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1. ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

1.1. Introdução 

O artigo 132 da Lei n. º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) impõe às sociedades 

anônimas a realização de uma assembleia geral ordinária anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao 

término do exercício social, para deliberar sobre as seguintes matérias:  

 

(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;  

(b) destinar o resultado do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e 

(c) eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso. 

 

Os documentos pertinentes aos assuntos a serem discutidos em sede da assembleia geral ordinária e 

extraordinária (“AGOE”) da JSL S.A. (“JSL” ou “Companhia”), foram postos à disposição dos acionistas na sede da 

companhia, no site da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e no site da JSL (ri.jsl.com.br), 

a saber: 

 

- Demonstrações Financeiras em 30 de março de 2020 

- Proposta da Administração sobre destinação de lucro líquido do exercício, pagamento de dividendos, eleição 

dos membros do Conselho de Administração e remuneração dos administradores em 30 de março de 2020 

 

As Demonstrações Financeiras foram publicadas nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de 

S.Paulo em 31 de março de 2020 

 

O Edital de Convocação da AGOE foi colocado à disposição dos acionistas na sede da companhia, no site da CVM 

(www.cvm.gov.br) e no site da Companhia (ri.jsl.com.br) em 30 de março de 2020 e será publicado em 09, 10 e 

11 de abril de 2020 nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de S.Paulo. 

 

1.2. Acionista 

As pessoas presentes à AGOE deverão comprovar (i) a sua qualidade de acionista por meio da apresentação de 

seu documento de identidade (RG, RNE, CNH ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas) e (ii) 

a titularidade das ações mediante a apresentação de comprovante expedido pela instituição depositária das 

ações escriturais. 

 

Além disso, o acionista deverá apresentar os documentos que confiram os poderes de representação para 

procuradores e os representantes. Pede-se que tais cópias sejam depositadas até às 18h do dia 27 de abril de 

2020, (i) na sede administrativa da JSL S.A., localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, 

Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001 ou (ii) pelo e-mail ri.jsl.com.br. 

 

Recomenda-se ao acionista se apresentar à AGOE com antecedência de 1 (uma) hora antes do horário indicado 

no anúncio de convocação. 

 

O Departamento de Relações com Investidores da JSL S.A. está à disposição para quaisquer esclarecimentos, no 

telefone (11) 3154-4043 ou no e-mail ri@jsl.com.br. 

mailto:ri@jsl.com.br
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1.3. Representação de Acionista 

 

Os acionistas deverão 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 nº 6.404/76 e (ii) instrumento de mandato, na hipótese de representação do acionista, devidamente 

regularizado na forma da lei e do estatuto social da Companhia. O acionista ou seu representante legal deverá, 

ainda, comparecer à AGOE munido de documentos que comprovem sua identidade. 

 

Procurações e atos societários oriundos do exterior deverão ser encaminhados para a JSL S.A. juntamente com a 

respectiva notarização, consularização e tradução juramentada para o português. 

 

1.4 Voto a Distância 

Nos termos da ICVM 561, foi instituído o Boletim de Voto a Distância. Nesse sentido, é facultado ao acionista 

participar da AGOE por meio de voto proferido nos termos do artigo 21-B da ICVM 481.  

 

O envio do voto será formalizado por meio do Boletim de Voto a Distância, que foi  disponibilizado pela 

Companhia no seu website de Relações com Investidores (ri.movida.com.br), bem como nos websites da CVM 

(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br).  

 

O acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância poderá (i) preencher o Boletim de Voto a 

Distância e enviá-lo diretamente à Companhia; (ii) caso tenha ações de emissão da Companhia depositadas em 

instituições de custódia, transmitir as instruções de voto para as instituições de custódia, que encaminharão as 

manifestações de voto à Central Depositária da B3, observados os procedimentos estabelecidos e os documentos 

exigidos pela respectiva instituição de custódia; ou (iii) caso tenha ações de emissão da Companhia depositadas 

em instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, transmitir as 

instruções de voto para o Banco Bradesco S.A., observados os procedimentos estabelecidos e os documentos 

exigidos pelo referido Banco. Para que o Boletim de Voto a Distância seja considerado válido e os votos nele 

proferidos sejam contabilizados como parte integrante dos quóruns da AGOE (i) todos os campos deverão ser 

devidamente preenchidos; (ii) todas as suas páginas deverão ser rubricadas pelo acionista (ou por seu 

representante legal, conforme o caso); e (iii) ao final, o acionista (ou seu representante legal, conforme o caso) 

deverá assiná-lo.  

