalvas ou ênfases nos pareceres dos auditores independentes. 

10.5. Opinião dos Nossos Diretores acerca das Políticas Contábeis Críticas Adotadas explorando, 
em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e 
relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos 
subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, 
créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de 
pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, 
critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros: 

Nossas demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, nas normas estabelecidas pelos órgãos 
reguladores e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo CPC. Nossas principais 
práticas contábeis estão descritas a seguir: 
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Provisão para créditos de liquidação duvidosa 

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é reconhecida em montante considerado suficiente por nossa 
administração para cobrir as eventuais perdas estimadas. Mensalmente, a nossa administração efetua uma análise 
detalhada nas contas a receber com especial atenção aos valores em atraso. Os créditos vencidos há mais de 90 dias, 
em geral, são considerados de liquidação duvidosa e são provisionados contabilmente, exceto se, com base em nossa 
análise (por exemplo, do histórico de pagamento do cliente), acreditamos que o pagamento será efetuado e que a perda 
não será materializada. Historicamente, nossas provisões para créditos de liquidações duvidosas não tem sido 
relevantes. Nos anos de 2007, 2008 e 2009, essas provisões foram de R$7,2 milhões, R$9,0 milhões e R$9,3 milhões, 
respectivamente, representando de 7,4%, 4,0% e 3,8% sobre o contas a receber de clientes, respectivamente. 

Investimentos 

As participações permanentes e relevantes em controladas são avaliadas pelo método da equivalência 
patrimonial. Constituímos provisões para perdas para os investimentos cujo valor de mercado seja inferior ao 
contábil e para as participações em sociedades cujo patrimônio vertido se encontre negativo. Os demais 
investimentos são avaliados pelo custo de aquisição. 

10.6. Opinião dos nossos 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 

Nossos procedimentos de controles internos são um conjunto de processos que visam a fornecer uma 
garantia razoável sobre a confiabilidade da informação contábil e financeira, bem como a elaboração de 
demonstrações contábeis para fins externos em conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos. 
Os principais objetivos dos nossos controles internos são; (i) manutenção de registros que, em detalhe razoável, 
de forma rigorosa e justa, registra transações e disposições dos ativos da empresa, (ii) fornecimento de segurança 
razoável de que transações são registradas conforme necessário para permitir a preparação das demonstrações 
contábeis de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, e que as receitas e despesas da empresa estão 
sendo reconhecidas somente de acordo com autorizações da nossa administração, e (iii) fornecimento de uma 
garantia razoável relativas à prevenção ou detecção e impedimento de alienação não autorizada, de ativos da 
companhia que poderia ter um efeito significativo nas demonstrações contábeis. 

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

Nas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007, 
2008 e 2009, não houve quaisquer ressalvas realizadas pelos auditores independentes da Companhia.  

Apresentamos, abaixo, as recomendações feitas pelos auditores independentes sobre nossos controles externos. 

O sistema do ativo imobilizado da Companhia não estava suportando a quantidade de itens, em função 
das alterações da Lei 11.638, sendo necessária a sua substituição por outro. Esta substituição ocorreu em 
novembro de 2009. 

Ausência de política de segurança da informação. A política foi elaborada e planejada para implantação no 
primeiro semestre deste ano (2010). 

O sistema de controle dos financiamentos bancários não estava suportando a quantidade de financiamentos. 
O processo de mudança de sistema esta na fase de escolha do sistema, com previsão de finalização no primeiro 
semestre deste ano (2010). 

10.7. Caso a Companhia tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os 
diretores devem comentar: 

a. como os recursos resultante da oferta foram utilizados 
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Na primeira emissão de debêntures realizada pela Companhia em 6 de outubro de 2009, os recursos 
captados por meio da oferta destinaram-se ao alongamento de passivo, o qual estava principalmente representado 
por cédulas de crédito bancário.  

Na emissão de notas promissórias realizada em 22 de dezembro de 2009, os recursos captados 
destinaram-se, principalmente, ao alongamento de passivo e também ao reforço de caixa da Companhia, uma 
vez que esta operação precede uma emissão de debêntures com prazo final de 84 meses após a emissão das 
notas promissórias. 

b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação 
divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 

Não aplicável à Companhia. 

c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 

Não aplicável à Companhia. 

10.8. Opinião dos Nossos Diretores sobre: 

a. os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço 
patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades 

iii. indicando respectivos passivos 

iv. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

v. contratos de construção não terminada 

vi. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

Não existem ativos e passivos detidos por nós que não aparecem em nosso balanço patrimonial. 

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

Não existem ativos ou passivos não evidenciados em nossas demonstrações contábeis. 

10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no 
item 10.8, os diretores devem comentar: 

a. Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as 
despesas financeiras ou outros itens das demonstrações contábeis da Companhia; 

b. Natureza e o propósito da operação; 

c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em 
decorrência da operação; 

Não existem ativos ou passivos que não são evidenciados em nossas demonstrações contábeis, balanços 
patrimoniais e demonstrações de resultado. 

10.10. Os nossos diretores devem indicar e comentar os principais elementos do nosso plano de 
negócios, explorando especificamente os seguintes tópicos: 

a. investimentos, incluindo: 
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i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos 

Estamos em processo de construção de um terminal intermodal localizado na cidade de Itaquaquecetuba, 
Estado de São Paulo, cuja área total engloba cerca de 500 mil m² e o investimento está sendo executado em 
módulos. O primeiro módulo envolve cerca de 22 mil m² de armazém; e até 31 de dezembro de 2009, cerca de 
R$22 milhões já haviam sido investidos, e sua conclusão está prevista para o final do primeiro semestre de 2011, 
sendo necessário investir cerca de R$30,0 milhões adicionais. 

ii. fontes de financiamento dos investimentos 

A Companhia espera obter até 80% dos recursos através de financiamento do BNDES na modalidade do 
FINEM, com prazo de até 10 anos, e o montante remanescente do investimento será financiado com recursos próprios.  

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 

Com o início das operações no terminal de Itaquaquecetuba, devemos ampliar nossa atuação nos 
segmentos de armazenagem e distribuição principalmente no Estado de São Paulo. 

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 

iv. montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

Não aplicável à Companhia. 

10.11. Comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o 
desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos 
demais itens desta seção: 

Conjuntura Econômica Brasileira 

A nossa situação financeira e o resultado de nossas operações são influenciados pelo desenvolvimento 
macroeconômico brasileiro. A conjuntura macroeconômica brasileira melhorou significativamente nos últimos 
anos. A inflação permaneceu dentro da meta estipulada pelo BACEN nos últimos cinco anos, as taxas de juros 
diminuíram, de acordo com os dados fornecidos pelo BACEN e o crescimento médio anual do PIB foi de 4,9% 
no período entre 2006 e 2008, segundo o IBGE. O desempenho da economia brasileira afeta a demanda por 
serviços logísticos e a inflação afeta nossas receitas, os custos e as margens. 

Em 2006, o PIB cresceu 4,0%, o Real apresentou apreciação frente ao Dólar de 8,5%, a taxa de inflação, 
medida pelo IPCA, foi de 3,1% e a taxa de juros (CDI) do período foi de 15,0% ao ano. A taxa média anual de 
desemprego passou de 9,8% em 2005 para 10,0% em 2006 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, de 
acordo com o IBGE. 

Em 2007, o Real manteve sua tendência e teve apreciação frente ao Dólar de 17,0%. A taxa média anual de 
desemprego diminuiu de 10,0% em 2006 para 9,3% em 2007 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, de 
acordo com o IBGE. Neste ano, a taxa de inflação, medida pelo IPCA, foi de 4,5%,a taxa de juros (CDI) do 
período foi de 11,8% e o PIB cresceu 5,7%. 
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Em 2008, a taxa de inflação medida pelo IPCA foi 5,9%. Esse percentual ficou dentro da meta estabelecida 
pelo BACEN, que compreende a faixa entre 2,5% e 6,5%. A manutenção da inflação nesse patamar pode ser 
atribuída à política monetária que resultou na elevação da taxa SELIC ao longo do ano de 11,25% em janeiro de 
2008 para 13,75% ao ano em dezembro de 2008. O PIB apresentou crescimento de 5,1%, 16° ano consecutivo 
de crescimento da economia brasileira. 

Em 30 de abril de 2008, o Brasil obteve a classificação de grau de investimento concedida pela agência de 
avaliação de risco Standard & Poor’s, entrando no grupo de países considerados de baixo risco de inadimplência. 
Em 29 de maio de 2008, a Fitch Ratings, outra agência de avaliação de risco, também concedeu a classificação 
de grau de investimento ao Brasil. Em 22 de setembro de 2009, a Moody’s, também uma agência de avaliação 
de risco, concedeu a classificação de grau de investimento ao Brasil. A elevação da classificação de risco reforça 
o cenário favorável no médio prazo para a economia brasileira, refletindo a maturidade das instituições 
financeiras e da estrutura política do país, bem como o avanço de políticas fiscais e de controle da dívida pública. 
 

O ano de 2008 também foi marcado por um agravamento da crise financeira internacional originada no 
sistema financeiro norte-americano. O principal impacto dessa crise sobre a economia brasileira foi a deterioração 
das expectativas em relação à atividade econômica em 2009 e, com menor relevância, em 2010. Essa mudança nas 
expectativas provocou, principalmente a partir de outubro de 2008, elevação do custo de capital de terceiros, 
depreciação cambial, queda da cotação das ações na BM&FBOVESPA e retração na produção industrial. 

Ao longo do ano de 2009, o BACEN iniciou a redução da taxa SELIC, que atingiu o patamar de 8,75% ao 
ano, em 30 de dezembro de 2009. A taxa de inflação acumulada em 2009, foi de 4,3%, medida pelo IPCA. A 
apreciação acumulada do Real frente ao Dólar, em 2009, foi de 25,3%, alcançando R$1,741/US$, de acordo com 
informações do BACEN. As reservas internacionais aumentaram significativamente entre 2006 e 2009, passando 
de US$52,3 bilhões em janeiro de 2006 para US$228,6 bilhões em dezembro de 2009 e a dívida pública líquida 
em relação ao PIB diminuiu de 47,9% para 43,0% no mesmo período. 

As expectativas para a economia brasileira melhoraram em 2010. De acordo com o relatório Focus do 
BACEN divulgado em 5 de março de 2010, o mercado espera uma variação de 5,5% do PIB para 2010 e 
inflação, medida pelo IPCA, de 4,99% para o mesmo período. 

De acordo com o IBGE, em 2008 o consumo das famílias aumentou 5,4%, em termos reais, caracterizando 
o quinto ano consecutivo de expansão, sendo que entre 2006 e 2008 o crescimento foi de 17,9%. Em 2008, o 
nível de emprego formal cresceu 5,0% e no acumulado do ano até setembro de 2009, o crescimento foi de 2,9%, 
de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. A disponibilidade da renda familiar e o aumento do 
emprego formal são fatores que contribuem para que os nossos negócios cresçam de maneira efetiva. 

A tabela abaixo apresenta o crescimento do PIB, inflação, taxas de juros e taxa de câmbio para o Dólar nos 
períodos indicados: 

 
Exercício social encerrado em 

31 de dezembro de 

 2007 2008 2009 

Crescimento do PIB(1)............................................................................ 5,7% 5,1% (0,2%) 
Inflação (IGP-M)(2)................................................................................ 7,8% 9,8% (1,2%) 
Inflação (IPCA)(3) .................................................................................. 4,5% 5,9% 4,3% 
CDI(4)..................................................................................................... 11,8% 12,3% 9,8% 
TJLP(5) ................................................................................................... 6,3% 6,3% 6,0% 
Valorização (desvalorização) do Real frente ao Dólar .......................... 17,0% (31,9%) 25,3% 
Taxa de câmbio (fechamento) – R$ por US$1,00.................................. R$1,771 R$2,337 R$1,741 
Taxa média de câmbio – R$ por US$1,00(6) .......................................... R$1, 948 R$1, 837 R$1,995 

 

(1) Fonte: IBGE. 
(2) A inflação (IGP-M) é o índice geral de preço do mercado medido pela FGV, representando os dados acumulados para o período apresentado. 
(3) A inflação (IPCA) é um índice de preços ao consumidor medido pelo IBGE, representando os dados acumulados para o período apresentado. 
(4) A Taxa DI é a média das taxas dos depósitos interfinanceiros praticados durante o dia no Brasil (acumulada nos últimos 12 meses de cada período). 
(5) Representa a taxa de juros anual aplicada pelo BNDES para financiamento de longo prazo (fim do período). 
(6) Média das taxas de câmbio durante o período.  
Fonte: BACEN, FGV, IBGE, CETIP. 
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Descrição de Outras Linhas de Nosso Resultado  

Deduções da receita – tributos incidentes e outros  

Sobre a nossa Receita de Prestação de Serviços incidem os tributos ICMS, ISS, PIS e COFINS. 

ICMS. O ICMS é um tributo estadual de valor agregado, incidente sobre o valor dos serviços de transportes 
intermunicipais e interestaduais, com alíquotas que, dependendo do tomador dos serviços, origem e destino dos 
transportes, variam de 0% a 19%. Não gozamos de nenhum incentivo fiscal ou parceria com qualquer Estado. 

Não há incidência deste tributo no segmento de Serviços Dedicados a Cadeias de Suprimentos para as 
atividades de transporte no âmbito municipal, serviços de carregamento, de administração de estoques e de 
movimentação interna, assim como nos segmentos de Gestão e Terceirização de Frota e Transporte de 
Passageiros no âmbito municipal. 

ISS. O ISS é um tributo municipal incidente sobre os transportes realizados nos limites dos municípios, bem 
como sobre as receitas de armazenagem, carregamento, movimentação de mercadorias, locação com fornecimento 
de mão de obra, colheita e transbordo, cuja alíquota, por disposição legal, pode variar entre 2% e 5%. 

PIS e COFINS. O PIS e a COFINS são contribuições sociais federais incidentes sobre o faturamento das 
empresas. Atualmente, existem dois regimes para o cálculo, quais sejam: (i) o regime não cumulativo, no qual as 
alíquotas de 1,65% para o PIS e de 7,6% para a COFINS são aplicadas sobre o faturamento, compensado-se, 
com as mesmas alíquotas, o valor de créditos sobre aquisição de insumos; e (ii) o regime cumulativo, destinado 
basicamente às empresas tributadas pelo lucro presumido, no qual as alíquotas, de 0,65% para PIS e 3,0% para 
COFINS são aplicadas diretamente sobre o faturamento mensal, sem considerar eventuais créditos. 

Somos tributados pelo regime não cumulativo, exceção feita aos serviços de Transporte de Passageiros e às 
controladas J.P. Tecnolimp e Mogipasses, que são tributados pelo lucro presumido, para os quais se aplica a 
tributação de PIS e COFINS pelo regime cumulativo. 

Até a data deste Formulário de Referência, a Receita de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de 
Serviços referente a ativos com idade superior a 12 meses não sofreu qualquer tributação direta. 

Custo de Prestação de Serviços  

Nosso Custo de Prestação de Serviços é composto de custos com pessoal, Agregados/Terceiros, 
combustíveis e lubrificantes, peças e manutenção, pneus, depreciação, entre outros. 

Pessoal. Os custos com pessoal são compostos pela remuneração dos empregados (incluindo benefícios), 
reajustados anualmente, com base em índices negociados junto aos sindicatos dos nossos empregados, bem 
como encargos incidentes sobre a nossa folha de pagamento. 

Agregados/Terceiros. Os nossos custos com Agregados/Terceiros referem-se aos custos com carreteiros 
terceirizados, que são, basicamente, os custos com frete, cujo valor é negociado e acordado com os carreteiros 
terceirizados. O frete é cobrado de acordo com a distância percorrida e com o volume de carga. Em geral, o valor 
do frete é pago 50% no ato do carregamento e o restante na quinzena seguinte. 

Combustíveis e Lubrificantes. Nossos custos com combustíveis e lubrificantes referem-se principalmente 
aos custos de óleo diesel utilizado na prestação de nossos serviços para clientes. Geralmente assumimos estes 
custos por meio de nossos contratos com nossos clientes; contudo, em alguns contratos, o item “combustível” 
não faz parte de nosso custo para fornecimento do serviço, sendo fornecido pelo próprio cliente, e, em outros 
casos, nossos contratos possuem cláusula de repasse ao cliente das variações de preço desse insumo. 

Peças, Pneus e Manutenção. Estes são componentes e serviços para conservação de nossos ativos operacionais. 

Depreciação. O custo de depreciação inclui a mobilização dos equipamentos para realização das operações 
nos contratos. 

Outros Gastos Gerais. Outros gastos gerais incluem custos com aluguéis, seguros, licenciamento de 
veículos, vigilância e pedágio. 
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Custo de Venda de Ativos Utilizados na Prestação dos nossos Serviços 

O Custo de Venda de Ativos Utilizados na Prestação dos nossos Serviços refere-se ao valor residual dos ativos 
imobilizados usados (custo menos depreciação) reconhecidos no resultado no momento da sua venda; exceção feita 
aos veículos novos utilizados no âmbito da gestão de frota que transitam no estoque e assim não há depreciação. 

Resultado Bruto 

Resultado bruto é a receita líquida deduzida dos custos diretos com pessoal, Agregados/Terceiros, insumos, 
depreciação, Custo de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços, dentre outros custos dos serviços 
prestados. 

Despesas e Receitas Operacionais 

Despesas Administrativas e Comerciais. As Despesas Administrativas e Comerciais correspondem, 
principalmente, aos gastos com pessoal. Aproximadamente metade do nosso pessoal atua em serviços 
administrativos diretamente nas unidades operacionais, e a metade restante no que chamamos de “centro de 
serviço compartilhado”, em Mogi das Cruzes. Os salários são reajustáveis de acordo com índices negociados 
junto aos sindicatos dos nossos empregados, os quais tomam como referência a variação de índices de inflação 
como o IGP-M e o IPCA. As despesas com consultoria, honorários advocatícios, auditoria e outras despesas 
gerais também estão aqui incluídas. 

Despesas Tributárias. As Despesas Tributárias englobam os tributos IOF, IPTU, emolumentos, multas 
fiscais, multas por infrações de trânsito e provisões para contingências fiscais. 

Despesas Financeiras. As Despesas Financeiras representam os juros e as variações monetárias sobre os 
empréstimos contratados sujeitos ao CDI, à TJLP e às taxas pré-fixadas. Essas despesas englobam também 
despesas bancárias. 

Receitas Financeiras. As Receitas Financeiras são decorrentes, em sua maior parte, das aplicações 
financeiras dos excedentes periódicos de caixa, geralmente atreladas ao CDI. 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais. As Outras Receitas (Despesas) Operacionais são compostas, 
principalmente, de indenizações de seguros, ressarcimento de despesas, amortização de ágio, despesa com 
provisão para devedores duvidosos e com provisão para perda de investimentos. 

Lucro Operacional 

Refere-se ao lucro bruto, deduzido das Despesas Administrativas e Comerciais, das Receitas Financeiras, e 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais. 