 

O prazo para submissão do Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia ou por meio de prestadores 

de serviços (nos termos do artigo 21-B da Instrução CVM 481) é 23 de abril de 2020. Os Boletins de Voto a 

Distância recebidos após tal data serão desconsiderados. O acionista que optar por exercer seu direito de voto a 

distância, por meio de envio do Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia, deverá encaminhar, além 

da via física, devidamente preenchida, rubricada e assinada, os documentos listados nos itens 1.1 e 1.2 acima 

(conforme aplicáveis) para o endereço eletrônico ri@jsl.com.br (Assunto: Boletim de Voto a Distância) ou para a 

sede da Companhia, localizada na localizada na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Edifício 

Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores. 

 

http://www.b3.com.br/
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A Companhia sugere que, em virtude do atual cenário instalado por conta do COVID-19 (coronavírus) na cidade 

de São Paulo, como medida de prevenção e com o intuito de proteger a saúde de seus acionistas, colaboradores 

e da sociedade em geral, seja dada preferência ao Boletim de Voto a Distância para fins de participação na AGOE. 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE AS MATÉRIAS A SEREM EXAMINADAS E DISCUTIDAS NA AGOE 

 

2.1. Analisar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 

 

O Relatório da Administração contém informações sobre a conjuntura macroeconômica, o desempenho 

financeiro e as operações da Companhia. 

 

Referido documento demonstra a situação econômico-financeira da JSL e evoluções da situação patrimonial 

ocorridas no exercício social. Dessa forma, é possível avaliar também os índices de liquidez, o nível de 

lucratividade e o grau de endividamento da JSL. 

 

Proposta da Administração 

A administração propõe que os acionistas examinem os documentos disponibilizado e aprovem as contas dos 

administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras. Adicionalmente, informamos que 

o Item 10 do Formulário de Referência – “Comentário dos Administradores sobre a Situação Financeira da 

Companhia”, Anexo I desta Proposta, foi enviado à CVM via sistema IPE em 30 de março de 2020, conforme o 

site da CVM (www.cvm.gov.br). 

 

2.2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e pagamento de dividendos 

 

A administração propõe aos acionistas a seguinte destinação do lucro líquido do exercício, conforme o Anexo II 

desta Proposta, enviado à CVM via sistema IPE em 3 de março de 2020, conforme o site da CVM 

(www.cvm.gov.br): 
 

Lucro Líquido do Exercício        R$ 225.902.549,65 
 
Reserva Legal (5%)                        R$ (11.295.127,48) 
 
Incentivo Fiscal                                                                                                                               R$  34.134.890,74 
 
Base de Cálculo para Dividendos                      R$ 180.472.531,43 
 
Dividendo Mínimo Obrigatório                       R$   45.118.132,86 
 
Juros sobre capital próprio líquido já declarado (imputado ao dividendo obrigatório)    R$ 33.630.230,50 
 
Dividendos a distribuir:                                                                                                                 R$  11.487.902,36 
 
Parcela do Lucro Líquido destinado a Reserva de Investimentos      R$ 129.984.629,07 

 
 

2.3. Fixar a remuneração global anual para os órgãos da administração 

 

De acordo com o artigo 12, alínea “c”, do Estatuto Social da JSL, cabe à Assembleia Geral fixar a remuneração 

global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria, assim como dos membros do Conselho Fiscal, 

se instalado. Além disso, também de acordo com o Estatuto Social, compete ao Conselho de Administração fixar 

a remuneração individual de cada administrador com base na remuneração global aprovada pelos acionistas. 
  

http://www.cvm.gov.br/
http://www.cvm.gov.br/
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Proposta da Administração 

 

O montante global da remuneração dos administradores e Conselho Fiscal para o exercício de 2020 proposto à 

assembleia é de até R$ 26.145.000,00 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e cinco mil reais), mais encargos. 