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social  

Nas empresas tributadas pelo lucro real, o imposto de renda e a contribuição social são calculados 
tomando-se como base o lucro tributável às alíquotas de 25% (15% acrescido de adicional de 10% sobre o lucro 
anual excedente a R$240 mil) e 9%, respectivamente. A legislação permite compensar prejuízos fiscais de 
exercícios anteriores com lucros de exercícios correntes, sem prazo de prescrição, porém com utilização limitada 
a 30% do lucro tributável de cada exercício social. Outro procedimento de deferimento destes tributos se refere a 
diferenças temporárias, que não são reconhecidas como dedutíveis na apuração do lucro tributável no momento 
da contabilização, mas sim no momento de definição da realização financeira. 

Nas empresas tributadas pelo lucro presumido, o imposto de renda é calculado tomando-se como base de 
cálculo a presunção de 8% sobre a receita operacional bruta à alíquota de 25% (15% acrescido de 10% sobre o 
lucro anual excedente a R$240 mil) e a contribuição social é calculada tomando-se como base de cálculo a 
presunção de 12% sobre a receita operacional bruta à alíquota de 9%. 

Adotamos majoritariamente a primeira forma de tributação. 

Lucro Líquido 

Refere-se ao Lucro Operacional após deduzidas as Provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social 
do exercício e diferidos. 
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11. PROJEÇÕES  

A Companhia não divulga projeções nem estimativas. 
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12. ASSEMBLEIA GERAL E ADMINISTRAÇÃO 

12.1. Descrição da Estrutura Administrativa da Companhia conforme seu Estatuto Social 

a. atribuições de cada órgão e comitê 

Conselho de Administração 

Compete ao Conselho de Administração da Companhia a orientação geral dos negócios da Companhia, 
assim como de controlar e fiscalizar o seu desempenho, cumprindo-lhe, especialmente além de outras 
atribuições que lhe sejam atribuídas por lei ou pelo Estatuto Social da Companhia: 

(i) Definir as políticas e fixar as estratégias orçamentárias para a condução dos negócios, bem como 
liderar a implementação da estratégia de crescimento e orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) 
Aprovar o orçamento anual, o plano de negócios, bem como quaisquer planos de estratégia, de investimento, 
anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansão da Companhia e o organograma de cargos e salários para a 
Diretoria e para os cargos gerenciais; (iii) Eleger e destituir os Diretores da Companhia; (iv) Atribuir aos 
Diretores suas respectivas funções, atribuições e limites de alçada não especificados no nosso Estatuto Social, 
inclusive designando o Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e o 
Diretor de Relações com Investidores, se necessário, bem como a definição do número de cargos a serem 
preenchidos; (v) Distribuir a remuneração global fixada pela Assembleia Geral entre os membros do Conselho 
de Administração e da Diretoria; (vi) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar 
conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76); (vii) Fiscalizar a 
gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando 
informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; (viii) Apreciar os 
resultados trimestrais das operações da Companhia; (ix) Escolher e destituir os auditores independentes, 
observando-se, nessa escolha, o disposto na legislação aplicável. A empresa de auditoria externa reportar-se-á 
ao Conselho de Administração; (x) Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que 
entender necessários; (xi) Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua 
submissão à Assembleia Geral; (xii) Manifestar-se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida à 
deliberação da Assembleia Geral; (xiii) Aprovar a proposta da administração de distribuição de dividendos, 
ainda que intercalares ou intermediários, ou pagamento de juros sobre o capital próprio com base em balanços 
semestrais, trimestrais ou mensais; (xiv) Deliberar sobre a associação com outras sociedades para a formação 
de parcerias, consórcios ou joint ventures; (xv) Autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites 
autorizados no nosso Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive preço e prazo de 
integralização, podendo, ainda, excluir (ou reduzir prazo para) o direito de preferência nas emissões de ações, 
bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por 
subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; (xvi) 
Deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou sobre o lançamento de 
opções de venda e compra, referenciadas em ações de emissão da Companhia, para manutenção em tesouraria 
e/ou posterior cancelamento ou alienação; (xvii) Deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, dentro do 
limite do capital autorizado, fixando as condições de sua emissão, inclusive preço e prazo de integralização; 
(xviii) Outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados, assim como aos 
administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela 
Companhia, sem direito de preferência para os acionistas nos termos dos planos aprovados em Assembleia 
Geral; (xix) Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, 
bem como sobre a emissão de commercial papers, bonds, notes e de quaisquer outros instrumentos de crédito 
para captação de recursos, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre suas condições de emissão e 
resgate; (xx) Aprovar qualquer investimento ou despesa não prevista no orçamento anual, mediante a 
assinatura, modificação ou prorrogação de quaisquer documentos, contratos ou compromissos para assunção 
de responsabilidade, dívidas ou obrigações, envolvendo (individualmente ou num conjunto de atos 
relacionados), quantia total superior a R$100.000.000,00; (xxi) Aprovar a criação de ônus reais sobre os bens 
da Companhia ou a outorga de garantias a terceiros por obrigações da própria Companhia; (xxii) Autorizar a 
Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou subsidiárias integrais, sendo 
expressamente vedada a outorga de garantias a obrigações de terceiros e prestação de aval ou fiança em 

221



benefício de terceiros; (xxiii) Deliberar sobre a alienação, compra, venda, locação, doação ou oneração, direta 
ou indiretamente, a qualquer título e por qualquer valor, de participações societárias pela Companhia, bem 
como a constituição de subsidiárias; (xxiv) Aprovar a obtenção de qualquer linha de crédito, financiamento ou 
empréstimo, incluindo operações de leasing, em nome da Companhia, não prevista no orçamento anual, cujo 
valor seja superior a R$100.000.000,00; (xxv) Definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação 
econômica de empresas, para a preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de 
cancelamento de registro de companhia aberta e saída do Novo Mercado; (xxvi) Aprovar qualquer operação 
ou conjunto de operações cujo valor seja igual ou superior a 10.000.000,00 anuais envolvendo a Companhia e 
qualquer Parte Relacionada, direta ou indiretamente. Para fins desta disposição, entende-se como parte 
relacionada qualquer administrador da Companhia, empregado ou acionista que detenha, direta ou 
indiretamente, mais de 5% do capital social da Companhia; (xxvii) Aprovar a aquisição, pela sociedade, de 
participações societárias em outras empresas; e (xxviii) Apresentar à Assembleia Geral proposta de 
distribuição de participação nos lucros anuais aos empregados e aos administradores. 

Diretoria 

Compete à Diretoria: 

(i) Cumprir e fazer cumprir o nosso Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da 
Assembleia Geral de Acionistas; (ii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o 
relatório da administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem 
como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior; (iii) Submeter ao Conselho de 
Administração orçamento anual; (iv) apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete 
econômico-financeiro e patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas; e (v) administração dos 
negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados 
aqueles para os quais, por lei ou pelo nosso Estatuto Social, seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou 
ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e 
praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições do nosso 
Estatuto Social quanto à forma de representação, à alçada para a prática de determinados atos, e a orientação 
geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo deliberar sobre e aprovar a aplicação 
de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair 
obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, emitir, endossar, 
caucionar, descontar, e sacar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em 
estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas no nosso Estatuto Social. 

Comitês 

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui comitês instalados. 

b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e de criação dos comitês 

Na data deste Formulário de Referência, não há conselho fiscal nem comitês instalados. 

c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê 

Na data deste Formulário de Referência, não há mecanismos de avaliação de desempenho de nossa 
Diretoria e Conselho de Administração. 
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d. em relação ao membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 

Compete ao Diretor-Presidente, coordenar a ação dos Diretores e dirigir a execução das atividades 
relacionadas com o planejamento geral da Companhia, além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos 
pelo Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de 
Administração, bem como: (i) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (ii) Superintender as atividades de 
administração da Companhia, coordenando e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria; (iii) 
Propor sem exclusividade de iniciativa ao Conselho de Administração a atribuição de funções a cada Diretor no 
momento de sua respectiva eleição; (iv) Representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
observado o previsto no nosso Estatuto Social; (v) Coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, 
operacional e de marketing da Companhia; (vi) Anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de 
Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia; e (vii) Administrar os assuntos de 
caráter societário em geral. 

Compete ao Diretor Vice-Presidente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser cometidas pelo 
Conselho de Administração: (i) delegar competências aos empregados, para a prática de atos específicos, de 
acordo com as conveniências de gestão; (ii) determinar as regras e regulamentos necessários ao 
funcionamento e à organização interna da sociedade; (iii) supervisionar atividades de planejamento e 
desenvolvimento empresariais e de suporte à consecução do objeto social; e (iv) executar outras atividades 
delegadas pelo Diretor-Presidente. 

Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham a ser cometidas 
pelo Conselho de Administração: (i) auxiliar o Diretor Presidente na coordenação da ação dos Diretores e 
direção da execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia; (ii) substituir o 
Diretor Presidente em caso de ausência ou afastamento temporário deste, hipótese em que lhe incumbirá as 
funções, atribuições e poderes àquele cometidos pelo Conselho de Administração, bem como as atribuições 
indicadas nos subitens do Parágrafo 2º desta Artigo; (iii) propor alternativas de financiamento e aprovar 
condições financeiras dos negócios da Companhia, (iv) administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da 
Companhia; e (v) dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/ tributária.  

Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser 
cometidas pelo Conselho de Administração: (i) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais 
instituições que atuam no mercado de capitais; (ii) prestar informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas 
de Valores 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 (iii) 
manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM. 

e. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do Conselho de Administração, dos comitês 
e da diretoria 

Na data deste Formulário de Referência, não possuímos mecanismos formais de avaliação de desempenho 
dos membros do nosso Conselho de Administração e da nossa diretoria. 

12.2. Descrição das Regras, Políticas e Práticas Relativas às Assembleias Gerais 

a. prazos de convocação 

As Assembleias Gerais da Companhia são convocadas com, no mínimo, 15 dias corridos de antecedência 
em primeira convocação e com oito dias corridos de antecedência no caso de segunda convocação, nos termos 
da Lei das Sociedades por Ações. 

b. competências 

Compete exclusivamente aos nossos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária, a qual deverá ocorrer após 
até 120 dias do fim do exercício fiscal anterior, aprovar as demonstrações contábeis, deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social imediatamente anterior, bem como 
eleger membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal (quando sua instalação houver sido 
solicitada, nos termos da legislação aplicável). 
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As Assembleias Gerais Extraordinárias podem ser realizadas concomitantemente com Assembleias Gerais 
Ordinárias e a qualquer tempo ao longo do ano.  

Sem prejuízo de outras matérias de sua competência, compete aos nossos acionistas decidir, 
exclusivamente em assembleias gerais, as seguintes matérias: 

• reforma do nosso estatuto social; 

• eleição ou destituição, a qualquer tempo, dos nossos administradores e fiscais, exceto conforme 
estabelecido no artigo 142, § ,II da Lei de Sociedade por Ações; 

• fixação da remuneração global dos membros do nosso Conselho de Administração e diretoria, 
assim como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; 

• aprovação de planos de outorga de opção de compra de ações aos nossos administradores e 
empregados e a pessoas naturais que nos prestem serviços, assim como aos administradores e 
empregados de outras sociedades que sejam nossas controladas direta ou indiretamente; 

• apreciação anual das contas dos nossos administradores e deliberação sobre as demonstrações 
contábeis por eles apresentadas; 

• destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos ou pagamento de juros 
sobre o capital próprio, com base nas demonstrações contábeis anuais, de acordo com proposta 
apresentada pela administração; 

• distribuição de dividendos que excedam o dividendo obrigatório estabelecido ou pagamento de 
juros sobre o capital próprio com base em balanços semestrais, trimestrais ou mensais, de acordo 
com proposta apresentada pela administração; 

• autorização da emissão de debêntures, ressalvada a hipótese descrita no art. 59 da Lei das 
Sociedades por Ações; 

• aumento ou redução do capital social, bem como qualquer decisão que envolva a recompra, resgate 
ou amortização de ações; 

• suspensão do exercício dos direitos dos acionistas que deixar de cumprir obrigação imposta por lei 
ou por nosso estatuto social; 

• avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do nosso capital social; 

• nossa transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução ou liquidação; 

• atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações; 

• eleição e destituição de nossos liquidantes, bem como a revisão de seus relatórios e os do conselho 
fiscal que esteja atuando durante nossa liquidação; 

• autorização aos administradores para confessar falência e iniciar procedimentos de recuperação 
judicial ou extrajudicial; 

• deliberação sobre a saída do Novo Mercado e cancelamento do registro de companhia aberta; e 

• contratação de empresa especializada e independente quanto ao nosso poder de decisão, 
administradores e acionista controlador, para a elaboração de laudo de avaliação das nossas ações, 
em caso da nossa saída do Novo Mercado ou cancelamento de nosso registro de companhia aberta. 
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c. endereços (físico e eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à 
disposição dos acionistas para análise 

Os documentos relativos à assembleia geral estarão disponíveis em nossa sede social na Avenida Angélica, 
n° 2346, conjunto 161, parte B, 16° andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e no endereço eletrônico 
www.juliosimoes.com.br. 

d. identificação e administração de conflitos de interesses 

Nos termos da legislação societária vigente, o acionista que tiver interesse conflitante com a matéria 
colocada em pauta na ordem do dia, está vedado em proferir o seu voto.  

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

A Companhia admite que, desde que o representante esteja validamente constituído e que a procuração 
contenha o voto a ser proferido, este representante pode votar em nome do acionista. 

f. formalidades necessárias para a aceitação de instrumentos de procuração outorgadas por acionistas, 
indicando se a Companhia admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico 

Nossos acionistas podem ser representados na Assembleia Geral por procurador constituído há menos 
de um ano da data da Assembleia Geral, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, 
instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos.  

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, para tomar parte em assembleia geral da Companhia, o 
acionista deverá apresentar no dia da realização da respectiva assembleia: (i) comprovante expedido pela 
instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do 
artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, e/ou relativamente aos acionistas participantes da custódia 
fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão 
competente datado de até dois dias úteis antes da realização da assembleia geral; ou (ii) instrumento de 
mandato, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal deverá 
comparecer à assembleia geral munido de documentos que comprovem sua identidade. 

A Companhia não admite procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico. 

g. manutenção de fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar 
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias 

A Companhia não mantém fóruns nem páginas na rede mundial de computadores destinados a receber 
comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias. 

h. transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio das assembleias 

Na data deste Formulário de Referência, não realizamos transmissão ao vivo do vídeo e/ou do áudio de 
nossas assembleias. 

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

Na data deste Formulário de Referência, não há tais mecanismos, o que, no entanto, poderá ser adotado 
caso algum acionista da Companhia o solicite. 
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12.3. Datas e Jornais de Publicação 

 Datas de Publicação Jornais de Publicação 
Aviso aos Acionistas, comunicando a disponibilização das  
   demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2009..............
 

 
Não aplicável 

 
Não aplicável 

Convocação da Assembleia Geral que apreciou as  
   Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2009 .............

 
Dispensada em função 
da presença de todos 
acionistas 

 
– 

Ata da Assembleia Geral que apreciou as Demonstrações  
   Contábeis do exercício de 2009......................................................

 
18/03/2010 

 
Valor Econômico e Diário 
Oficial do Estado 
 

Demonstrações Contábeis do exercício de 2009 ............................... 05/02/2010 Valor Econômico e Diário 
Oficial do Estado 

 
12.4. Descrição das Regras, Políticas e Práticas Relativas ao Conselho de Administração 

a. frequência das reuniões 

O Conselho de Administração se reúne ordinariamente, quatro vezes por ano, ao final de cada trimestre e, 
extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por seu Vice-Presidente mediante notificação 
escrita entregue com antecedência mínima de oito dias, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem 
tratados. Todas as decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros 
presentes a qualquer reunião.  

b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou vinculação ao 
exercício do direito de voto de membros do conselho 

Não há. Para mais informações sobre o nosso Acordo de Acionistas, ver item “15.5” deste Formulário 
de Referência. 

c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses 

Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, qualquer membro do Conselho de Administração 
da Companhia está proibido de votar em qualquer assembleia ou reunião do Conselho de Administração, ou de 
atuar em qualquer operação ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia. 

12.5. Descrição de Cláusula Compromissória inserida no Estatuto Social da Companhia 
para Resolução de Conflitos entre acionistas e entre estes e a Companhia por meio 
de Arbitragem 

Nosso Estatuto Social prevê, em seu capítulo VII, artigo 48, que a Companhia, seus acionistas, 
administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer 
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, 
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da 
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela 
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de 
capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação no 
Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. 

Ademais, qualquer das partes do procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao poder judiciário com 
o objetivo de, se e quando necessário, requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em 
procedimento arbitral já instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa 
natureza seja concedida, a competência para decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal 
arbitral instituído ou a ser instituído. 
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12.6. Informações sobre os Administradores e Membros do Conselho Fiscal 

Conselho de Administração. 

Nome Idade Posição CPF 
Data da 

Última Eleição
Data da 
Posse 

Prazo do 
mandato 

Eleito pelo 
Controlador

Fernando  
   Antonio Simões .........  42 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 088.366.618-90 30/11/2009 30/11/2009 AGO 2011 Sim 
        

Fernando Antonio  
   Simões Filho ..............  22 Conselheiro 329.852.458-18 30/11/2009 30/11/2009 AGO 2011 Sim 
        

Alvaro Pereira Novis ....  66 
Conselheiro 

Independente 024.595.407-44 10/03/2010 10/03/2010 AGO 2011 Sim 
        

Adalberto Calil..............  59 Conselheiro 277.518.138-49 30/11/2009 30/11/2009 AGO 2011 Sim 
        

David Barioni Neto.......  51 
Conselheiro 

Independente 012.237.358-85 30/11/2009 30/11/2009 AGO 2011 Sim 

 
As profissões de nossos conselheiros, bem como outros cargos ou funções que eventualmente exerçam na 

Companhia, estão descritas em seus currículos no item 12.8 “a” abaixo. 

Diretoria. 

Nome Idade Posição CPF 
Data da 
Eleição 

Data da 
Posse 

Prazo do 
mandato 

Eleito pelo 
Controlador 

Fernando Antonio Simões....  42 Diretor Presidente 088.366.618-90 01/10/2009 01/10/2009 2 anos Sim 
        

Mauro Tomaz Postali..........  55 Diretor 395.395.988-34 01/10/2009 01/10/2009 2 anos Sim 
        

Irecê Andrade Rodrigues ....  43 Diretor 480.424.129-91 01/10/2009 01/10/2009 2 anos Sim 
        

João Batista de Almeida .....  52 Diretor 862.406.688-34 01/10/2009 01/10/2009 2 anos Sim 
        

Eduardo Pereira ..................  38 Diretor 124.199.178-20 01/10/2009 01/10/2009 2 anos Sim 
        

Fabio Albuquerque 
Marques Velloso.................  49 Diretor 040.916.268-07 15/01/2009 15/01/2009 2 anos Sim 
        

Vitor Fagá de Almeida .......  34 Diretor 204.156.108-42 15/01/2010 15/01/2010 2 anos Sim 
        

Denys Marc Ferrez .............  39 Diretor 
Administrativo-
Financeiro e de 
Relações com 
Investidores 

009.018.327-40 30/11/2009 30/11/2009 2 anos Sim 

 
As profissões de nossos diretores estão descritas em seus currículos no item 12.8 “a” abaixo. 