 

A JSL esclarece que as informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência estão disponíveis no 

website da JSL (ri.jsl.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br), além de constarem como Anexo III ao presente 

Manual. 

 

2.4. Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia, a fim de: 

 

(i) alterar o artigo 5º para refletir os aumentos do capital social, no âmbito do Programa de Opção de Compra de 

Ações da Companhia, aprovados em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 06 de 

junho de 2019, 05 de julho de 2019, 22 de julho de 2019, 08 de agosto de 2019, 29 de agosto de 2019, 23 de 

setembro de 2019, 25 de outubro de 2019, 11 de novembro de 2019, 05 de dezembro de 2019, no total de R$ 

13.867.855,72 (treze milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e 

dois centavos), mediante a emissão total de 1.293.160 (um milhão, duzentos e noventa e três mil e cento e 

sessenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de modo que o caput do artigo 5º do Estatuto Social 

da Companhia passe a vigorar com a seguinte nova redação:  

 

“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito, é de R$ 711.288.936,29 (setecentos e onze 

milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), dividido em 

206.830.660 (duzentos e seis milhões, oitocentos e trinta mil e seiscentas e sessenta)  ações ordinárias, todas 

nominativas, escriturais e sem valor nominal.” 

 

(ii) alterar o artigo 22 do Estatuto Social, para alterar a nomenclatura do cargo do Diretor Administrativo 

Financeiro que passará a ser “Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo”, o qual passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 22º - A Diretoria será composta de no mínimo 3 (três) e no máximo 15 (quinze) 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 Vice-

Presidente Executivo de Finanças Corporativo, e um Diretor de Relações com Investidores e os demais diretores 

sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração, observado o disposto no Parágrafo Único do 

Artigo 13º. 

 

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.” 

 

(iii) alterar o Parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto Social, para constar que o Diretor Presidente será substituído 

pelo Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo em suas ausências ou impedimentos 

temporários, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

http://www.cvm.gov.br/
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“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 Vice-Presidente Executivo de Finanças 

Corporativo, em suas ausências ou impedimentos temporários.” 

 

(iv) Alterar Parágrafo 4º do artigo 26 do Estatuto Social para refletir a nova nomenclatura do cargo de Diretor 

Administrativo Financeiro, que passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 26 .... 

 

Parágrafo 1º ........ 

 

Parágrafo 2º ........ 

 

Parágrafo 3º ........ 

 

Parágrafo 4º  - Compete ao Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo, 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 àquelas cometidos pelo Conselho de Administração, 

bem como as atribuições indicadas nos subitens do Parágrafo 2º deste 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. 

 

Parágrafo 5º ........ 

 

(v) Alterar a alínea (b) e o Parágrafo 2º do artigo 27 do Estatuto Social para refletir a nova nomenclatura do cargo 

de Diretor Administrativo Financeiro, que passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Artigo 27º - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: 

 

(a)  pela assinatura isolada do Diretor Presidente; ou 

 

(b)  por 2 (dois) diretores em conjunto, sendo um necessariamente o Diretor Vice-Presidente Executivo de 

Finanças Corporativo; ou” 

 

(c)  por um ou mais procuradores, quando assim for designado no respectivo instrumento de mandato e de 

acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; 
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(...........) 

 

Parágrafo 2º - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura isolada do Diretor 

Presidente ou pela assinatura de 2 (dois) diretores em conjunto, sendo um necessariamente o Diretor Vice-

Presidente Executivo de Finanças Corporativo, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção das 

procurações outorgadas para defesa dos interesses da Companhia em processos judiciais e procedimentos 

administrativos nas respectivas esferas judicial e administrativa (incluindo, sem limitação, procurações com 

cláusula ad judicia e ad judicia et extra), serão outorgadas sempre por prazo determinado. 

 

(......)” 

 

(vi) alterar a alínea (f), do parágrafo 2º, do artigo 31, do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que a 

Companhia poderá manter reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, sendo 

facultativa a destinação de parte do lucro líquido do exercício para tal reserva, conforme proposta a ser 

formulada pela administração da Companhia, passando tal dispositivo a vigorar com a seguinte nova redação: 

 

Art. 31 (....) 
 

“(f) a Companhia poderá manter 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, 

conforme proposta de destinação formulada pela administração, 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 

remanescente será distribuído na forma de dividendos, conforme previsão legal.” 

 

2.5. Consolidação do Estatuto Social 

 

A Administração da Companhia propõe consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações indicadas no item 

2.5, conforme minuta constante desta Proposta, sob a forma do Anexo V. 

 

2.6. Aditamento ao Plano de Opção de Compra de Ações 

 

Proposta da Administração 

 

A Companhia submete à aprovação de seus acionistas o aditamento e a consolidação do Plano de Opção de 

Compras da JSL S.A. (“Plano de Opção”), que tem por objetivo (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. 
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O presente aditamento visa a possibilitar que a Companhia possa adquirir as ações outorgadas por meio do Plano 

de Opção, cujos principais termos encontram-se descritos no Anexo VI à presente proposta, conforme exigidos 

pelo artigo 13 da ICVM 481. 

 

2.7. Aditamento ao Plano de Ações Restritas e Matching 

 

Proposta da Administração 

A Companhia submete à aprovação de seus acionistas o aditamento ao Plano de Ações Restritas e Matching da 

JSL S.A. (“Plano de Ações Restritas”), que tem por objetivo permitir que os Beneficiários da Companhia recebam 

(i) Ações Restritas e, (ii) conforme aplicável, Ações Matching, na medida em que os beneficiários da Companhia, 

dentre outras condições, designem uma parcela de seu bônus para recebimento de Ações Próprias. 

 

O presente aditamento visa a possibilitar que a Companhia possa adquirir as ações outorgadas por meio do Plano 

de Ações Restritas, cujos principais termos do Plano de Ações Restritas encontram-se descritos no Anexo VII à 

presente proposta, conforme exigidos pelo artigo 13 da ICVM 481. 

 

2.8. Recompra de ações 

 

Proposta da Administração 

 

Em linha com as demais propostas apresentadas para a AGE e nos termos do artigo 3°, IV, da Instrução CVM n° 

567, de 17 de setembro de 2015, a Companhia submete a aprovação de seus acionistas a proposta de recompra 

de ações de emissão da Companhia outorgadas no âmbito do Plano de Opção ou do Plano de Ações Restritas 

(“Planos”) por meio do exercício do Direito de Recompra da Companhia para adquirir as ações outorgadas nesses 

Planos fora de mercados organizados de valores mobiliários. 

 

Os principais termos da recompra de ações, conforme exigidos pelo artigo 20-B da ICVM 481, encontram-se 

descritos no Anexo VIII à presente proposta. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações contidas neste documento são úteis para o exercício de seus direitos de voto como Acionistas da 

Companhia. Dessa forma, recomendamos a leitura deste Manual previamente à realização da AGOE. 

 

Atenciosamente, 

 

JSL S.A. 

Diretoria de Relações com Investidores 
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4. MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

PROCURAÇÃO 

 

[ACIONISTA], [QUALIFICAÇÃO] (“Outorgante”), nomeia e constitui como seus procuradores: (1) o Sr. [NOME], 

[NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com carteira de identidade RG n. [.], inscrito no CPF /MF n. [.], 

residente e domiciliado no seguinte endereço [.]; (2) o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], 

[PROFISSÃO],com carteira de identidade RG n. [.], inscrito no CPF /MF n. [.], residente e domiciliado no seguinte 

endereço [.]; e (3) o Sr. [NOME], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSÃO], com carteira de identidade RG 

n. [.], inscrito no CPF /MF n. [.], residente e domiciliado no seguinte endereço [.], para representar o Outorgante, 

na qualidade de acionista da JSL S.A., (“Companhia”), na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 