Conselho Fiscal. 

Na data deste Formulário de Referência, não temos Conselho Fiscal instalado. 

12.7. Informações sobre os Comitês da Companhia 

Na data deste Formulário de Referência, não havíamos constituído nenhum comitê. 

12.8. Membros do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal 

a. currículos 

Conselho de Administração 

Fernando Antonio Simões, 42 anos. O Sr. Fernando Simões é empresário e atua na Companhia desde 1981. 
Atualmente, é presidente do nosso Conselho de Administração e diretor presidente da Companhia. 
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Fernando Antonio Simões Filho, 22 anos. O Sr. Fernando Simões Filho é empresário e membro do nosso 
Conselho de Administração da Companhia. Ingressou na companhia em 2003, exercendo o cargo de assessor da 
presidência durante 5 anos e 1 ano como diretor estatutário. Atualmente, o Sr. Fernando Simões Filho está 
cursando direito na Universidade de Mogi das Cruzes, com conclusão prevista para 2010. 

Adalberto Calil, 59 anos. O Sr. Adalberto Calil é graduado em direito pela faculdade de direito Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 1973. O Sr. Adalberto Calil é sócio fundador, em 1974, do 
escritório de advocacia Radi, Calil e Associados, com atuação predominante nas áreas do direito societário e 
tributário. Foi assessor e consultor jurídico de empresas e grupos econômicos em diversos segmentos, tais como: 
químico, papel, florestal, transportes & logística, cerâmico, metalúrgico, portuário e hospitalar. Foi membro do 
Conselho de Administração da Satipel Industrial S.A. no período de abril/2006 a abril /2008. É membro do 
conselho de administração da sociedade de capital fechado Píer Mauá S/A desde 2006. Atualmente, o Sr. 
Adalberto Calil é membro do Conselho de Administração da Companhia. 

David Barioni Neto, 51 anos. O Sr. David Barioni é administrador de empresas, com especialização em 
finanças na FEA. Exerceu durante 7 anos o cargo de vice presidente da Gol e 2 anos como presidente da TAM. 
Atualmente, é membro do conselho superior estratégico da FIESP, Fundação Ayrton Senna e Fundação Dom 
Cabral e é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. 

Alvaro Pereira Novis, 66 anos. Economista e Bacharel em Administração Publica pela Fundação Getulio 
Vargas, o Sr. Alvaro trabalhou durante 15 anos no BankBoston, tendo alcançado a posição de Vice Presidente da 
Divisão Nacional do Banco, no Brasil. Seguindo sua carreira bancária, atuou, por 8 anos, como Diretor do Banco 
Iochpe de Investimentos liderando sua associação com o Bankers Trust, tendo sido Presidente do novo Banco 
pelo período de 4 anos. Foi Diretor da ANBID e da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).  
 

Em 1992, integrou-se à Organização Odebrecht, tendo desde então ocupado diversas posições nas áreas 
financeiras de empresas ligadas ao Grupo, assumindo em 1998 a posição de Vice Presidente de Finanças da 
empresa Holding do Grupo, Odebrecht S.A. Nos 17 anos atuando área financeira da Odebrecht, teve participação 
ativa no Brasil e em diversos países, particularmente, na formulação e conclusão de diversos financiamentos de 
projetos (project finance) viabilizando investimentos em infraestrutura nos setores de transportes, energia 
elétrica, saneamento e óleo & gás. Liderou operações de captação no mercado de capitais local e internacional 
tanto em renda fixa como renda variável (IPO). Participou de diversas transações de fusões e aquisições, 
notadamente nos setores petroquímico e de concessões de serviços públicos. Atualmente, atua como conselheiro 
da ETH Bioenergia S.A. empresa onde a Odebrecht detém 67% do capital total, e é Membro do Comitê 
Financeiro do Conselho de Administração da Braskem (onde é conselheiro suplente). Ademais, atuou há mais de 
5 anos na AMCHAM - Câmara de Comercio Americana, ocupa hoje a posição de Presidente do Advocacy 
Committee. Em 2009, promoveu e se associou à Valora Gestão de Investimentos, visando à gestão de recursos 
voltados para private equity nas áreas de infraestrutura. O Sr. Novis é membro independente do Conselho de 
Administração da Companhia. 

Diretoria 

Mauro Tomaz Postali, 55 anos. O Sr. Mauro Postali é diretor desde 2003. Bacharel em Ciências Contábeis 
e pós- graduado em Controladoria. Ingressou na empresa em 2001, trabalhou por 14 anos na Gafor, 11 no Grupo 
Saint Gobain e 6 na PricewaterhouseCoopers.  

Irecê Andrade Rodrigues, 43 anos. A Sra. Irecê Rodrigues foi admitida no Grupo Julio Simões em 1998. 
É Diretora desde 2003. É Graduada em Ciências Sociais e Ciências da Computação, Pós-Graduada em Gestão 
RH, Marketing, Marketing de Serviços. Atuou nas áreas de treinamento, projetos, marketing, corporativo e 
gestão para o cliente. Possui experiência anterior de 6 anos na Kimberly Clark e 2 anos no SESC PR ambas na 
área de RH.  

João de Almeida, 52 anos. É Diretor desde 2004. É graduado em direito. Foi admitido na Companhia em 
1998. Possui 19 anos de experiência em operações florestais,sendo 12 anos na empresa Cenibra. 
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Eduardo Pereira, 38 anos. É Diretor desde janeiro de 2007. É graduado em administração de empresas. Foi 
admitido na Companhia em 2004. Possui experiência de 14 anos na Unidas Rent a Car, sendo 7 anos na gerência 
e direção na área comercial em nível nacional, e Cia. Santo Amaro Ford - 07 anos como Gerente de Filial. 

Denys Marc Ferrez, 39 anos. O Sr. Denys Marc Ferrez foi admitido no Grupo Julio Simões como diretor 
executivo em maio de 2008. É graduado em administração de empresas e pós-graduado em corporate finance. 
Possui experiência anterior como diretor de relações com investidores da Redecard, em 2008, tendo ainda atuado 
por 10 anos na tesouraria e relações com investidores da Aracruz e 5 anos na Pricewaterhouse. 

Fabio Albuquerque Marques Velloso, 49 anos. O Sr. Fábio Velloso foi admitido no Grupo Julio Simões 
como Diretor Executivo em novembro de 2008. É graduado em engenharia elétrica e Pós-Graduado em 
Administração de Empresas. Possui especializações em Logística e em Fabricação de Celulose. Construiu sua 
carreira no setor de celulose e papel, tendo trabalhado por 11 anos na Cenibra e por 12 anos na Aracruz. 

Vitor Fagá de Almeida, 34 anos. O Sr. Vitor foi admitido na Companhia em janeiro de 2010. É graduado 
em Economia com pós graduação em Corporate Finance. Anteriormente, atuou na Medial Saúde S.A., onde, por 
dois anos, foi diretor financeiro e de relação com investidores. Foi ainda responsável pela área de Relação com 
Investidores da CPFL Energia S.A. por quatro anos e atuou como consultor de estratégia no The Boston 
Consulting Group (BCG) também por quatro anos. 

b. descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: 

i. qualquer condenação criminal 

ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas 

iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido 
ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer 

Na data deste Formulário de Referência, não havia qualquer condenação criminal, qualquer condenação em 
processo administrativo da CVM, nem qualquer condenação transitada em julgado que tenha inabilitado a 
prática de atividade profissional de quaisquer dos membros no nosso Conselho de Administração e diretoria. 

12.9. Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco  

A Companhia possui como conselheiro o Sr. Fernando Antonio Simões Filho, filho do Sr. Fernando 
Antonio Simões, atual diretor presidente e presidente do nosso Conselho de Administração. 

O Sr. Fernando Antonio Simões, o Sr. Julio Eduardo Simões, a Sra. Jussara Elaine Simões, a Sra. Solange 
Maria Simões Reis e a Sra. Marita Simões, acionistas da Companhia, são todos irmãos.  

12.10. Relações de Subordinação, Prestação de Serviços ou Controle Mantidas nos Últimos 3 
Exercícios Sociais entre os Administradores da Companhia e: 

a. sociedade controlada, direta e indiretamente, pela Companhia 

O Sr. Fernando Antonio Simões, nosso diretor presidente e presidente do nosso Conselho de 
Administração, é controlador da Transportadora Grande ABC Ltda., CS Brasil Transportes de Passageiros e 
Serviços Ambientais Ltda., J.P. Tecnolimp S.A., MogiPasses Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda., São José 
Passes Comércio de Bilhetes Eletrônicos Ltda., Consórcio 123, Yolanda Logística, Armazém, Transportes e 
Serviços Gerais Ltda. e Riograndense Navegação Ltda. Além disso, o Sr. Fernando Antonio Simões é 
controlador da Original Veículos Ltda., da Avante Veículos Ltda., da Ponto Veículos Ltda. e da Corretora de 
Seguros Vintage Ltda., empresas controladas pela Companhia até o exercício de 2009. 
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b. controlador direto ou indireto da Companhia 

Nosso conselheiro, o Sr. Adalberto Calil, sócio do escritório Radi Calil Advogados, é contratado pela 
Companhia para cuidar de todo contencioso cível e tributário e assessoria no cível, societário e tributário. 

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou 
controladores ou controladas de algumas dessas pessoas 

Não há qualquer relação entre os nossos administradores e nossos clientes, fornecedores, devedores 
ou credores. 

12.11. Descrição das disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que 
prevejam 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, ou de acordos com o objetivo de encerrar 
processos administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções 

Até a data deste Formulário de Referência, não havia quaisquer acordos prevendo pagamento ou 
reembolso de despesas suportadas pelos nossos administradores. 

12.12. Outras Informações Relevantes 

Processo criminal contra o nosso Diretor Presidente, o Sr. Fernando Antonio Simões, e contra 
o Sr. William Ochiulini Laviola, o nosso gerente responsável pela área de elaboração de 
prospostas para concorrências públicas 

Em 29 de junho de 2009, o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia contra o nosso 
Diretor Presidente, Presidente do Conselho de Administração e Acionista Controlador, o Sr. Fernando 
Antonio Simões, imputando-lhe a prática dos crimes de corrupção ativa e de fraude à licitação. A denúncia 
inclui outras 19 pessoas, entre elas o Sr. William Ochiulini Laviola, que é o gerente responsável pela área 
de elaboração de prospostas para concorrências públicas da Companhia. Este processo criminal está em 
curso na Comarca de Salvador, no Estado da Bahia, e se encontra ainda em uma fase inicial (e, portanto, 
ainda não foi julgado). 

A denúncia, em linhas gerais, alega a existência de uma organização de pessoas agindo para fraudar 
diversas licitações relacionadas à Polícia Militar do Estado da Bahia, em benefício de empresas participantes em 
licitações, dentre as quais a Companhia. 

A acusação contra os Srs. Fernando Antonio Simões e William Laviola se dá no contexto de um 
procedimento licitatório vencido pela Companhia referente a um contrato de terceirização de frota da Polícia 
Militar do Estado da Bahia, com o fornecimento e manutenção, por 30 meses, de um total de 191 viaturas. 

Alega-se, resumidamente, que esse processo licitatório foi fraudado de modo a favorecer a contratação da 
Companhia e, ainda, que o Sr. William Laviola junto com um outro funcionário da Companhia (que atualmente 
não trabalha mais na Companhia) teriam oferecido valores a outra pessoa, também acusada no processo, para 
que ele atuasse para agilizar o processo de pagamento pelo Estado da Bahia das várias parcelas vencidas e não 
pagas do contrato, uma vez que o Estado da Bahia não havia realizado desde o início da execução do contrato 
qualquer um dos pagamentos nele previstos. 

Os Srs. Fernando Antonio Simões e William Laviola apresentaram resposta prévia à denúncia, em setembro e 
novembro de 2009, respectivamente, e ambos rejeitam todas as alegações e acusações apresentadas pelo Ministério 
Público contra eles, negando veementemente que tenham praticado qualquer conduta que possa ser ilegal. Com 
base na opinião dos seus respectivos advogados nesse processo, ambos esperam ser absolvidos das acusações.  

Para mais informações sobre o processo criminal contra o nosso Diretor Presidente, vide item “4.1”, deste 
Formulário de Referência. 
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Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa – IBGC  

O “Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo IBGC objetiva indicar os 
caminhos para todos os tipos de sociedade visando a: (i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar seu 
desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua perenidade, sendo 
que os princípios básicos inerentes a esta prática são a transparência, a equidade, a prestação de contas e a 
responsabilidade corporativa. Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em tal 
código, a Companhia adota: 

• Emissão exclusiva de ações ordinárias;  

• Política “uma ação igual a um voto”;  

• Contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrativos 
financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada para prestar outros serviços, que 
comprometam sua independência;  

• Estatuto Social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembleia Geral; (ii) competências do 
Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) sistema de votação, eleição, destituição e mandato 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;  

• Transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração;  

• Convocações de assembleia e documentação pertinente disponíveis desde a data da primeira 
convocação, com detalhamento das matérias da ordem do dia, sempre visando a realização de 
assembleias em horários e locais que permitam a presença do maior número possível de acionistas; 

• Fazer constar votos dissidentes nas atas de assembleias ou reuniões, quando solicitado; 

• Vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de informações 
relevantes; 

• Previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos entre acionistas e 
Companhia; 

• Conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras; 

• Previsão estatutária de vedação ao acesso de informações e de direito de voto de conselheiros em 
situações de conflito de interesse; 

• A oferta de compra de ações que resulte em transferência de controle deve ser dirigida a todos os 
acionistas, que terão a opção de vender as suas ações nas mesmas condições do controlador, 
incluindo a participação no prêmio de controle, se houver; e 

• O número de membros do Conselho de Administração varia entre cinco e nove membros. 
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13. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

13.1. Descrição da Política ou Prática de Remuneração do Conselho de Administração, 
Diretoria, Conselho Fiscal e Comitês 

a. objetivos da política ou prática de remuneração 

A política de remuneração da Diretoria da Julio Simões busca alinhar os executivos com os objetivos de 
longo prazo da empresa.  

b. composição da remuneração, indicando 

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

A remuneração da nossa diretoria é composta por (i) 12 parcelas mensais fixas; e por (ii) uma parcela 
variável, condicionada a resultados e metas, sendo estabelecida independentemente a cada membro da Diretoria. 
A remuneração do nosso Conselho de administração é composta por 12 parcelas mensais fixas pagas ao longo 
do exercício social correspondente, não sendo condicionado a resultados e metas.  

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

A parcela da remuneração variável da nossa Diretoria pode representar, na média, até 45% da remuneração 
total anual dos diretores conjuntamente considerados.  

Nosso Conselho de Administração não obteve remuneração variável.  

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

A remuneração variável da nossa Diretoria é determinada como sendo um múltiplo das parcelas mensais 
dos membros da nossa Diretoria. Não há uma metodologia de reajuste previamente definida. 

Este item não se aplica ao nosso Conselho de Administração.  

iv. razões que justificam a composição da remuneração 

A remuneração composta por uma parcela fixa e outra variável buscam alinhar os executivos com os 
objetivos de longo prazo da empresa, alem disso estão em de acordo com as melhores praticas de mercado. 

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada 
elemento da remuneração 

Na data deste Formulário de Referência, a remuneração variável da diretoria da Companhia depende dos 
seguintes indicadores referentes à Companhia e à unidade de negócio: (i) faturamento bruto; (ii) percentual do 
resultado líquido gerencial; (iii) percentual do EBITDA (conforme definição constante do item “3.2” deste 
Formulário de Referência) sem venda de ativo; (iv) satisfação dos clientes; e (v) índice de rotatividade.  

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 

A parcela variável da remuneração dos nossos administradores está vinculada ao desempenho da 
Companhia no período em questão.  

Sendo assim, os valores a serem pagos a nossos administradores à título de bônus ou outorga de 
opções de compra de nossas ações, dependem da evolução da Companhia e do alcance de metas individuais 
dos nossos administradores. 
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e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos nossos interesses de curto, médio e longo prazo 

A nossa política de remuneração está estruturada de modo a estimular nossos diretores a buscar a 
consecução das metas estabelecidas pelos acionistas, uma vez que proporciona compensação financeira aos 
Diretores com base no concretização dessas metas. No longo prazo, ela busca o crescimento e rentabilidade 
dos nossos negócios, além de estimular a retenção de nossos Diretores, favorecendo a continuidade da 
nossa Administração. 

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos 

Não há qualquer tipo de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 
indiretos da Companhia. 

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 
societário, tal como a alienação do nosso controle societário  

O percentual global que poderá ser recebido por membros da Diretoria em decorrência da oferta pública 
inicial da Companhia, caso esta seja concluída, é de até 0,4% sobre o valor da oferta pública inicial. 

13.2. Remuneração nos Últimos Três Exercícios do Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal e Diretoria 

Em 8 de fevereiro de 2010, aprovamos por meio de Assembleia Geral Ordinária a remuneração global de 
nossos administradores referente ao exercício a ser encerrado em 31 de dezembro de 2010, a qual totaliza R$10,0 
milhões, sendo R$1,5 milhão destinado ao Conselho de Administração e R$8,5 milhões destinados à Diretoria. 

2009 
Conselho de 

Administração  Diretoria  

Número de membros....................................................................... Não aplicável 9 
Remuneração fixa anual (em milhões de R$).................................. Não aplicável 2,81 
  Salário ou pró-labore..................................................................... Não aplicável 2,77 
  Benefícios diretos e indiretos ........................................................ Não aplicável 0,04 
  Remuneração por participação em Comitês .................................. Não aplicável 0 
  Outros............................................................................................ Não aplicável 0 
Remuneração Variável (em milhões de R$).................................... Não aplicável 0,14 
  Bônus ............................................................................................ Não aplicável 0,14 
  Participação nos resultados ........................................................... Não aplicável 0 
  Remuneração por participação em reuniões.................................. Não aplicável 0 
  Comissões ..................................................................................... Não aplicável 0 
  Outros............................................................................................ Não aplicável 0 
Benefícios pós-emprego.................................................................. Não aplicável 0 
Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo............. Não aplicável 0 
Remuneração baseada em ações...................................................... Não aplicável 0 
Valor por órgão da remuneração..................................................... Não aplicável 0 

 
Apesar de termos constituído nosso Conselho de Administração em 30 de novembro de 2009, não 

aprovamos, em 2009, remuneração para nossos conselheiros. 

Nos últimos três exercícios sociais, o Conselho Fiscal não foi instalado. 
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13.3. Remuneração Variável dos 3 Últimos exercícios sociais e Remuneração Prevista para o 
Exercício Corrente do Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal 

A remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício corrente, compreendendo a 
remuneração fixa e variável, totaliza R$10,0 milhões.  

2009 
Conselho de 

Administração Diretoria 

 
(Em milhões de R$,  

exceto se de outra forma indicado) 

Número de membros............................................................................... Não aplicável 3 
Bônus ...................................................................................................... Não aplicável 0,14 

Valor mínimo individual previsto no plano de remuneração ............... Não aplicável 0,03 
Valor máximo individual previsto no plano de remuneração............... Não aplicável 0,08 
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas 

fossem atingidas................................................................................ Não aplicável 2,5 
Valor efetivamente reconhecido no resultado ...................................... Não aplicável 0,14 

Participação no resultado ........................................................................ Não aplicável Não aplicável 
Valor mínimo previsto no plano de remuneração ................................ Não aplicável Não aplicável 
Valor máximo previsto no plano de remuneração................................ Não aplicável Não aplicável 
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas 

fossem atingidas................................................................................ Não aplicável Não aplicável 
Valor efetivamente reconhecido no resultado ...................................... Não aplicável Não aplicável 

 

2010 
Conselho de 

Administração Diretoria 

 
(Em milhões de R$,  

exceto se de outra forma indicado) 
Número de membros ............................................................................... Não aplicável 8 
Bônus ...................................................................................................... Não aplicável 3,50 

Valor mínimo individual previsto no plano de remuneração ............... Não aplicável 0 
Valor máximo individual previsto no plano de remuneração............... Não aplicável 0,60 
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas 

sejam atingidas ................................................................................. Não aplicável 3,50 
Valor efetivamente reconhecido no resultado ...................................... Não aplicável Não aplicável 

Participação no resultado ........................................................................ Não aplicável Não aplicável 
Valor mínimo previsto no plano de remuneração ................................ Não aplicável Não aplicável 
Valor máximo previsto no plano de remuneração................................ Não aplicável Não aplicável 
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas 

fossem atingidas................................................................................ Não aplicável Não aplicável 
Valor efetivamente reconhecido no resultado ...................................... Não aplicável Não aplicável 

 
13.4. Plano de Opção de Ações 

a. Termos e condições gerais 

A Assembleia Geral de Acionistas da Companhia aprovou, em 8 de fevereiro de 2010, Plano de Opção de 
Compra de Ações de emissão da Companhia (“Plano de Opção”) que estabelece os termos e condições gerais 
para a outorga de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia para seus administradores, 
empregados, prestadores de serviços, bem como de outras sociedades sob o seu controle. As condições 
específicas para a outorga e exercício das opções para os colaboradores elegíveis da Companhia 
(“Beneficiários”) serão estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia, com base em contratos de 
opção de compra de ações (“Contrato de Opção”) que venham a ser celebrados pela Companhia e os 
Beneficiários do Plano de Opção. Ainda não foi aprovado qualquer Contrato de Opção após a aprovação do 
Plano de Opção. 
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b. Principais objetivos do plano 

O Plano de Opção tem por objetivos: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais 
da Companhia; (b) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia aos de administradores, empregados e 
prestadores de serviços da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle; e (c) possibilitar à Companhia ou 
outras sociedades sob o seu controle atrair e manter a ela vinculados administradores e empregados. 

c. Forma como o plano contribui para esses objetivos 

O Plano de Opção confere aos seus participantes a possibilidade de serem acionistas da Companhia, 
estimulando-os a trabalhar na otimização de todos os aspectos que possam valorizar a Companhia. Além disso, 
considerando os prazos de “vesting” das opções, o Plano também contribui para promover a retenção dos 
Beneficiários na Companhia. 

d. Como o plano se insere na política de remuneração da Companhia 

A Companhia possui uma política de valorização do mérito individual dos empregados, com base na 
obtenção de metas operacionais e financeiras e no desempenho individual. O Plano de Opção constitui um 
instrumento incentivador do bom desempenho individual e do comprometimento com metas empresariais. 

e. Como o plano alinha os interesses dos administradores e da Companhia a curto, médio e longo prazo 

O Plano de Opção alinha os interesses de administradores, Companhia e acionistas por meio de benefícios 
de acordo com a performance das ações da Companhia. Por meio do Plano de Opção, buscamos estimular a 
melhoria na nossa gestão e a permanência dos nossos executivos e empregados, visando ganhos pelo 
comprometimento com os resultados de longo prazo e ao desempenho de curto prazo. Ademais, o Plano de 
Opção visa possibilitar a Companhia obter e manter os serviços de executivos de alto nível, oferecendo a tais 
executivos, como vantagem adicional, se tornarem acionistas da mesma, nos termos e condições previstos no 
Plano de Opção.  

f. Número máximo de ações abrangidas  

Nos termos do Plano de Opção, podem ser outorgadas aos seus participantes opções de compra de ações 
sobre um número de ações que não exceda 5% do total das ações de emissão da Companhia, contanto que o 
número total de ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano de Opção esteja sempre 
dentro do limite do capital autorizado da Companhia. 

g. Número máximo de opções a serem outorgadas 

Vide alínea “f” acima. 

h. Condições de aquisição de ações 

As opções poderão ser exercidas desde que atendidas as exigências e condições previstas no Plano de Opção e 
nos respectivos Contratos, e desde que respeitado o prazo mínimo de 12 meses a contar da celebração do Contrato de 
Opção correspondente. 

i. Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício 

A opção poderá ser exercida conforme preço a ser determinado pelo nosso Conselho de 
Administração, respeitado o preço mínimo do valor patrimonial por ação da Companhia, com base no 
último balanço aprovado da Companhia.  
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j. Critérios para fixação do prazo de exercício 

As opções outorgadas nos termos do Plano de Opção somente poderão ser exercidas, total ou parcialmente 
após o prazo mínimo de 12 meses a contar da celebração do Contrato de Opção correspondente, observados 
ainda os prazos e condições estipulados pelo Conselho de Administração e os termos e condições previstos nos 
respectivos Contratos de Opção. 

k. Forma de liquidação  

O preço de exercício será pago pelos Beneficiários em dinheiro, observadas as formas e prazos 
determinados pelo Conselho de Administração. 

l. Restrições à transferência das ações 

Enquanto o preço de exercício não for pago integralmente, as ações adquiridas com o exercício da opção 
nos termos do Plano de Opção não poderão ser alienadas a terceiros, salvo mediante prévia autorização do 
Conselho de Administração, hipótese em que o produto da venda será destinado prioritariamente para quitação 
integral do débito do Beneficiário para com a Companhia. 

m. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano 

Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações, às 
companhias abertas e/ou aos efeitos fiscais de um plano de opções de compra, poderá levar à revisão integral do 
Plano de Opção. 

n. Efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no plano de 
remuneração baseado em ações 

Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão ou rescisão do contrato de prestação de 
serviços, com ou sem justa causa, renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou 
falecimento, os direitos a ele conferidos de acordo com o Plano de Opção poderão ser extintos ou modificados, 
observado o disposto no respectivo Contrato de Opção. 

13.5. Ações Detidas pelos Administradores 

Seta Participações S.A. Ações 
 Ações Ordinárias Capital Total (%) 

  Fernando Antonio Simões(1)................................................ 4.410.200 20,0 
 

(1)  Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

 
Julio Simões Participações S.A. Ações 

 Ações Ordinárias Ações Preferenciais Capital Total (%) 

  Fernando Antonio Simões...............  40.924.800 529.200 47,0 
 

(1) Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 
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Julio Simões Logística S.A. Ações 

 Ações Ordinárias Capital Total (%) 

Fernando Antonio Simões(1)......................................................................... 18.813.323 13,52 
Fernando Antonio Simões Filho(2) ............................................................... 1 0,01 
Adalberto Calil(2).......................................................................................... 1 0,01 
Alvaro Pereira Novis(2)................................................................................. 1 0,01 
David Barioni Neto(2) ................................................................................... 1 0,01 
 

(1)  Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 
(2)  Membro do Conselho de Administração da Companhia. 

 
CS Brasil Transportes de Passageiros e  
Serviços Ambientais Ltda. Quotas Capital Total (%) 

Fernando Antonio Simões(1)......................................................................... 13 0,01 
 

(1)  Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

 
Transportadora Grande ABC Ltda. Quotas Capital Total (%) 

Fernando Antonio Simões(1)......................................................................... 1 0,01 
 

(1) Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

 
Yolanda Logística Armazém Transporte e Serviços Gerais Ltda. Quotas Capital Total (%) 

Fernando Antonio Simões(1)......................................................................... 1.500 1,00 
 

(1)  Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

 
Original Veículos Ltda. Quotas Capital Total (%) 

Fernando Antonio Simões(1)......................................................................... 4.766.395 13,51 
 

(1)  Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

 
Avante Veículos Ltda. Quotas Capital Total (%) 

Fernando Antonio Simões(1)......................................................................... 2.864.032 13,51 
 

(1)  Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

 
Ponto Veículos Ltda. Quotas Capital Total (%) 

Fernando Antonio Simões(1)......................................................................... 401.262 13,37 
 

(1)  Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

 
Corretora de Seguros Vintage Ltda. Quotas Capital Total (%) 

Fernando Antonio Simões(1)........................................................................ 33.786 13,37 
 

(1)  Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 

 
SERB – Saneamento e Energia Renovável do Brasil S.A. Ações Ordinárias Capital Total (%) 

Fernando Antonio Simões(1)....................................................................... 1 0,01 
 

(1)  Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 
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13.6. Plano de Opção de Ações Reconhecido nos Três Últimos Exercícios 

A Companhia não possuía Plano de Opção de Compra de Ações nos exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2009, de 2008 e de 2007. A Assembleia Geral de Acionistas, realizada em 8 de fevereiro de 
2010, aprovou um Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia, cujos principais termos e 
condições encontram-se resumidos no item 13.4 acima. 

13.7. Opções de Ações em Aberto 

Não foram outorgadas opções de ações até a data deste Formulário de Referência. 

13.8. Opções Exercidas 

Não aplicável, conforme item 13.7 acima. 

13.9. Informações Relevantes sobre Plano de Opção de Compra de Ações 

Não aplicável. 

13.10. Planos de Previdência dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

Na data deste Formulário de Referência, não há qualquer plano de previdência para nossos 
administradores. 

13.11. Remuneração Média do Conselho de Administração e da Diretoria relativa aos últimos 
três exercícios sociais 

2009 
Conselho de 

Administração (anual)
Diretoria  

(total anual) 
Conselho 

Fiscal 

Número de membros ........................................................... Não aplicável 9 Não aplicável 
Valor da maior remuneração individual (em R$) ................ Não aplicável 575.794,00 Não aplicável 
Valor da menor remuneração individual (em R$) ............... Não aplicável 379.440,00 Não aplicável 
Valor médio de remuneração individual (em R$) ............... Não aplicável 328.211,91 Não aplicável 

 
13.12. Descrição dos arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 

estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em 
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências 
financeiras para a Companhia 

Existem arranjos contratuais que dispõem sobre indenização para os administradores da Companhia 
em caso de destituição de seus respectivos cargos. A somatória dos valores destinados a tais indenizações é 
de, aproximadamente, R$636,0 mil. Contudo, vale ressaltar que Companhia não contrata qualquer apólice 
de Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O) em favor de seus administradores e dos 
administradores de suas subsidiárias. 

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o 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 

Não constituímos conselho fiscal nem Conselho de Administração para os exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009 (o Conselho de Administração da Companhia foi 
constituído de novembro de 2009, no entanto não foi aprovada nenhuma remuneração para nossos 
conselheiros). 
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Adicionalmente, no exercício de 2009, não houve qualquer remuneração reconhecida no resultado da 
Companhia como remuneração de nossos diretores que sejam partes relacionadas aos controladores diretos 
ou indiretos da Companhia. 

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado 
da Companhia como remuneração de membros do Conselho de Administração, da 
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão 
que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria 
ou assessoria prestados 

Não aplicável. 

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado 
de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de 
controladas da Companhia, como remuneração de membros do Conselho de 
Administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal da Companhia, agrupados 
por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos 

A Controladora da Companhia, Julio Simões Participações S.A., reconheceu em seu resultado do 
exercício de 2009 o valor de R$60.000,00 como remuneração a membros do Conselho de Administração da 
Companhia a título de pro labore. 

13.16. Outras Informações Relevantes 

Não outras informações relevantes referentes a este item. 
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14. RECURSOS HUMANOS 

14.1. Recursos Humanos 

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

Empregados  2007 2008 2009 2010(1) 

Administrativo .............................................................. 345 327 374 385 
Serviços Dedicados a Cadeia de Suprimentos............... 2.783 5.252 5.408 5.667 
Gestão de Frotas............................................................ 1.546 1.630 1.681 1.897 
Transporte de Passageiros ............................................. 2.603 3.064 3.205 3.161 
Transporte de Cargas Gerais ......................................... 389 364 360 398 
Outros Serviços ............................................................. 501 541 493 510 

Total ............................................................................. 8.167 11.178 11.521 12.018 

 
Empregados 2007 2008 2009 2010(1) 
     

Região Sudeste.............................................................. 6.682 9.353 9.467 9.926 
Região Sul..................................................................... 104 106 179 172 
Região Nordeste............................................................ 743 1.089 1.024 1.076 
Região Centroeste ......................................................... 328 337 548 535 
Região Norte ................................................................. 310 293 303 309 

Total ............................................................................. 8.167 11.178 11.521 12.018 
 

(1)  Até a data deste Formulário de Referência. 

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

geográfica) 

Na data deste Formulário de Referência, possuíamos 154 terceirizados. Não realizamos controle do 
número de nossos empregados terceirizados por localização geográfica nem por atividade desempenhada. 

c. índice de rotatividade 

 2007 2008 2009 

Índice de Rotatividade.............................  3,13% 3,21% 3,77% 
 
d. exposição da Companhia a passivos e contingências trabalhistas 

Contingências Trabalhistas 2007  2008  2009 
 (em R$ milhões) 

Valor .......................................................  n.d(1) n.d(1) 32,4 
 

(1)  Em nossas demonstrações contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007 e de 2008, não possuímos os valores 
segregados de nossas contingências trabalhistas. Possuímos apenas os valores totais de nossas contingências. 

 
14.2. Alterações Relevantes no Quadro de Colaboradores 

Não houve alterações relevantes no quadro de colaboradores da Companhia nos últimos 3 exercícios sociais. 

14.3. Políticas de Remuneração dos Colaboradores 

a. política de salários e remuneração variável  

Buscamos compensar adequadamente a competência e a responsabilidade de nossos profissionais, por 
meio da adoção de uma política de remuneração voltada ao crescimento dos valores individuais e coletivos. 
O salário de nossos empregados é calculado na forma da lei e com base nos acordos coletivos de sindicatos de 
classe com os quais mantemos relacionamento e sua remuneração é composta por salário base e, dependendo 
do cargo, bônus. 
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b. política de benefícios  

Temos como política promover o bem-estar de nossos empregados. Entre os benefícios oferecidos aos 
nossos empregados estão: cesta básica, convênio com faculdades, convênio farmácia, plano odontológico, 
convênio médico, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e plano de participação nos lucros. No ano de 
2009, desembolsamos o valor aproximado de R$7,8 milhões para vale transporte; R$34,5 milhões para vale 
refeição e vale alimentação; e R$8,6 milhões para assistência médica. 

c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados não administradores, 
identificando  

i. grupos de beneficiários 

ii. condições para exercício 

iii. preços de exercício 

iv. prazos de exercício 

v. quantidade de ações comprometidas pelo plano 

Não há plano de remuneração baseado em ações para nossos empregados não administradores. 

14.4. Relação da Companhia com Sindicatos 

Nossos empregados são representados por 80 sindicatos ligados às atividades logísticas e correlacionadas. 

Somos representados pelo SETCESP – Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e 
Região e Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana no Estado de São Paulo. 

Acreditamos ter um bom relacionamento com os nossos empregados e com os sindicatos que os 
representam. 
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15. CONTROLE 

15.1 Grupo de Controle 

A controladora direta da Companhia é a Julio Simões Participações S.A., a qual, por sua vez, é controlada 
pelo Sr. Fernando Antonio Simões.  

Na data deste Formulário de Referência, o Sr. Fernando Antonio Simões detém 61,21% do capital votante 
em decorrência da sua participação direta e indireta na Companhia, conforme demonstrado abaixo. 

Julio Simões Participações S.A., sociedade anônima devidamente constituída sob as leis brasileiras, 
inscrita no CNPJ sob o n° 07.415.333/0001-20, detentora de 74,02% do capital social, equivalente a 103.000.160 
ações ordinárias de emissão da Companhia.  

Fernando Antonio Simões, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n° 088.366.618-90, detentor 
de 18.813.323 ações ordinárias da Julio Simões Logística S.A., equivalente a 13,52% do capital social da 
Companhia. É detentor, ainda, de 40.924.800 ações ordinárias, representativas de 64,44% do capital votante da 
Julio Simões Participações S.A. e 529.200 ações preferenciais, sendo conjuntamente representativas de 47,0% do 
capital social da Julio Simões Participações S.A. Assim, o Sr. Fernando Antonio Simões detém indiretamente 
47,69% do capital votante da Companhia por meio da Julio Simões Participações S.A. 

Em 28 de julho de 2009, realizamos por meio de Assembleia Geral Extraordinária alteração no capital 
social da Companhia e, como consequência, na participação acionária dos controladores. Para mais 
informações, vide item 17.4 deste Formulário de Referência. 

15.2. Informações sobre Acionistas com mais de 5% do Capital Social da Companhia 

Nome Nacionalidade 
CPF/ 
CNPJ 

Quantidade 
de ações 

ordinárias 

% em ações 
ordinárias e na 

totalidade do capital 
social da Companhia 

Participa de 
acordo de 
acionistas 

Data da 
última 

alteração 

Julio Simões  
Participações S.A....... Brasileira 07.415.333/0001-20 103.000.160 74,02 não 30/11/2009 
       
Fernando  
Antonio Simões ......... Brasileiro 088.366.618-90 18.813.323 13,52 sim 30/09/2009 

 
15.3. Descrição do Capital Social Apurado na Última Assembleia Geral de Acionistas 

Descrição da distribuição do capital social 
Composição com base na Assembleia Geral 

Extraordinária de 14 de janeiro de 2010 

Número de acionistas pessoas físicas........................................... 9 
Número de acionistas pessoas jurídicas ....................................... 1 
Número total de ações, por classe espécie.................................... 139.151.803 ações ordinárias 

 
15.4. Organograma dos acionistas da Companhia, identificando todos os controladores 

diretos e indiretos bem como os acionistas com participação igual ou superior a 5% de 
uma classe ou espécie de ações, desde que compatível com as informações 
apresentadas nos itens 15.1 e 15.2 

Não aplicável à Companhia. 
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15.5. Acordos de Acionistas 

O Acordo de Acionistas regulamenta a circulação e disposição das ações de emissão da Companhia detidas 
pelos Acionistas. Também ficarão vinculadas ao Acordo de Acionistas todas as ações que, em virtude de 
bonificação em ações e/ou de exercício de direito de subscrição atribuíveis às ações, ou a qualquer outro título, 
inclusive as decorrentes de compra ou capitalização de lucros e reservas, vierem a ser detidas pelos Acionistas 
seus herdeiros ou sucessores. 

a. e b. partes e data de celebração 

Em 19 de março de 2010, nossos acionistas, o Sr. Fernando Antonio Simões, a Sra. Jussara Elaine Simões, 
a Sra. Solange Maria Simões Reis e a Sr.a Marita Simões (todos referidos individualmente e em conjunto, como, 
respectivamente, “Acionista” ou “Acionistas”), celebraram um acordo de acionistas (“Acordo de Acionistas”), 
juntamente com a Companhia na qualidade de interveniente, o qual está arquivado em nossa sede social, nos 
termos e para os fins do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. O Acordo de Acionistas é o único em vigor 
com relação à Companhia. 

c. prazo de vigência 

O Acordo de Acionistas tem prazo de 10 (dez) anos a contar da data de sua assinatura. 

d. descrição das cláusulas relativas ao exercícios do direito de voto e do poder de controle 

Não há. 

e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores 

Não há. 