Companhia, a ser realizada no dia 30 de abril de 2020, às 15:30 horas, na sede social da Companhia localizada 

na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, conjunto 92, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, podendo examinar, discutir e votar em nome da Outorgante, respectiva e 

individualmente (1) a favor, (2) contra, (3) em abstenção, em conformidade com as orientações estabelecidas 

abaixo, acerca das seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:  

 

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAE EXTRAORDINÁRIA 

 

Ordem do Dia: 

1. Aprovar as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras: 

 A favor( ) Contra( ) Abstenção( ) 

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos: 

A favor( ) Contra() Abstenção( ) 

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração: 

A favor( ) Contra( ) Abstenção( )  

4. Fixar o montante da remuneração anual global da administração para o exercício de 2020  

A favor( ) Contra( ) Abstenção( )  

5. Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia 

A favor( ) Contra( ) Abstenção( )  

6. Consolidação do Estatuto Social 

A favor( ) Contra( ) Abstenção( )  

7.Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da Companhia 

aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2010 (“Plano de Opção”):   

 A favor ( )  Contra ( )  Abstenção ( )   

 8. Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A. aprovado na 

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018 (“Plano de Ações Restritas”): 

 A favor ( )  Contra ( )  Abstenção ( )   

9. Aprovação da recompra das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações Restritas por meio de 

negócios realizados fora de mercado organizado de valores mobiliários conforme previsto nos respectivos 

aditamentos ao Plano de Opção e ao Plano de Ações Restritas a serem aprovados na Assembleia Geral:  

 A favor ( )  Contra ( )  Abstenção ( ) 
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O presente mandato tem validade até a realização da AGOE da JSL S.A. a ser realizada em 30 de abril de 2020.  

Fica expressamente vedado o substabelecimento de poderes. 

[Cidade e data] 

_____________________________ 

Outorgante 

Por [firma reconhecida] 

Cargo:  



 

10.1 Condições financeiras e patrimoniais gerais  

 

10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais  

 

Comentários dos diretores 

 

Introdução 

 

A discussão a seguir contém declarações sobre estimativas futuras que refletem nossas expectativas atuais 

que envolvem riscos e incertezas. Os resultados futuros e o calendário dos eventos podem diferir 

materialmente daqueles contidos nestas declarações sobre estimativas futuras devido a uma série de fatores, 

incluindo, sem limitações, os estabelecidos na seção 4 (Fatores de risco) e outros assuntos estabelecidos 

neste Formulário de Referência. 

 

As informações financeiras contidas neste item 10.1 devem ser lidas em conjunto com nossas demonstrações 

financeiras individuais e consolidadas auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 

de 2019, 2018 e 2017, as quais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 

que compreendem as práticas incluídas na legislação societária Brasileira e os pronunciamentos técnicos, as 

orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis (“CPC”), 

aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”), e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro – International Financial 

Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). . 

 

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa forma, 

as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a visão e percepção 

de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como visam fornecer aos 

investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações financeiras para: (i) os 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017; (ii) as mudanças nas linhas 

principais dessas demonstrações financeiras de período para período; e (iii) os principais fatores que 

explicam tais alterações. 
 

Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise Horizontal” 

e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de linha em nossas 

demonstrações financeiras ao longo de um período de tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item 

de uma linha em relação à “Receita líquida de venda, locação, prestação de serviços e venda de ativos de locação 

utilizados na prestação de serviços” (“Receita Líquida”) para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas 

operações, ou em relação ao ativo total nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial. 

 

(a) Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais 

 

Em 2019, a JSL reportou uma receita bruta Total de R$ 10,8 bilhões, com taxa de crescimento de 17,9% em 

relação a 2018, devido ao crescimento de todos os segmentos da Companhia. Para suportar o crescimento 

das suas operações, a Companhia investiu 5,3 bilhões sendo R$ 378,0 milhões em Logística, principalmente 

em ativos operacionais, compreendendo veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, e destes, R$ 

313,0 milhões para expansão dos negócios e R$ 65,0 bilhões para renovação, além de um investimento de 

R$ 866,7 milhões na Vamos, sendo R$ 835,0 milhões em expansão e R$ 31,8 milhões em renovação, um 

investimento na Movida de R$  3,5 bilhões, sendo R$ 1,1 bilhão em expansão e R$ 2.4 bilhões em 

renovação, um investimento na CS Brasil de R$ 571,7 milhões, sendo R$ 478 milhões em expansão e R$ 

93,7 milhões em renovação. Tivemos também um investimento de R$ 8,4 milhões na Original 

Concessionárias, voltado para renovação. Em 2019 tivemos uma receita de Revenda usual de ativos de R$ 

2.6 bilhões, perfazendo assim, um investimento total líquido de R$ 2,7 bilhões. 