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

Os Acionistas, de acordo com as disposições do Acordo de Acionistas, comprometem-se a não ceder, 
alienar, ou de qualquer outra forma dispor de suas ações pelo prazo de 6 (seis) meses contados da data de 
assinatura do Acordo de Acionistas. A fim de evitar impactos adversos à liquidez das ações de emissão da 
Companhia, transcorrido o prazo de 6 (seis) meses acima, os Acionistas, em conjunto, somente poderão 
negociar, alienar, ceder ou transferir, ou de qualquer outra forma dispor de suas ações até o limite total de 1% 
(um por cento) do capital votante e total da Companhia a cada intervalo de 1 (um) mês. O cronograma de venda 
aqui descrito vigorará pelo prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data de assinatura do Acordo de Acionistas. 

Adicionalmente, Fernando Antonio Simões deverá observar as restrições à alienação de ações de emissão 
da Companhia de sua titularidade previstas no “Contrato de Participação no Novo Mercado” firmado entre 
Fernando Antonio Simões e a BM&FBOVESPA em 19 de março de 2010. 

Nos termos do Acordo de Acionistas, os demais Acionistas terão prioridade em relação a Fernando 
Antonio Simões para alienar suas ações em bolsa de valores ou mercado de balcão. 

Na hipótese de um Acionista, que não Fernando Antonio Simões (“Acionista Ofertante”) desejar alienar 
suas ações de emissão da Companhia (“Ações Ofertadas”), Fernando Antonio Simões terá o direito de primeira 
oferta para compra das Ações Ofertadas, à vista, pelo valor por Ação Ofertada equivalente à cotação de 
fechamento por ação de emissão da Companhia para o pregão imediatamente anterior à data de recebimento, por 
Fernando Antonio Simões, da notificação de oferta enviada pelo Acionista Ofertante. 

A partir do recebimento de referida notificação de oferta, Fernando Antonio Simões terá 1 (um) dia útil 
para externar aos demais Acionistas sua intenção de comprar as Ações Ofertadas pelo preço que lhe tenha sido 
apresentado. Uma vez manifestada tal intenção, Fernando Antonio Simões e o Acionista Ofertante terão 3 (três) 
dias úteis para implementar a compra e venda das Ações Ofertadas. 
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A falta de manifestação por parte de Fernando Antonio Simões, no prazo de 1 (um) dia útil após ser 
notificado pelo Acionista Ofertante implicará em seu desinteresse de comprar as Ações Ofertadas e estas serão 
automaticamente desvinculadas do Acordo de Acionistas e estarão livres para serem alienadas, a qualquer preço 
por meio de bolsa de valores ou mercado de balcão, dentro de 30 (trinta) dias contados do encerramento do prazo 
de 1 (um) dia útil previsto para manifestação de Fernando Antonio Simões. Caso as Ações Ofertadas não sejam 
alienadas no prazo de 30 (trinta) dias acima referido, estas serão imediata e automaticamente vinculadas 
novamente ao Acordo de Acionistas. 

Nos termos do Acordo de Acionistas, a transferência de ações detidas pelas partes para herdeiros, em 
decorrência de sucessão, não será considerada alienação, e, portanto, não deverá obedecer às regras de circulação 
e disposição das ações vinculadas acima descritas. Os herdeiros, como condição ao recebimento das ações 
vinculadas, deverão assinar um termo de adesão ao Acordo de Acionistas, e observar os direitos e obrigações 
anteriormente atribuídos ao acionista falecido. 

g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de membros do conselho de 
administração 

Não há. 

15.6. Alterações Relevantes nas Participações dos Membros do Grupo de Controle e 
Administradores da Companhia 

Não houve alterações relevantes nas participações dos nossos controladores em nossa Companhia. 

15.7. Outras Informações Relevantes 

Em 26 de fevereiro de 2010, a Sra. Elvira Benedicta Simões celebrou a Doação referente às 
22.050.000 ações ordinárias de sua propriedade do capital da Julio Simões Participações S.A., as quais, em 
conjunto, representavam 25% do capital social da referida sociedade. Os donatários foram os Srs. Fernando 
Antonio Simões e Julio Eduardo Simões e com as Sras. Jussara Elaine Simões, Solange Maria Simões Reis 
e Marita Simões. 

Por meio dessa Doação, a Sra. Elivra Benedicta doou aos Donatários 22.050.000 (vinte e dois 
milhões, cinquenta mil) ações, em partes iguais, ou seja 4.410.000 (quatro milhões, quatrocentos e dez mil) 
ações a cada um dos Donatários.  

Nos termos dessa Doação, fica transmitida apenas a propriedade nua das ações aos Donatários, 
permanecendo a Sra. Elvira Benedicta com o usufruto vitalício dessas ações, de modo que os dividendos e 
os juros sobre o capital próprio serão devidos à Sra. Elvira Benedicta. Adicionalmente, caberá 
exclusivamente à Sra. Elvira Benedicta o direito de voto decorrente dessas ações. 
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16. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

16.1. Descrição de Políticas e Práticas para Transações com Partes Relacionadas 

A política da Companhia é de que as operações e negócios com partes relacionadas à Companhia 
sejam realizadas observando-se preços e condições usuais de mercado. O procedimento de tomada de 
decisões para a realização de operações com partes relacionadas seguirá os termos do nosso Estatuto e da 
Lei das Sociedades por Ações. 

De acordo com o artigo 21, inciso XXVI, de nosso Estatuto Social, compete ao nosso Conselho de 
Administração, entre outras atribuições, aprovar qualquer operação ou conjunto de operações cujo valor 
seja igual ou superior a R$10.000.000,00 anuais envolvendo a Companhia e qualquer parte relacionada, 
direta ou indiretamente. Para fins desta disposição, entende-se como parte relacionada qualquer 
administrador da Companhia, empregado ou acionista que detenha, direta ou indiretamente, mais de 5% do 
nosso capital social. As reuniões do nosso Conselho de Administração realizadas para a tomada desta e 
outras decisões são instaladas em primeira convocação com a presença da maioria dos seus membros, e, em 
segunda convocação, por pelo menos 3 (três) membros, sendo que as deliberações são tidas como válidas 
se aprovadas pela maioria de votos dos presentes em cada reunião, ou que tenham manifestado seu voto na 
forma prevista pelo nosso Estatuto Social. 

Adicionalmente, a Lei das Sociedades por Ações determina, por sua vez, que o acionista ou o 
administrador, conforme o caso, nas assembleias gerais ou nas reuniões da administração, abstenha-se de votar 
nas deliberações relativas: (i) ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social; 
(ii) à aprovação de suas contas como administrador; e (iii) a quaisquer matérias que possam beneficiá-lo de 
modo particular ou que seu interesse conflite com o da Companhia. 

A Lei das Sociedades por Ações proíbe, ainda, conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito 
com a utilização de ativos da companhia, em detrimento da companhia; (ii) receber, em razão de seu cargo, 
qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante do respectivo 
estatuto social ou concedida através de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver 
interesse conflitante com o da companhia, ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais conselheiros. 

Por fim, segundo o regulamento do Novo Mercado, a Companhia deve enviar à BM&FBOVESPA e 
divulgar informações de todo e qualquer contrato celebrado entre a Companhia e suas Controladas e coligadas, 
administradores, acionistas controladores, e, ainda, entre a Companhia e sociedades Controladas e Coligadas de 
seus administradores e dos acionistas controladores, assim como com outras sociedades que com qualquer dessas 
pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito, sempre que for atingido, num único contrato ou em 
contratos sucessivos, com ou sem o mesmo fim, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a 
R$200 mil, ou valor igual ou superior a 1,0% sobre o patrimônio líquido, considerando o maior. 

Essas informações divulgadas deverão discriminar o objeto do contrato, o prazo, o valor, as condições 
de rescisão ou de término e a eventual influência do contrato sobre a administração ou a condução dos 
negócios da Companhia. 

16.2. Informações sobre Transações com Partes Relacionadas 

No curso normal de nossos negócios, nosso atual Acionista Controlador, nossas Controladas e algumas 
empresas detidas pelo nosso Acionista Controlador realizam operações comerciais e financeiras entre si.  

As transações com partes relacionadas têm base semelhantes àquelas realizadas com terceiros, 
considerando-se os volumes prazos e riscos envolvidos. 
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Contratos de locação de imóveis e adiantamentos de aluguel 

A Companhia efetuou adiantamentos de aluguel de imóveis à parte relacionada Ribeira Imóveis Ltda. no 
valor de aproximadamente R$12,5 milhões referente à competência dos exercícios de 2010 e 2011, sendo 
reconhecido o valor de aproximadamente R$3,1 milhões como despesa no exercício de 2009 e o saldo a 
reconhecer conforme competência. O adiantamento foi realizado mediante desconto calculado segundo a 
variação da taxa básica de juros (SELIC). 

Na data deste Formulário de Referência, os seguintes contratos de aluguel estavam em vigor entre a 
Companhia e a Ribeira: 

Endereço 
Aluguel 
mensal Cidade Estado 

Início do 
contrato 

Término do 
contrato Reajustes 

Estrada Estadual Velha  
   de Limeira – s/nº ....................... R$75.129,71 Limeira SP 08/06/2007 07/06/2012 2008/2009 
Estrada Muranaka, s/nº(*).............. R$86.899,91 Itaquaquecetuba SP 01/12/2007 17/03/2020(**) 2008 
Estrada do Pinheirinho,  
   nº 1500(*) ................................... R$34.946,32 Itaquaquecetuba SP 01/12/2007 17/03/2020(**) 2008 
Avenida Alberto Jackson  
   Byngton, nº 2221....................... R$67.038,82 Osasco SP 08/06/2007 07/06/2012 2008/2009 
Avenida Saraiva, nº 400 ............... R$81.563,07 Mogi das Cruzes SP 01/12/2007 30/11/2012 2008 
Rua Bóris Kauffmann, nº 119 ...... R$65.991,77 Santos SP 01/07/2008 30/06/2013 2009 
Avenida Guerino  
   Lubiani, nº 577.......................... R$42.620,53 Piracicaba SP 01/07/2008 30/06/2013 2009 
Avenida Brasil, nº 8191 ............... R$60.874,00 Rio de Janeiro RJ 01/12/2005 30/11/2010 2006/07/08 
 

(*)  Imóvel referente ao Terminal Intermodal de Itaquaquecetuba. 
(**)  Contrato renovável, ao exclusive critério da Companhia, por mais cinco anos a partir do término de seu prazo de vigência original. 

 

Para maiores informações sobre tais contratos de locação de imóveis, ver o item “9.1” deste Formulário de 
Referência. 

Adicionalmente, em relação ao contrato de aluguel do imóvel referente ao terminal intermodal, ver 
informações complementares no item 10.10 deste Formulário de Referência. Nos termos do contrato de locação 
e da legislação aplicável, as benfeitorias realizadas no imóvel serão de propriedade do locador ao término do 
prazo da locação. 

Contrato entre SERB e COMLURB 

A Companhia participou com êxito da concorrência pública realizada pela COMLURB de n° 03/03, a qual 
visou à implantação e operação do novo Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos do Município do Rio de 
Janeiro (“CTR RIO”), culminando na formalização do contrato administrativo n° 318/03 em 21 de agosto de 
2003, com duração de 180 (cento e oitenta) meses contados da emissão da licença de operação, passível de 
prorrogação por no máximo 2 (dois) períodos de 60 (sessenta) meses a critério da COMLURB, em função da 
vida útil do CTR RIO e da qualidade dos serviços prestados (“Contrato CTR RIO”). A emissão da licença de 
instalação ocorreu em 8 de abril de 2010 e a licença de operação ainda será emitida.  

O valor atual ajustado do Contrato CTR RIO, de acordo com o índice contratual IPCA-E publicado pelo 
IBGE, é de R$1.398.773.560,51, sendo o valor inicial contratado de R$1.007.628.360,00. A inadimplência 
contratual pode acarretar a aplicação de multas até o limite de 2% do valor global ajustado do Contrato CTR RIO.  

Em 19 de janeiro de 2010, a COMLURB, a Companhia e a SERB (sucessora da Julio Simões Ambiental 
S/A, controlada da Julio Simões Participações S.A. e coligada da Companhia) firmaram termo aditivo n° 
2003/318-01, o qual estabelece a cessão dos direitos e obrigações do referido contrato da Companhia para a 
SERB, permanecendo a Companhia solidariamente responsável com a SERB pelo cumprimento de todas as 
cláusulas e condições do Contrato CTR RIO quando implementado, inclusive pelo pagamento do valor máximo 
de 2% do valor global ajustado em caso de eventual inadimplemento do Contrato CTR RIO. 

Para garantia de boa execução do Contrato CTR RIO são apresentadas anualmente apólices de seguros, 
equivalentes a 2% (dois por cento) do Contrato CTR RIO, entretanto, não sendo a última renovada por 
liberalidade entre as partes uma vez que os serviços ainda não estão em execução.  

246



 

O Contrato CTR RIO fica condicionado à extinção ou rescisão nos termos previstos nas Leis n° 8.987/95 e 
n° 8.666/93 – Lei de Licitações, como também no caso de não cumprimento dos prazos contratuais, pela 
inexecução total ou parcial das obrigações e pela utilização do Contrato CTR RIO como garantia do 
cumprimento de obrigações assumidas pela Companhia perante terceiros. 
 
Aquisição de veículos 

Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia possuía valores a receber em decorrência da venda de 
veículos, no valor de R$2,8 milhões, a serem pagos no decorrer do primeiro semestre de 2010, sendo R$2,7 
milhões da Original Veículos Ltda. e R$0,1 milhão da Avante Veículos Ltda. e Ponto Veículo Ltda. 

Distribuição de dividendos 

Em 8 de fevereiro de 2010, nossos atuais acionistas autorizaram, por meio da Assembleia Geral 
Extraordinária, a distribuição da totalidade dos lucros auferidos do exercício de 2009 no valor agregado 
de R$62,9 milhões e se comprometeram a utilizar tais lucros distribuídos para a quitação dos valores a 
receber pela Julio Simões Logística S.A. decorrentes de transações com partes relacionadas, exceto com 
as nossas Controladas. 

Em 10 de março de 2010, realizamos uma Assembleia Geral Extraordinária por meio da qual os 
acionistas da Companhia aprovaram a distribuição de dividendos intermediários, à conta de uma parcela da 
reserva de nossos lucros, no valor de R$35,0 milhões a serem pagos no prazo de 60 dias a partir da data da 
realização desta assembleia. A totalidade do valor supracitado será utilizado para a quitação de mútuos 
celebrados entre partes relacionadas, exceto com as nossas Controladas. 

Garantias  

O Sr. Fernando Antonio Simões, nosso Acionista Controlador, é garantidor de algumas operações de dívida 
realizadas pela Companhia. Para mais informações, ver item “10.1 g – “i”, deste Formulário de Referência. 
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Mútuos 

As tabelas abaixo apresentam o ativo e o passivo da Companhia com suas partes relacionadas para os 
últimos três exercícios sociais: 

Nome da Parte 
Relacionada 

Relação 
das Partes 

com a 
Companhia 

Data da 
Transação 

Objeto 
do 

Contrato

Montante 
envolvido 
no negócio

Saldo existente em 31 
de dezembro de 

Duração 
até 

Natureza e 
razões para a 

operação 

Taxa de 
Juros 

Cobrada

     2007 2008 2009    
     (em milhares de R$)    
Realizável a  

longo prazo  
(pessoa jurídica)           

Yolanda Logística 
Armazém Transportes  
e Serviços Gerais Ltda. .... Controlada 20/05/2008 Mútuo 5.000 – 1.471 3.221 31/12/2011 

Operação realizada 
para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

Riograndense Navegação 
Ltda. ................................. Controlada 02/06/2008 Mútuo 1.000 – 376 515 31/12/2011 

Operação realizada 
para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

J.S. Participações S.A.(1)....... Controladora 04/05/2005 Mútuo 70.000 45.719 22.149 45.308 31/12/2011 Operação realizada 
para constituição 
de investimentos 
em empresas 
controladas pela 
J.S.Participações 

104% do 
CDI 

Ribeira Imóveis Ltda.(2) ........ Coligada 02/09/2005 Mútuo 40.000 21.607 13.462 4.827 31/12/2011 Venda de Imóveis 
para constituição 
da Mutuária 

104% do 
CDI 

Ponto Veículos Ltda.(2) ......... Coligada 31/12/2006 Mútuo 6.000 – 3.922 4.305 31/12/2011 Operação realizada 
para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

Transp. Grande ABC Ltda. .. Controlada  Mútuo – – 37.080 –    
Work Container Ltda.(2)........ Coligada 20/02/2004 Mútuo 500 172 719 – 31/12/2011 Operação realizada 

para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

J.S. Táxi Aéreo Ltda.(2)......... Coligada 05/02/2002 Mútuo 4.000 71 – 936 31/12/2011 Operação realizada 
para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

Total .....................................     67.569 79.179 59.112    
Realizável a  

longo prazo  
(pessoa física)           

Julio Simões Outros  Mútuo – 1.387 656 42    
Fernando Antonio Simões.... Outros  Mútuo – 451 – –    
Elvira Simões ....................... Outros  Mútuo – – – 614    
Total ..................................... –    1.838 656 656 –   
Total realizável a longo 

prazo................................ –    69.407 79.835 59.768 –   

 
Os contratos de mútuo firmados entre a Companhia e a Julio Simões Participações S.A., a Ribeira Imóveis 

Ltda., Ponto Veículos Ltda. e J.S. Táxi Aéreo Ltda. foram quitados após 31 de dezembro de 2009. Para mais 
informações, ver item “3.3” deste Formulário de Referência. 
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Nome da Parte 
Relacionada 

Relação 
com a 

Companhia 
Data da 

Transação 

Objeto 
do 

Contrato Montante 
Saldo existente em 31 

de dezembro de 
Duração 

até 

Natureza e 
razões para a 

operação 

Taxa de 
Juros 

Cobrada 

     2007 2008 2009    
     (em milhares de R$)    
Exigível a longo prazo 

(pessoa jurídica)           
JP Tecnolimp S.A. ..............  Controlada 24/04/2002 Mútuo 5.000 1.861 2.070 700 31/12/2011 Operação realizada 

para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

MogiPasses Comércio  
de Bilhetes  
Eletrônicos Ltda. .............  

Controlada 10/01/2006 Mútuo 4.000 1.664 2.661 3.332 31/12/2011 Operação realizada 
para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

Original Veículos Ltda........  Coligada 01/10/2007 Mútuo 4.000 352 – 33 31/12/2011 Operação realizada 
para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

JS Táxi Aéreo Ltda. ............  Coligada 05/02/2002 Mútuo 4.000 – 1.014 – 31/12/2011 Operação realizada 
para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

CS Brasil .............................  Controlada 01/07/2009 Mútuo 30.000 – – 21.623 31/12/2011 Operação realizada 
em decorrência da 
Cisão da empresa 
CS Brasil 

104% do 
CDI 

Work Container...................  Coligada 20/02/2004 Mútuo 500 0 0 15 31/12/2011 Operação realizada 
para gestão de 
capital de giro 

104% do 
CDI 

Consorcio 123 .....................    Mútuo – – – 756 – Operação realizada 
para gestão de 
capital de giro 

 

Total ...................................      3.877 5.745 26.459    
Exigível a longo prazo 

(pessoa física)..................  
          

Julio Simões ........................  Outros  Mútuo  – – –    
Fernando Antonio Simões......  Outros  Mútuo  – 463 –    
Elvira Simões ......................  Outros  Mútuo  2 – –    
Jussara Elaine Simões.........  Outros  Mútuo  10 – –    
Solange Elaine  

Simões Reis.....................  Outros  Mútuo  10 – –    
Marita Simões .....................  Outros  Mútuo  7 – –    
Total ...................................      29 463 –    
Total exigível a  

longo prazo.....................      3.906 6.208 26.459    
 

(1) Empresa controladora da Julio Simões Logística S.A. 
(2)  Empresa controlada pela Julio Simões Participações S.A. 

 
Os valores correspondentes aos contratos de mútuos ativos com sócios e empresas ligadas estão sujeitos a 

encargos contratuais segundo a variação do CDI. 

Não há garantias e seguros, tampouco condições de rescisão ou extinção relacionados às operações de 
mútuo com partes relacionadas. 

Não temos operações relevantes com as demais empresas do Grupo Julio Simões além das citadas acima. 

16.3. Medidas para Tratar de Conflito de Interesses 

A Companhia pretende aderir ao Novo Mercado, segmento especial de listagem da BM&FBOVESPA, o 
que obrigará a Companhia a adotar práticas de governança corporativa diferenciadas, além daquelas já exigidas 
pela legislação vigente. O Estatuto Social da Companhia prevê que compete ao nosso Conselho de 
Administração aprovar qualquer operação ou conjunto de operações cujo valor seja igual ou superior a 
R$10.000.000,00 anuais envolvendo a Companhia e qualquer parte relacionada, direta ou indiretamente.  

Adicionalmente, em conformidade com a Lei 6.404/76, qualquer membro do Conselho de Administração 
da Companhia está proibido de votar em qualquer assembleia ou reunião do Conselho, ou de atuar em qualquer 
operação ou negócios nos quais tenha interesses conflitantes com os da Companhia.  

Cumpre destacar, ainda, que as nossas operações e negócios com nossas partes relacionadas seguem a 
política descrita no item “16.1” acima. 
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17. CAPITAL SOCIAL 

17.1. Composição do Capital Social 

 
17.2. Aumento de Capital 

Em 2 de maio de 2005, por meio da 91ª alteração do contrato social da Companhia, foi deliberado o aumento 
do capital social da Companhia de R$76.000.000,00 para R$91.409.770,00 (o qual representa 16,9% do capital 
social da Companhia anteriormente ao referido aumento do capital social), totalmente integralizado, dividido em 
91.409.770 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada. Esse aumento do capital social da Companhia no valor de 
R$15.409.770,00 foi integralizado pelos sócios, na proporção de suas respectivas participações, da seguinte forma: 
(i) o Sr. Julio Simões integralizou R$3.943.360,14, sendo R$2.065.428,66 por meio de crédito que possuía junto à 
Companhia, e os R$1.877.931,48 restantes mediante a utilização da totalidade do adiantamento para futuro 
aumento de capital por ele anteriormente realizado; (ii) a Sra. Elvira Benedicta Simões integralizou 
R$3.943.360,14, sendo R$1.578.391,74 por meio de crédito que possuía junto à Companhia, e os R$2.364.968,40 
restantes mediante a utilização da totalidade do adiantamento para futuro aumento de capital por ela anteriormente 
realizado; (iii) o Sr. Fernando Antonio Simões integralizou R$5.633.811,91, sendo R$2.197.234,31 por meio de 
crédito que possuía junto à Companhia, e os R$3.436.577,60 restantes mediante a utilização da totalidade do 
adiantamento para futuro aumento de capital por ele anteriormente realizado; (iv) o Sr. Julio Eduardo Simões 
integralizou R$140.228,91, sendo R$0,01 por meio de crédito que possuía junto à Companhia, e os R$140.228,90 
restantes mediante a utilização da totalidade do adiantamento para futuro aumento de capital por ele anteriormente 
realizado; (v) a Sra. Jussara Elaine Simões integralizou R$140.228,91, sendo R$0,01 por meio de crédito que 
possuía junto à Companhia, e os R$140.228,90 restantes mediante a utilização da totalidade do adiantamento para 
futuro aumento de capital por ela anteriormente realizado; (vi) a Sra. Solange Maria Simões Reis integralizou 
R$140.228,91, sendo R$0,01 por meio de crédito que possuía junto à Companhia, e R$140.228,90 restantes 
mediante a utilização da totalidade do adiantamento para futuro aumento de capital por ela anteriormente realizado; 
(vii) a Sra. Marita Simões integralizou R$140.228,91, sendo R$0,01 por meio de crédito que possuía junto à 
Companhia, e os R$140.228,90 restantes mediante a utilização da totalidade do adiantamento para futuro aumento 
de capital por ela anteriormente realizado; e (viii) a Transcel Transportes e Armazéns Gerais Ltda. integralizou 
R$1.328.322,17 mediante a utilização de parte do adiantamento para futuro aumento de capital por ela 
anteriormente realizado. 

Em 30 de dezembro de 2005, por meio da 94ª alteração do contrato social da Companhia, o capital social 
da Companhia, que à época era de R$91.409.770,00, passou a ser de R$91.388.248,00 com a extinção de 21.522 
quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalizando R$21.522,00, todas pertencentes à Companhia. Ainda neste 
ato, a Companhia e a Transcel Transportes e Armazéns Gerais Ltda. deliberaram o aumento do capital social da 
Companhia de R$91.388.248,00 para R$92.416.980,00 (o qual representa 1,1% do capital social da Companhia 
anteriormente ao referido aumento do capital social), sendo o aumento, no importe de R$1.028.732,00, 
representado por 1.028.732 quotas, no valor unitário de R$1,00 cada. Esse aumento do capital social da 
Companhia foi integralmente subscrito pela Transcel Transportes e Armazéns Gerais Ltda., mediante a 
utilização de adiantamento para futuro aumento de capital, em igual valor. Ademais, deliberaram aumentar o 
capital social da Companhia em R$583.020,00, com a utilização de parte do saldo de lucros acumulados, 
apurado no balanço patrimonial levantado em 30 de novembro de 2005, de sorte que o capital social passou de 
R$92.416.980,00 para R$93.000.000,00 (o qual representa 99,4% do capital social da Companhia anteriormente 
ao referido aumento do capital social), totalmente integralizado. 

Capital emitido 
Capital 

subscrito 
Capital 

integralizado 
Capital 

autorizado 
Títulos conversíveis 

em ações 
Condições para 

conversão 

139.151.803................. R$139.151.803,00 R$139.151.803,00 R$2.000.000.000,00 – – 
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Em 10 de outubro de 2006, por meio da 98ª alteração do contrato social da Companhia, foi deliberado o 
aumento do capital social da Companhia de R$93.000.000,00 para R$98.756.745,00 (o qual representa 0,6% do 
capital social da Companhia anteriormente ao referido aumento do capital social), aumento portanto de 
R$5.756.745,00, com a emissão de 5.756.745 novas quotas de valor nominal de R$1,00 cada uma, todas 
subscritas e intregalizadas pela Companhia, tendo em vista a expressa renúncia ao direito de preferência por 
parte da Transcel Transportes e Armazéns Gerais Ltda., mediante incorporação ao capital social da totalidade do 
saldo de adiantamento para futuro aumento de capital. 

Em 28 de julho de 2009, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária na qual nossos acionistas 
aprovaram o aumento do capital social da Companhia em R$92.211.737,00 (o qual representa 88,7% do capital 
social da Companhia anteriormente ao referido aumento do capital social), passando, portanto, para 
R$196.133.679,00, com a emissão, na mesma data, de 92.211.737 novas ações ordinárias nominativas, sem 
valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00, integralizado por todos os acionistas na proporção de suas 
respectivas participações, mediante a conferência para a Companhia de 92.211.737 quotas da CS Brasil 
Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., ao preço de R$1,00 por quota, sendo este valor contábil 
apurado com base no artigo 8°, da Lei das Sociedades Por Ações.  

17.3. Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações 

Não houve desdobramentos, grupamentos ou bonificações nos últimos três exercícios sociais. 

17.4. Reduções do Capital Social  

Em 28 de fevereiro de 2007, por meio da 101ª alteração do contrato social da Companhia, a Transcel, à 
época, sócia controladora da Companhia, foi incorporada pela Companhia. Tendo em vista que parte 
significativa do patrimônio da Transcel era representado por participação na Companhia e que esta participação 
foi totalmente extinta após o processo de incorporação supramencionado, a referida incorporação resultou na 
redução, naquela mesma data, do capital social da Companhia no montante de R$138.219.489,00, passando de 
R$280.600.000,00 para R$142.380.511,00 (o qual representa 49,26% do capital social da Companhia 
anteriormente à referida redução de capital), passando de R$280.600.000,00 para R$142.380.511,00, com o 
cancelamento de 138.219.489 quotas e versão do patrimônio líquido, em moeda corrente nacional, da Transcel 
para a Companhia apurado com base no valor contábil levantado conforme laudo de avaliação. O valor restituído 
por quota foi de R$1,00. 

Em 10 de novembro de 2008, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária na qual nossos acionistas aprovaram 
a redução, ocorrida mesma data, do capital social da Companhia no valor de R$155.042.180,00 apurado com base em 
valor contábil (o qual representa 44,1% do capital social da Companhia anteriormente à referida redução de capital), 
passando, portanto, para R$196.133.779,00, com o cancelamento de 155.042.180 ações ordinárias sem valor nominal, 
sendo que o valor restituído por ação foi de R$1,00. A redução do capital social foi consequência da cisão parcial da 
Companhia com versão de parte de seu patrimônio para a Julio Simões Participações S.A., sendo R$10.850.000,00 
referente a um bem imóvel e R$144.192.180,00 pagos em moeda corrente nacional. 

Em 22 de junho de 2009, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária na qual nossos acionistas 
aprovaram a redução, ocorrida na mesma data, do capital social da Companhia no valor de R$92.211.837,00 (o 
qual representa 47,0% do capital social da Companhia anteriormente à referida redução de capital), passando, 
portanto, para R$103.921.942,00, com o cancelamento de 92.211.837 ações ordinárias, sem valor nominal, 
sendo que o valor restituído por ação foi de R$1,00. A redução do capital social foi consequência da cisão parcial 
da Companhia com versão de parte do seu patrimônio para a CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços 
Ambientais Ltda., sendo composto da seguinte forma (i) R$545.417,79 em moeda corrente nacional; (ii) créditos 
provenientes de contratos firmados pela Companhia com entes da Administração Pública, como CONLURB, 
Prefeitura do Município de Arujá, Prefeitura do Município de Itapevi, entre outros, no valor de 
R$64.740.952,64; (iii) equipamentos (i.e cortadores de grama, bombas de alta pressão, lavadoras, motosserra, 
entre outros) no valor de R$46.995.880,77; (iv) produtos em estoque no valor de R$4.243.512,87; (v) débitos 
com fornecedores no valor de R$10.379.291,32; e (vi) obrigações passivas trabalhistas no valor de 
R$13.934.635,75. 
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Em 30 de setembro de 2009, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária na qual, conforme retificação 
ocorrida em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de dezembro de 2009, nossos acionistas 
aprovaram a redução do capital social da Companhia no valor de R$56.981.876,00 (o qual representa 29,0% do 
capital social da Companhia anteriormente à referida redução de capital), passando, portanto, para 
R$139.151.803,00, com o cancelamento de 56.981.876 ações ordinárias, sem valor nominal. A redução do 
capital social ocasionou a transferência aos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas 
participações no capital social, dos investimentos nas empresas Original Veículos Ltda., Avante Veículos Ltda., 
Ponto Veículos Ltda. e Corretora e Administradora de Seguros Vintage Ltda. 

17.5. Outras Informações Relevantes 

Não há outras informações relevantes referentes a este item. 

252



 

18. VALORES MOBILIÁRIOS 

18.1. Descrição dos direitos de cada classe e espécie de ação 

a. Direito a Dividendos 

Nos termos do nosso estatuto social, é conferido aos titulares das nossas ações ordinárias o direito ao 
recebimento de dividendos ou outras distribuições realizadas relativamente às ações ordinárias na proporção de 
suas participações no nosso capital social. 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido poderá ser destinado à reserva de lucros e 
ao pagamento de dividendos. 

Reservas de Capital e de Lucro 

Reserva de Capital. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a reserva de capital deverá ser 
empregada exclusivamente (i) na absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e a reserva de 
lucros; (ii) no resgate, reembolso ou compra de ações; (iii) no resgate das ações do fundador; (iv) no aumento do 
capital; e (v) no pagamento de dividendos referentes a ações preferenciais, caso estas tenham direito a esses 
dividendos. As quantias destinadas à nossa reserva de capital não são consideradas para efeito da determinação 
do dividendo obrigatório. Com a adesão da Companhia ao Novo Mercado, a mesma não poderá emitir partes 
beneficiárias. A nossa conta de reserva de lucros compreende a reserva legal, a reserva para contingências, a 
reserva para retenção de lucros, a reserva de lucros a realizar e a reserva estatutária.  

Reserva Legal. De acordo com a Lei de Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social, estamos obrigados a 
manter reserva legal, à qual devemos destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social até que o valor da 
reserva seja igual a 20% do nosso capital social. Não obstante, não somos obrigados a fazer qualquer destinação 
à reserva legal com relação a qualquer exercício social em que a reserva legal, quando acrescida às outras 
reservas de capital constituídas, exceder 30% do nosso capital social. Os valores da reserva legal podem ser 
utilizados para compensar prejuízos ou aumentar o nosso capital social, não estando, porém, disponíveis para 
pagamento de dividendos. Em 31 de dezembro de 2009, constituímos R$3,1 milhões para nossa reserva legal. 

Reserva para Contingências. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, parte do lucro líquido deverá 
ser destinada à reserva para contingências para prejuízos considerados prováveis em exercícios futuros. Qualquer 
valor assim destinado em exercício anterior deverá ser revertido no exercício social em que se verifique que a 
perda antecipada não ocorrerá, ou deverá ser baixado na hipótese de a perda antecipada efetivamente ocorrer. 
Em 31 de dezembro de 2009, não provisionamos quaisquer recursos para nossa reserva para contingências.  

Reserva de Retenção de Lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral 
poderá deliberar sobre a retenção de parcela do lucro líquido do exercício para a realização de investimentos 
previstos em orçamento aprovado por nossos acionistas. Quando as reservas de retenção de lucros perduram por 
mais de um ano, é necessário que nossos acionistas a revejam anualmente em Assembleia Geral. A destinação de 
parte do lucro líquido para a reserva de retenção de lucros não pode ocorrer em detrimento do pagamento do 
dividendo obrigatório. Em 31 de dezembro de 2009, provisionamos R$44,9 milhões para nossa reserva de 
retenção de lucros. 

Reserva de Lucros a Realizar. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no exercício social em que 
o valor do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido, o excesso poderá ser destinado 
à constituição de reserva de lucros a realizar, mediante aprovação pelos nossos acionistas. Considera-se realizada 
a parcela do lucro líquido do exercício que exceder a soma do (i) resultado líquido positivo, se houver, calculado 
pelo método da equivalência patrimonial para lucros e prejuízos das nossas subsidiárias e certas empresas 
associadas, se houver; e (ii) lucro, ganho ou rendimento em operações cujo prazo de realização financeira ocorra 
após o término do exercício social seguinte. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar devem ser 
acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a sua realização. Em 31 de dezembro de 2009, não 
provisionamos quaisquer recursos para nossa reserva de lucros a realizar. 
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Reserva Estatutária – Reserva de Investimentos. Segundo a Lei das Sociedades por Ações, nosso 
Estatuto Social poderá criar reservas estatutárias desde que indique a finalidade, critérios de constituição e 
limite máximo da reserva. Nosso Estatuto Social prevê uma Reserva de Investimentos, que tem por 
finalidade financiar a expansão de nossas atividades e/ou de nossas empresas controladas e coligadas, 
inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital, a qual será formada com até 100% do lucro 
líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias e cujo saldo não poderá ultrapassar o valor 
equivalente a 80% do capital social subscrito da Companhia observando-se, ainda, que a soma do saldo 
dessa reserva de lucros aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e 
a reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% do capital subscrito da Companhia. Em 31 de 
dezembro de 2009, não provisionamos quaisquer recursos para nossa reserva de estatutária. 

O saldo das reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o valor do 
capital social da Companhia. Uma vez atingido esse limite máximo, nossos acionistas poderão deliberar sobre a 
aplicação do excesso na integralização ou no aumento do nosso capital social, ou na distribuição de dividendos. 

Dividendos 

Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, a Companhia deve realizar Assembleia 
Geral Ordinária até o quarto mês subsequente ao encerramento de cada exercício social, ocasião em que ocorre a 
deliberação acerca da destinação dos resultados do exercício social e a distribuição dos dividendos. O pagamento 
do dividendo obrigatório é determinado com base nas demonstrações contábeis consolidadas auditadas do 
exercício social anterior. 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os dividendos deverão ser distribuídos ao proprietário ou 
usufrutuário de nossas ações registrado na data de sua declaração, no prazo de 60 dias a contar da data em que o 
dividendo foi declarado, a menos que deliberação dos nossos acionistas estabeleça outra data de distribuição que, 
em qualquer caso, deverá ocorrer antes do encerramento do exercício social em que o dividendo foi declarado. 
Dividendos não reclamados não rendem juros, não são corrigidos monetariamente e revertem em favor da 
Companhia se não reclamados dentro de três anos após a data em que forem colocados à disposição do acionista. 

Nosso estatuto social prevê a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido do 
exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; 
e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas 
em exercícios anteriores. 

Sofremos determinadas restrições relacionadas à distribuição de dividendos e pagamentos de juros sobre 
capital próprio. Para maiores informações, ver item 10.1.g.iv. 

Juros sobre o Capital Próprio 

Nos termos da legislação tributária brasileira em vigor, a partir de 1° de janeiro de 1996, as sociedades 
estão autorizadas a pagar juros sobre o capital próprio a proprietários ou usufrutuários de ações, conforme o 
caso, e tratar tais pagamentos como despesa dedutível para fins de cálculo do imposto sobre a renda, e, a partir 
de 1997, para fins de cálculo da contribuição social, observados os limites previstos em lei.  

A dedução fica limitada ao que for maior entre (i) 50,0% do nosso lucro líquido (após as deduções de 
provisões para a CSLL, mas antes de se considerar a provisão para o IRPJ e juros sobre o capital próprio) do 
período com relação ao qual o pagamento seja efetuado, e (ii) 50,0% de nossos lucros acumulados e reservas de 
lucro no início do exercício social em relação ao qual o pagamento seja efetuado. Os juros sobre o capital 
próprio ficam limitados à variação pro rata die da TJLP.  