 

Em 2018, a JSL reportou uma receita bruta Total de R$9,2 bilhões, com taxa de crescimento de 12,2% em 

relação a 2017, devido ao crescimento de todos os segmentos da Companhia. Para suportar o crescimento 

das suas operações, a Companhia investiu R$3,7 bilhões, sendo R$853,3 milhões em Logística, 

principalmente em ativos operacionais, compreendendo veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, 

e destes, R$684,4 milhões para expansão dos negócios e R$168,9 milhões para renovação, além de um 

investimento de R$484,1 milhões na Vamos, sendo R$391,6 milhões em expansão e R$92,5 milhões em 

renovação, um investimento na Movida de R$2,4 bilhões, sendo R$693,2 milhões em expansão e R$1,7 

bilhão em renovação. Tivemos também um investimento de R$7,8 milhões na Original Concessionárias, 

voltado para renovação. Em 2018 tivemos uma receita de Revenda usual de ativos de R$1,7 bilhão, 

perfazendo assim, um investimento total líquido de R$2,0 bilhões. 

 

Em 2017, a JSL reportou uma receita bruta Total de R$8,2 bilhões, com taxa de crescimento de 11,1% em 

relação a 2016, refletindo o crescimento orgânico da Logística, além do crescimento da Movida e da JSL 

Leasing, parcialmente compensado pela queda da JSL Concessionárias. Para suportar o crescimento das 

suas operações, a Companhia investiu R$2,7 bilhões, sendo R$567,7 milhões em Logística, principalmente 

em ativos operacionais, compreendendo veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, e destes, 



 

R$417,1 milhões para expansão dos negócios e R$150,7 milhões para renovação, além de um investimento 

de R$2,1 bilhões na Movida, sendo R$507,3 milhões em expansão e R$1,6 bilhão em renovação. Tivemos 

também um investimento de R$20,2 milhões na JSL Concessionárias de Veículos, voltado para renovação. 

Em 2017 tivemos uma receita de Revenda usual de ativos de R$1,8 bilhão, perfazendo assim, um 

investimento total líquido de R$849,6 milhões. 

 

Importante mencionar que a JSL possui uma grande flexibilidade de postergar a renovação de seus ativos, 

devido à baixa idade média da frota. A maior parte dos investimentos em expansão em Logística foi 

direcionada para os segmentos de Gestão e Terceirização, e Serviços Dedicados, operações com maior valor 

agregado ao cliente. 

 

Vale ressaltar que os investimentos de expansão contribuem apenas parcialmente para a receita e a geração 

de caixa do ano em que é executado, pois depende do momento em que os novos contratos são fechados, 

tendo em vista que os mesmos possuem um período de implantação que varia na média de 90 a 120 dias 

(intervalo este, que compreende gastos sem qualquer receita, distorcendo assim, as margens e os retornos 

da Companhia quando comparado a uma situação onde todos os volumes de contratos estão operando em 

capacidade plena). Assim, a contribuição plena dos contratos fechados em um determinado ano acontece  

 

 

Principais indicadores de liquidez e desempenho financeiro 

A JSL S.A.  (“Controladora” ou “Companhia”) junto com suas controladas (em conjunto denominadas “Grupo”) 

e operam em cinco principais segmentos: transporte e logística, concessionárias de veículos leves (“Original”), 

locação de veículos leves (“Movida”), locação de caminhões, máquinas e equipamentos (“Vamos”) e serviços 

financeiros.  