Qualquer pagamento de juros sobre o capital próprio a acionistas, sejam eles residentes ou não no Brasil, 
está sujeito a imposto de renda de 15%, sendo que esse percentual será de 25% caso a pessoa que recebe os juros 
seja residente em um paraíso fiscal (i.e., um país onde não exista imposto de renda ou que tenha seu percentual 
máximo fixado abaixo da alíquota de 20% ou onde a legislação local imponha restrições à divulgação da 
composição dos acionistas ou do proprietário do investimento). 
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O valor pago a título de juros sobre o capital próprio líquido de imposto de renda será imputado ao 
dividendo obrigatório. De acordo com a legislação aplicável, a Companhia deve pagar aos acionistas o suficiente 
para assegurar que a quantia líquida recebida por estes a título de juros sobre o capital próprio, após a retenção 
de impostos, acrescida da quantia de dividendos declarados, seja ao menos equivalente ao dividendo obrigatório. 
Tal como ocorre com o pagamento dos dividendos, os juros sobre o capital próprio revertem em favor da 
Companhia se não reclamados dentro de três anos após a data em que forem colocados à disposição do acionista. 

A Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio 
destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser 
imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto em nosso Estatuto Social. 

Sofremos determinadas restrições relacionadas à distribuição de dividendos e pagamentos de juros sobre 
capital próprio. Para maiores informações, ver item 10.1.g.iv. 

b. Direito a Voto 

Cada ação ordinária confere ao respectivo titular direito a um voto em qualquer Assembleia Geral de 
acionistas da Companhia. 

c. Conversibilidade em outra classe ou espécie de ação 

i. condições 

ii. efeitos sobre o capital social 

Nossas ações ordinárias não estão sujeitas à conversibilidade. 

d. Direitos de reembolso de capital 

A aprovação das seguintes matérias dá ao nosso acionista dissidente o direito de retirar-se da Companhia, 
mediante reembolso do valor de suas Ações. 

• redução do dividendo obrigatório; 

• nossa fusão ou incorporação em outra sociedade; 

• incorporação de ações envolvendo a Companhia, nos termos do artigo 252 da Lei de Sociedades 
por Ações; 

• nossa participação em um grupo de sociedades, conforme definido na Lei de Sociedades por 
Ações; 

• aquisição, por nós, do controle de qualquer sociedade caso o preço de aquisição ultrapasse os 
limites estabelecidos no §2° do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações; 

• mudança do nosso objeto social; e 

• nossa cisão, nas condições a seguir descritas. 

De acordo com a Lei de Sociedades por Ações, uma cisão não ensejará direito de retirada, salvo se houver: 

• a mudança do nosso objeto, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja 
atividade preponderante coincida com a decorrente de nosso atual objeto social; 

• a redução do nosso dividendo obrigatório; ou 

• a nossa participação em um grupo de sociedades, conforme definido na Lei das Sociedades 
por Ações. 
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Nos casos de: (i) nossa fusão ou incorporação, em outra companhia; (ii) nossa participação em um grupo 
de sociedades; (iii) aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações de outra companhia para torná-la 
nossa subsidiária integral, ou alienação, pelos nossos acionistas, da totalidade de nossas ações para outra 
companhia para nos tornarmos subsidiária integral desta outra companhia; ou (iv) aquisição, pela Companhia, 
do controle de qualquer sociedade caso o preço de aquisição ultrapasse os limites estabelecidos no §2° do 
artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações, nossos acionistas não terão direito de retirada caso suas ações:  

• tenham liquidez, ou seja, integrem o IBOVESPA ou o índice de qualquer outra bolsa, conforme 
definido pela CVM; e 

• tenham dispersão, de forma que o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras 
sociedades sob controle comum detenham menos da metade das ações da espécie ou classe objeto 
do direito de retirada. 

O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de até 30 dias contados da publicação da ata da 
Assembleia Geral em questão. Adicionalmente, temos o direito de reconsiderar qualquer deliberação que 
tenha ensejado direito de retirada, nos dez dias subsequentes ao término do prazo de exercício desse direito, 
caso entendamos que o pagamento do preço do reembolso das ações aos acionistas dissidentes colocaria em 
risco nossa estabilidade financeira. 

No caso do exercício do direito de retirada, os acionistas terão direito a receber o valor patrimonial de 
suas ações, calculado com base no último balanço patrimonial aprovado pela Assembleia Geral. Se, todavia, a 
deliberação que ensejou o direito de retirada tiver ocorrido mais de 60 dias depois da data do último balanço 
aprovado, o acionista poderá solicitar levantamento de balanço especial em data que obedeça ao prazo de 60 
dias, para determinação do valor de suas ações. Neste caso, devemos pagar imediatamente 80% do valor de 
reembolso calculado com base no último balanço aprovado por nossos acionistas, e o saldo no prazo de 120 
dias a contar da data da deliberação da Assembleia Geral. 

e. Direito a participação em oferta pública por alienação de controle 

De acordo com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, a alienação de nosso Controle, tanto por 
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição 
suspensiva ou resolutiva de que o adquirente do poder de controle se obrigue a efetivar, dentro do prazo 
estipulado pela Lei de Sociedades por Ações e pelo regulamento do Novo Mercado, uma OPA das demais 
ações dos nossos outros acionistas nos mesmos termos e condições concedidas ao Controlador alienante. 

A OPA é exigida, ainda: 

• quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou de 
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação 
do nosso Controle; 

• quando, ocorrer a transferência indireta do nosso controle; e 

• quando aquele que já detiver nossas ações, adquirir o Poder de Controle em razão de contrato 
particular de compra de ações. Nesse caso, o Acionista Adquirente estará obrigado a concretizar 
OPA pelos mesmos termos e condições oferecidos ao acionista alienante e ressarcir os acionistas 
de quem tenha comprado ações em bolsa, nos seis meses anteriores à data da alienação do 
Controle. O valor do ressarcimento é a diferença entre o preço pago ao acionista controlador 
alienante e o valor pago em bolsa, por ações, nesse período, devidamente atualizado. 

O comprador, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos seis meses 
subsequentes, o percentual mínimo de 25% de ações em circulação no mercado. 

A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o comprador do poder de controle, ou 
para aquele que vier a deter o poder de controle enquanto este não subscrever o termo de anuência dos 
controladores. 
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A Companhia não registrará acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do poder de controle 
enquanto os seus signatários não subscreverem o termo de anuência dos controladores. 

f. Restrições à circulação 

Não há restrições à circulação de nossas ações. 

g. Condições para alteração dos direitos assegurados por tais valores mobiliários 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o Estatuto Social, tampouco as deliberações adotadas 
pelos acionistas em Assembleias Gerais de sociedade por ações podem privar os acionistas dos seguintes direitos: 

• Direito a participar da distribuição dos lucros; 

• Direito a participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer 
ativos remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; 

• Direito de preferência na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de 
subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; 

• Direito de fiscalizar, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; 

• Direito de votar nas assembleias gerais; e  

• Direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações. 

h. outras características 

Não existem outras características relevantes referentes a este item. 

18.2. Descrição, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de 
acionistas significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública 

Nosso estatuto social prevê em sua cláusula 45 que caso qualquer acionista adquirente que venha a se 
tornar titular de mais de 15% do capital social da Companhia (excluindo as ações em tesouraria), deverá no 
prazo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações 
nessa quantidade realizar oferta pública para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, 
observando-se o disposto na regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários, os regulamentos da 
BM&FBOVESPA e os termos de nosso estatuto social. 

A exigência da oferta pública presente em nosso estatuto social não se aplica na hipótese de uma pessoa se 
tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 15% (quinze por cento) do total das 
ações de sua emissão, em decorrência: (a) de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de 
ações em até 30 dias contados do evento relevante; (b) da incorporação de outra sociedade pela Companhia; (c) da 
incorporação de ações de outra sociedade pela Companhia; (d) da subscrição de ações da Companhia, realizada em 
uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral, convocada pelo Conselho de 
Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações 
com base em valor econômico obtido a partir de um laudo de avaliação da Companhia realizada por instituição 
especializada; ou (e) de oferta pública para a aquisição da totalidade das ações da Companhia. 

Na hipótese de o acionista adquirente de mais de 15% do capital social da Companhia (excluindo as ações 
em tesouraria) não cumprir as obrigações dispostas acima quanto à realização de oferta púbica de aquisição de 
ações de emissão da Companhia, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos (i) para a realização ou 
solicitação do registro da oferta pública; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da 
CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o 
acionista adquirente de mais de 15% do capital social da Companhia (excluindo as ações em tesouraria) não 
poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do acionista adquirente, conforme 
disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações. 
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18.3. Descrição das exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou 
políticos previstos no estatuto 

Não há tais tipos de disposições em nosso Estatuto Social. 

18.4. Volume de Negociações, Cotações dos Valores Mobiliários 

Na data deste Formulário de Referência, não possuímos ações em negociação no mercado. 

18.5. Outros Valores Mobiliários Emitidos 

Obtivemos, em 21 de outubro de 2009, dispensa de registro perante a CVM, nos termos da Instrução CVM 
n° 476, para a realização da 1ª emissão pública de debêntures da espécie quirografária, não conversíveis em 
ações, escriturais e nominativas, que compreendeu a emissão de 765 debêntures com vencimento em 6 de 
outubro de 2011, de valor nominal unitário de R$100.000,00, perfazendo o valor total de R$76,5 milhões. As 
debêntures têm como remuneração 100% da variação das taxas DI acrescidas de um spread de 2,0% a.a. e 
possuem como garantia o penhor de direitos sobre certos recebíveis da Companhia. A data de emissão das 
debêntures foi em 6 de outubro de 2009 e o prazo de vencimento é de 2 anos a contar da data de emissão. 

A Companhia poderá resgatar antecipadamente a qualquer tempo e a seu exclusivo critério as debêntures 
da sua 1ª emissão a partir do 90° dia a contar da data de emissão, sem o pagamento de quaisquer custos ou 
prêmios adicionais. O valor a ser pago aos debenturistas a título de resgate antecipado será o valor nominal 
unitário das debêntures, ou seja, R$100.000,00, acrescido da remuneração devida e ainda não paga até a data do 
efetivo pagamento do resgate antecipado. 

A amortização das debêntures da 1ª emissão da Companhia será realizada em 21 parcelas mensais, sendo 
que a primeira parcela foi paga em 6 de janeiro de 2010, com um percentual de amortização de 4,7619%. Não 
haverá repactuação das debêntures. 

As debêntures da 1ª emissão da Companhia contam com a garantia adicional real, constituída por meio do 
contrato de penhor de direitos creditórios celebrado entre a Companhia, a Pentágono S.A. DTVM e o Banco 
Santander (Brasil) S.A., em 6 de outubro de 2009. O contrato de penhor constitui como garantia ao total 
pagamento das obrigações oriundas da debêntures os recebíveis de 3 contratos de locação, um contrato de 
prestação de serviços e pedidos de compra. Os recebíveis totalizam o valor de R$153.000.000,00. 

As debêntures podem ser consideradas antecipadamente vencidas, caso ocorra os seguintes eventos: 

(a) descumprimento pela Companhia, de quaisquer de suas respectivas obrigações pecuniárias previstas na 
escritura da 1ª emissão de debêntures da Companhia, nas debêntures ou no Contrato de Penhor de 
Direitos Creditórios não sanadas no prazo de 2 dias úteis contados da data do respectivo vencimento; 

(b) caso ocorra (i) a dissolução ou a liquidação da Companhia e/ou quaisquer sociedades, direta ou 
indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas da Companhia; (ii) a decretação de 
falência da Companhia e/ou quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, 
controladoras ou controladas da Companhia; (iii) o pedido de autofalência, por parte da Companhia e/ou 
quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas da 
Companhia; (iv) o pedido de falência formulado por terceiros em face da Companhia e/ou quaisquer 
sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas da Companhia e não 
devidamente solucionado, por meio de pagamento ou depósito, rejeição do pedido, suspensão dos efeitos 
da declaração de falência, ou por outro meio, nos prazos aplicáveis; (v) a apresentação de pedido, por 
parte da Companhia e/ou quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras 
ou controladas da Companhia, de plano de recuperação extrajudicial a seus credores, independentemente 
de ter sido requerida homologação judicial do referido plano; (vi) o ingresso pela Companhia e/ou 
quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas da 
Companhia em juízo com requerimento de recuperação judicial, independentemente de seu deferimento 
pelo juiz competente; ou (vii) qualquer evento análogo que caracterize estado de insolvência da 
Companhia e/ou quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou 
controladas da Companhia, incluindo acordo de credores, nos termos da legislação aplicável; 
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(c) transformação da Companhia em sociedade limitada; 

(d) a incorporação, a fusão ou a cisão da Companhia, sem a prévia e expressa autorização dos 
debenturistas em assembleia geral de debenturistas convocada com esse fim, dispensada essa 
aprovação se for assegurado aos debenturistas que o desejarem, a aquisição pela Companhia das 
debêntures de que forem titulares, durante o prazo mínimo de seis meses a contar da data de 
publicação do fato relevante referente à alienação; 

(e)  se a Companhia tiver título de sua responsabilidade ou co-obrigação protestado ou sofrer 
execução ou arresto de bens sem que a explicação a esse respeito solicitada pela Pentágono S.A. 
DTVM tenha sido apresentada pela Companhia no prazo que lhe tiver sido designado ou, sendo 
ou tendo sido apresentada a explicação, se a mesma não for considerada satisfatória pela 
Pentágono S.A. DTVM; 

(f) não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a 
Companhia em valor agregado igual ou superior a R$1.500.000,00, ou seu valor equivalente em 
outras moedas; 

(g) provarem-se falsas ou revelarem-se incorretas ou enganosas quaisquer das declarações ou garantias 
prestadas pela Companhia na escritura da 1ª emissão de debêntures da Companhia; 

(i) se o objeto social disposto no Estatuto Social da Companhia for alterado de maneira que sejam 
excluídas ou substancialmente reduzidas altere as principais atividades atualmente praticadas e os 
ramos de negócios atualmente explorados pela Companhia; 

(j) se a Companhia não reforçar, em caso de perecimento, perda ou depreciação, sempre que o 
Agente Fiduciário entender necessário, os Direitos Creditórios quando estiverem abaixo do 
Valor Mínimo Mensal; 

(k) descumprimento, pela Companhia, de qualquer obrigação não pecuniária relacionada às 
debêntures;  

(l) se a Companhia tiver seu controle acionário direto ou indireto transferido a terceiro sem que os 
Debenturistas representando maioria simples dos presentes em assembleia geral de Debenturistas 
tenham manifestado, prévia e formalmente, decisão de manter as Debêntures em Circulação, após 
tal transferência;  

(m) deliberação tomada em assembleia pelos acionistas da Companhia, para redução do capital social 
da Companhia por seus respectivos acionistas, após o início da distribuição das Debêntures e antes 
da Data de Vencimento, sem a prévia anuência dos titulares das Debêntures, nos termos previstos 
no § 3º do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações; 

(n) não pagamento, na data de vencimento original, ou vencimento antecipado, de quaisquer 
obrigações financeiras da Companhia decorrente de quaisquer operações de captação de recursos 
realizada no mercado financeiro ou de capitais, no mercado local ou internacional, ressalvada a 
hipótese de a Companhia, por meio de qualquer medida judicial ou arbitral cabível, contestar e 
evitar a formalização do referido vencimento antecipado ou inadimplemento; 

(o) resgate ou amortização de ações, pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer 
outra participação no lucro estatutariamente prevista ou qualquer outra forma de oferta, pela 
Companhia a seus acionistas, quando esta estiver em mora com relação às Debêntures, ressalvado, 
entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo 202 da Lei das 
Sociedades por Ações e o pagamento de dividendos prioritários (fixos ou mínimos) a que as ações 
preferenciais eventualmente emitidas pela Companhia façam jus; ou (Para mais informações sobre 
restrições de pagamentos de dividendos, ver item “3.4”, deste Formulário de Referência); e 
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(p) se os debenturistas da 1ª Emissão da Companhia deixarem de concorrer, no mínimo, em condições 
pari passu com os demais credores das demais dívidas quirografárias da Companhia, ressalvadas as 
obrigações que gozem de preferência ou privilégio por força de disposição legal.  

A ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nas alíneas (a), (b), (c), (e) e (n) acima acarretará o vencimento 
antecipado automático das debêntures, independentemente de qualquer consulta aos titulares das debêntures. 

O agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da Companhia é a Pentágono S.A. DTVM. 

Em maio de 2008, a Julio Simões Participações S.A., nossa controladora direta, concluiu sua 1ª emissão 
pública de notas promissórias comerciais composta por 9 notas promissórias de valor nominal unitário de 
R$15.000.000,00, com prazo de vencimento era de 180 dias a contar da data de emissão, totalizando o montante 
de R$135.000.000,00. As notas promissórias fizeram jus a remuneração da variação da CDI + 0,9% ao ano. 
Adicionalmente, as notas promissórias contavam com aval da Julio Simões Transportes e Serviços Ltda., nossa 
antiga denominação. Por fim, os recursos provenientes da emissão das notas promissórias foram utilizados para 
o pagamento de dívidas de curto prazo contraídas pela Julio Simões Participações S.A. 

18.6. Mercados Brasileiros nos quais nossos valores mobiliários são admitidos à negociação 

As nossas ações foram admitidas à negociação no Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros. 

18.7. Classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros 

Na data deste Formulário de Referência, não temos nenhum valor mobiliário admitido à negociação em 
mercados estrangeiros. 

18.8. Descrição das ofertas públicas de distribuição efetuadas pela Companhia ou por 
terceiros, incluindo controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a 
valores mobiliários da Companhia 

Conforme descrito no item 18.5, obtivemos, em 21 de outubro de 2009, dispensa de registro perante a 
CVM, nos termos da Instrução CVM n° 476, para a realização da 1ª emissão pública de debêntures da espécie 
quirografária, não conversíveis em ações, que compreendeu a emissão de 765 debêntures com vencimento em 6 
de outubro de 2011, de valor nominal unitário de R$100.000,00, perfazendo o valor total de R$76,5 milhões. As 
debêntures têm como remuneração 100% da variação das taxas DI acrescidas de um spread de 2,0% a.a. e 
possuem como garantia o penhor de direitos sobre certos recebíveis da Companhia. 

Em dezembro de 2009, assinamos com o BB Banco de Investimento S.A. uma Carta Proposta e Contratos 
de Assessoramento na Coordenação, Estruturação e Distribuição Pública de 2ª Emissão Púbica de Debêntures 
Simples, precedida pela emissão de Notas Promissórias, por meio do qual o BB Banco de Investimento S.A. 
presta garantia firme de subscrição para o volume total de R$120.000.000,00, com juros remuneratórios 
estabelecidos com base na variação acumulada de 123,00% das taxas médias diárias dos depósitos 
interfinanceiros de um dia denominada “Taxa DI over extra grupo”, com vencimento ao final de 84 meses 
contados da data de emissão das notas promissórias. A operação conta com aval na nota promissória e fiança e 
cessão fiduciária de direitos de crédito nas debêntures. 

18.9. Descrição das ofertas públicas de aquisição feitas por nós relativas a ações de emissão 
de terceiro 

Até a data deste Formulário de Referência, não havíamos realizado nenhuma oferta pública de aquisição de 
ações de emissão de terceiros. 

18.10. Outras Informações Relevantes 

Não há outras informações relevantes referentes a este item. 

260



 

19. PLANOS DE RECOMPRA E VALORES MOBILIÁRIOS EM TESOURARIA 

19.1. Planos de Recompra de Ações 

Até a data deste Formulário de Referência, não havíamos aprovado nenhum plano de recompra de ações.  

19.2. Movimentação de Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria 

Até a data deste Formulário de Referência, não tínhamos ações em tesouraria. 

19.3. Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria 

Até a data deste Formulário de Referência, não tínhamos ações em tesouraria. 

19.4. Outras Informações Relevantes 

Não há outras informações relevantes referentes a este item. 
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20. POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

20.1. Descrição da Política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia 
pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do Conselho de 
Administração, do conselho fiscal e de qualquer órgão com funções técnicas ou 
consultivas, criado por disposição estatutário 

Em 30 de novembro de 2009, nosso Conselho de Administração aprovou os termos da Política de 
Negociação de Valores Mobiliários. 

Divulgação de Negociação por Parte de nosso Principal Acionista, Conselheiro, Diretor ou 
Membro do Conselho Fiscal 

Os eventuais acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal ou de qualquer outro 
órgão técnico ou consultivo da Companhia devem informá-la para que possa divulgar à CVM e à 
BM&FBOVESPA, o número e tipo de valores mobiliários de sua emissão, de suas subsidiárias e companhias 
controladas que sejam companhias abertas, incluindo derivativos, que são detidos por eles ou por pessoas 
próximas ligadas a eles, bem como quaisquer mutações nas suas respectivas posições. As informações relativas 
às movimentações de tais valores mobiliários, como, por exemplo, quantia, preço e data de compra, devem ser 
fornecidas à CVM e à BM&FBOVESPA dentro do prazo de dez dias a contar do final do mês em que tais 
movimentações ocorrerem. Esta obrigação estende-se aos valores mobiliários e respectivos derivativos de que 
sejam titulares, direta ou indiretamente, o cônjuge, o(a) companheiro(a) e os dependentes incluídos na declaração 
anual de imposto de renda dos Acionistas Controladores.  

Essas informações devem conter: 

• Nome e qualificação do comunicante; 

• Quantidade, por espécie e classe, no caso de ações, e demais características no caso de outros 
valores mobiliários, além da identificação da companhia emissora; e 

• Forma de movimentação (transação privada, transação feita na bolsa de valores, etc.), preço e 
data das transações. 

Caso não tenha havido mutações nas posições mensais, a Companhia encaminhará tal informação à CVM e 
à BM&FBOVESPA. 

De acordo com o parágrafo 1º do artigo 12 da Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, sempre 
que restar elevada em pelo menos 5% a participação dos eventuais acionistas controladores e/ou qualquer 
indivíduo ou sociedade, seja individualmente ou em conjunto com outros indivíduos ou sociedades com o 
mesmo interesse, tais acionistas ou grupo de acionistas deverão comunicar à Companhia, à BM&FBOVESPA e 
à CVM as seguintes informações: 

• Nome e qualificação do comunicante; 

• Quantidade, preço, espécie e/ou classe, nos casos de ações adquiridas, ou características, no caso de 
outros valores mobiliários; 

• Forma de aquisição, como, por exemplo, transação privada, transação feita na bolsa de valores, etc.; 

• Razões e objetivo da aquisição; e 

• Informação sobre quaisquer acordos regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda 
de valores mobiliários de nossa emissão. 
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A Companhia, seus acionistas controladores (diretos e indiretos), seus administradores, os empregados e 
executivos com acesso a informação relevante e os integrantes dos demais órgãos com funções técnicas ou 
consultivas da Companhia, e quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição nas sociedades 
controladoras, nas sociedades controladas e nas sociedades coligadas, tenha conhecimento de informação 
relativa a ato ou fato relevante sobre a Companhia, e que tenham firmado o Termo de Adesão à Política (“Termo 
de Adesão”), não poderão negociar valores mobiliários da Companhia no período de 15 dias anterior à 
divulgação ou publicação, quando for o caso, das: (i) informações trimestrais da Companhia (ITR); (ii) 
Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP. 

O Conselho de Administração da Companhia não poderá deliberar a aquisição ou a alienação de ações de 
própria emissão enquanto não for tornada pública, através da publicação de Ato ou Fato Relevante a informação 
relativa à: (i) celebração de qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle acionário da 
Companhia; ou (ii) outorga de opção ou mandato para o fim de transferência do controle acionário da 
Companhia; ou (iii) existência de intenção de se promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, 
transformação ou reorganização societária. 

Os ex-administradores que se afastarem da Companhia antes da divulgação pública de negócio ou fato 
iniciado durante seu período de gestão não poderão negociar valores mobiliários da Companhia: (i) pelo prazo de 
seis meses após o seu afastamento; ou (ii) até a divulgação, pela Companhia, do Ato ou Fato Relevante ao 
mercado, salvo se, nesta segunda hipótese, a negociação com as ações da Companhia, após a divulgação do Ato 
ou Fato Relevante, puder interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo dos acionistas da 
Companhia ou dela própria. 

20.2. Outras Informações relevantes 

Não há outras informações relevantes referentes a este item. 
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21. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

21.1. Descrição de normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pela Companhia 
para assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas, 
processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva 

Na data deste Formulário de Referência, não há normas, regimentos ou procedimentos internos 
concernentes à divulgação de informações ao mercado.  

21.2. Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pela Companhia, 
indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações 
relevantes não divulgadas 

Em 30 de novembro de 2009, nosso Conselho de Administração aprovou nossa Política de Divulgação de 
Ato ou Fato Relevante, nos termos da regulamentação vigente.  

A política supracitada estabelece que cabe ao Diretor de Relação com Investidores a responsabilidade 
primária pela comunicação e divulgação de ato ou fato relevante, a fim de assegurar aos investidores a 
disponibilidade, em tempo hábil, de forma eficiente e razoável, das informações necessárias para as suas 
decisões de investimento, assegurando a melhor simetria possível na disseminação das informações, evitando-se, 
desta forma, o uso indevido de informações privilegiadas no mercado de valores mobiliários pelas pessoas que a 
elas tenham acesso, em proveito próprio ou de terceiros, em detrimento dos investidores em geral, do mercado e 
da própria Companhia. 

A Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante foi elaborada com o propósito de estabelecer elevados 
padrões de conduta e transparência, de observância obrigatória pelos (i) acionistas controladores; 
(ii) administradores; (iii) conselheiros fiscais; (iv) integrantes dos demais órgãos com funções técnicas ou 
consultivas da Companhia; (v) empregados e executivos com acesso a informações relevantes e, ainda; (vi) por 
quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, nas sociedades controladoras, nas 
sociedades controladas e nas sociedades coligadas, tenha conhecimento de informação relativa a ato ou fato 
relevante sobre a Companhia, a fim de adequar a política interna da Companhia ao princípio da transparência e 
às boas práticas de conduta no uso, divulgação de informações relevantes e negociação de valores mobiliários de 
emissão da Companhia. As pessoas citadas acima devem firmar o respectivo Termo de Adesão, o qual deverá 
permanecer arquivado na sede social enquanto essas pessoas mantiverem vínculo com a Companhia e, ainda, por 
cinco anos, no mínimo, após o seu desligamento. 

Constitui “ato ou fato relevante”, nos termos do artigo 155, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações e do 
artigo 2º da Instrução CVM 358, (a) qualquer decisão de Acionista(s) Controlador(es), deliberação da 
Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia; ou (b) qualquer outro ato ou fato de caráter 
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios 
que possa influir de modo ponderável: (i) na cotação dos valores mobiliários; (ii) na decisão dos investidores de 
comprar, vender ou manter os valores mobiliários; ou (iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer 
direitos inerentes à condição de titular dos valores mobiliários.  

O Diretor de Relações com Investidores é responsável (i) pela comunicação à CVM, à BM&FBOVESPA 
e, se for o caso, às outras bolsas de valores, além da BM&FBOVESPA, e entidades do mercado de balcão 
organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam ou venham a ser admitidos à 
negociação, no País ou no exterior, e (ii) pela divulgação ao mercado de ato ou fato relevante relativo à 
Companhia. Os Acionistas Controladores, os administradores, os Conselheiros Fiscais, os empregados e 
executivos com acesso a informação relevante e, ainda, os membros de quaisquer órgãos com funções técnicas 
ou consultivas da Companhia devem comunicar imediatamente qualquer ato ou fato relevante de que tenham 
conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores. 
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A divulgação de ato ou fato relevante deverá ocorrer, sempre que possível, antes do início ou após o 
encerramento dos negócios na BM&FBOVESPA e, se for o caso, nas outras bolsas de valores, além da 
BM&FBOVESPA, e entidades do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da 
Companhia sejam ou venham a ser admitidos à negociação, no País ou no exterior. Caso haja incompatibilidade de 
horários, prevalecerá o horário de funcionamento do mercado brasileiro. O Diretor de Relações com Investidores 
deverá: (i) comunicar e divulgar o ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia 
imediatamente após a sua ocorrência; (ii) divulgar concomitantemente a todo o mercado o ato ou fato relevante a ser 
veiculado por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em reuniões de entidades de classe, 
investidores, analistas ou com público selecionado, no País ou no exterior; e (iii) avaliar a necessidade de solicitar, 
sempre simultaneamente, à BM&FBOVESPA e, se for o caso, às outras bolsas de valores e entidades do mercado de 
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam ou venham a ser admitidos à 
negociação, no País ou no exterior, pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante, caso seja 
imperativo que a divulgação de ato ou fato relevante ocorra durante o horário de negociação. 

Os administradores, os conselheiros fiscais e os membros de órgãos com funções técnicas ou consultivas da 
Companhia deverão informar a titularidade de valores mobiliários de emissão da Companhia, seja em nome 
próprio, seja em nome de pessoas a estes vinculadas, bem como as alterações nessas posições. Essa comunicação 
deverá ser efetuada: (i) imediatamente após a investidura no cargo, conforme o caso; e (ii) no prazo máximo de 
dez dias após o término do mês em que se verificar alteração das posições detidas, indicando o saldo da posição 
no período. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, os acionistas que elegerem membro do Conselho de 
Administração da Companhia e os acionistas que elegerem membro do conselho fiscal da Companhia deverão 
comunicar, assim como divulgar informação sobre aquisição ou alienação de participação que corresponda, 
direta ou indiretamente, a 5% ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital social da 
Companhia, compreendendo também quaisquer direitos sobre referidas ações. 

O Acionista Controlador, diretores, membros do conselho de administração e do conselho fiscal, quando 
instalado, além dos demais empregados e agentes da Companhia, deverão preservar o sigilo das informações 
pertinentes a atos ou fatos relevantes às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que 
ocupem, sempre respeitando os procedimentos abaixo listados, até sua efetiva divulgação ao mercado, assim 
como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, responsabilizando-se 
solidariamente com estes na hipótese de descumprimento. 

O Acionista Controlador, diretores, membros do conselho de administração e do conselho fiscal, quando 
instalado, além dos demais empregados e agentes da Companhia deverão observar e zelar pela observância dos 
seguintes procedimentos, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrem apropriadas diante de cada 
situação concreta: (i) divulgar a informação confidencial estritamente àquelas pessoas que dela imprescindivelmente 
precisem tomar conhecimento; (ii) não discutir a informação confidencial na presença de terceiros que dela não 
tenham conhecimento, ainda que se possa esperar que referido terceiro não possa intuir o significado da conversa; (iii) 
não discutir a informação confidencial em conferências telefônicas nas quais não se possa ter certeza de quem 
efetivamente são as pessoas que podem dela participar; (iv) manter documentos de qualquer espécie referentes à 
informação confidencial, inclusive anotações pessoais manuscritas, em cofre, armário ou arquivo fechado, ao qual 
tenha acesso apenas pessoas autorizadas a conhecer a informação; (v) gerar documentos e arquivos eletrônicos 
referentes à informação confidencial sempre com proteção de sistemas de senha; (vi) circular internamente os 
documentos que contenham informação confidencial em envelopes lacrados, os quais deverão ser sempre entregues 
diretamente à pessoa do destinatário; (vii) não enviar documentos com informação confidencial por fac-símile, a não 
ser quando haja certeza de que apenas pessoa autorizada a tomar conhecimento da informação terá acesso ao aparelho 
receptor; e (viii) sem prejuízo da responsabilidade daquele que estiver transmitindo a informação confidencial, exigir 
de terceiro externo à Companhia que precise ter acesso à informação a assinatura de um termo de confidencialidade, 
no qual deve ser especificada a natureza da informação e constar a declaração de que o terceiro reconhece o seu caráter 
confidencial, comprometendo-se a não divulgá-la a qualquer outra pessoa e a não negociar com valores mobiliários de 
emissão da Companhia antes da divulgação da informação ao mercado. 

21.3. Administradores Responsáveis pela Política de Divulgação de Informações 

O responsável pela implementação, manutenção, avaliação e fiscalização da nossa política de divulgação 
de informações é o Sr. Denys Marc Ferrez, nosso Diretor de Relações com Investidores. 

21.4. Outras Informações Relevantes 

Não há outras informações relevantes referentes a este item. 
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22. NEGÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS 

22.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como 
operação normal nos nossos negócios 

Não há nenhuma aquisição ou alienação de ativo relevante que não esteja ligada às nossas atividades 
operacionais. 

22.2. Indicar alterações Significativa na forma de condução dos nossos negócios 

Em setembro de 2009, descontinuamos nossos investimentos em nossas antigas controladas Original 
Veículos Ltda., Avante Veículos Ltda., Ponto Veículos Ltda. e Corretora e Administradora de Seguros Vintage 
Ltda., alienando seu controle para nossos acionistas mediante redução do nosso capital social no valor agregado 
em R$56,9 milhões. Como consequência, classificamos os investimentos nessas controladas como investimentos 
descontinuados, mensurando-os pelo seu valor contábil, registrando-os em linhas destacadas nas demonstrações 
contábeis e deixando de consolidar suas operações. Cumpre ressaltar que as empresas supramencionadas ainda 
fazem parte do Grupo Julio Simões. 

22.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pela Companhia e suas controladas não 
diretamente relacionados com suas atividades operacionais  

Não há contratos relevantes celebrados pela Companhia que não estejam diretamente relacionados com 
nossas atividades. 

22.4. Outras Informações Relevantes 

Não há outras informações relevantes. 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Demonstrações Contábeis da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados  
em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009 
Declaração da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 25, V e VI, da Instrução CVM 480 
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31/12/08 31/12/07  31/12/08  31/12/07
(Ajustado) (Ajustado) (Ajustado) (Ajustado)

Das atividades operacionais
Resultado antes das provisões tributárias 76.984                 94.866                 77.824                 96.249                 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 
pelas atividades operacionais

Depreciações e amortizações 67.848                 41.001                 73.176                 56.261                 

Custo de venda de ativos utilizados na prestação de serviço - imobilizado 87.246                 94.068                 87.438                 97.471                 

Resultado de equivalência patrimonial de operações em continuidade (2.800)                  (7.555)                  -                           -                           

Lucro do período proveniente de investimentos em descontinuidade 4.365                   12.369                 4.365                   12.369                 

Provisão para contingências 4.379                   6.341                   14.078                 5.330                   

Participações de minoritários -                           -                           (32)                       (1.737)                  

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber (135.129)              (11.116)                (123.418)              (24.397)                

Estoques (4.649)                  (32.792)                (5.633)                  (31.326)                

Tributos a recuperar (16.873)                (18.008)                (13.301)                (23.104)                

Impostos diferidos (7.631)                  (17.148)                (8.123)                  (18.467)                

Depósitos judiciais (9.343)                  5.359                   (8.816)                  4.798                   

Outros créditos (8.811)                  949                      (11.801)                2.923                   

Despesas do exercício seguinte 1.309                   (1.413)                  2.371                   (2.473)                  

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores 22.508                 9.374                   17.086                 16.826                 

Obrigações trabalhistas e tributárias 26.869                 2.801                   84.252                 5.272                   

Contas a pagar 54.256                 16.896                 58.978                 20.367                 

Provisões para perdas em investimentos em operações descontinuadas 2.568                   478                      2.568                   478                      

Provisões para perdas em investimentos 63.349                 -                           -                           -                           

Provisões tributárias 23.421                 33.096                 14.308                 19.240                 

Caixa proveniente das operações 249.866               229.566               265.319               236.081               

Imposto de renda e contribuição social pagos (23.496)                (20.564)                (24.339)                (21.915)                

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 226.370               209.002               240.980               214.165               

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo de investimentos em operações descontinuadas (14.965)                (28.595)                (14.965)                (28.595)                

Acréscimo de investimentos 17.756                 (28.116)                (200)                     670                      

Acréscimo do imobilizado (469.221)              (411.453)              (450.857)              (509.982)              

Acréscimo de intangível (74.936)                (43.504)                (68.070)                (43.504)                

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (541.366)              (511.668)              (534.093)              (581.411)              

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento/(redução) de empréstimos e financiamentos 532.985               111.976               472.136               91.575                 

Aumento/(redução) de leasing (15.941)                47.503                 (11.853)                47.503                 

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos 517.045               159.479               460.283               139.078               

Das atividades de financiamento com acionistas
Redução de capital social mediante a incorporação da Transcel -                           (138.180)              -                           -                           

Distribuições de lucros e Juros Sobre o Capital Próprio (117.583)              (11.535)                (117.583)              (11.535)                

Redução de capital social - cisão parcial Julio Simões Participações S/A (155.042)              -                           (155.042)              -                           

Redução de capital social - cisão parcial Julio Simões Ambiental S/A (6.082)                  -                           (6.082)                  -                           

Aumento de capital mediante utilização de créditos com pessoas ligadas -                           -                           -                           -                           

Aumento de capital mediante aporte dos sócios -                           215.430               -                           160.000               

Aumento de capital - assunção de dívida (Lubiani Transportes Ltda.) -                           28.618                 -                           28.618                 

Aumento de capital com cessão de quotas (Original Veículos Ltda.) -                           18.640                 -                           18.640                 

Constituição de reserva de reavaliação - terrenos -                           54.763                 -                           54.763                 

Redução de capital social - cancelamento de quotas e reembolso de sócios -                           (2.217)                  -                           (2.217)                  

Contas a receber de partes relacionadas (10.428)                (37.445)                28.235                 (27.876)                

Contas a pagar para partes relacionadas 2.302                   1.040                   1.097                   (4.820)                  

Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento com acionistas (286.833)              129.114               (249.375)              215.572               

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (84.785)                (14.073)                (82.205)                (12.595)                

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 159.377               173.450               162.337               174.932               

No final do exercício 74.592                 159.377               80.131                 162.337               

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (84.785)                (14.073)                (82.205)                (12.595)                

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro

Julio Simões Logística S/A

 de 2008 e de 2007

(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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