 

Fluxo de caixa Livre Antes do Crescimento e Juros 

 

 

Abaixo são apresentadas as principais métricas financeira e de liquidez para avaliação do negócio da Companhia, 

as quais são revisadas regularmente pela administração 

 

 
(i)  EBITDA Ajustado é uma medida não contábil que consiste no lucro ou prejuízo líquido do exercício ajustado pelo Total do Imposto de Renda e 

contribuição social, Resultado Financeiro Líquido e Depreciação e Amortização (EBITDA), impairment dos ativos e equivalências patrimoniais, 

acrescido das perdas por redução do valor recuperável de ativo 

(ii) A “Margem EBITDA Ajustada” consiste no resultado da divisão do EBITDA Ajustado pela “Receita líquida de venda, locação, prestação de 

serviços e venda de ativos de locação utilizados na prestação de serviços” consolidada da Companhia. 

(iii) “Dívida bruta” é igual ao total de empréstimos e financiamento, arrendamentos financeiros, risco sacado e instrumentos financeiros, que é a soma 

dos saldos de curto e longo prazos de empréstimos e financiamentos, arrendamentos financeiros e risco sacado. 

(iv) Dívida Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia e definida como o total de empréstimos e financiamento, arrendamentos 

financeiros, risco sacado e instrumentos financeiros, que é a soma dos saldos de curto e longo prazos de empréstimos e financiamentos, arrendamentos 

financeiros e risco sacado (Dívida Bruta), subtraída do caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e a posição líquida dos instrumentos 

derivativos, todos circulantes e não circulantes.  

(v) A “Alavancagem Líquida” é um indicador não contábil que procura medir o nível do nosso endividamento, em determinado período, em relação 

ao nosso resultado operacional. O cálculo é feito utilizando a Dívida Líquida, dividida pelo EBITDA de determinado período. 

(vi) A “Liquidez imediata” é um indicador elaborado pela Companhia e definido como a soma do Caixa e equivalente de caixa mais títulos e valores 

mobiliários, dividida pelo passivo circulante. 

(vii) A “Liquidez corrente” é um indicador elaborado pela Companhia e definido como a divisão do Ativo circulante pelo passivo circulante. 

(viii)  A “Liquidez seca” é um indicador elaborado pela Companhia e definido como soma do Caixa e equivalente de caixa mais títulos e valores 

mobiliários e mais contas a receber (circulante), dividida pelo passivo circulante. 

    

 

Em 31 de dezembro de 2019, a Dívida Bruta era de R$ 14,0 bilhões, representando uma dívida líquida de 

R$ 12,0 bilhões. O endividamento de curto prazo da Companhia em 31 de dezembro de 2019 perfazia R$ 2,0 

(Em milhares de R$, exceto índices) 
Exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 

  2019 2018 2017 

Patrimônio Líquido 1.352.415 1.242.000 1.189.000 

Receita líquida de venda, locação, prestação de serviços e venda de ativos de 

locação utilizados na prestação de serviços 
3.047.469 3.068.816 2.879.061 

Lucro Líquido do exercício proveniente de operações continuadas 225.903 131.274 (2.742) 

EBITDA ajustado (i) 2.118.313 1.598.494 1.230.201 

Margem EBITDA Ajustada (ii) 21,87% 19,79% 16,95% 

Dívida bruta (iii) 14.007.458 12.001.358 8.024.294 

Dívida líquida (iv) 7.562.345 6.709.420 5.477.204 

Caixa e equivalente de caixa 591.815 690.324 714.734 

Títulos e valores mobiliários 5.182.665 4.141.441 1.724.104 

Instrumentos financeiros derivativos 670.633 460.173 108.252 

Alavancagem líquida (v) 3,57 4,20 4,45 

Liquidez imediata (vi) 1,24 1,21 0,77 

Liquidez corrente (vii) 1,90 1,8 1,43 

Liquidez seca (viii) 1,61 1,54 1,16 



 

bilhões, e desta forma o caixa disponível, equivalente a 1,9x da dívida de curto prazo. Vale ressaltar que os ativos 

da Companhia são compostos primordialmente por veículos leves e pesados, que, em geral, possuem um 

mercado secundário líquido. 

 

Em 31 de dezembro de 2018, a Dívida Bruta era de R$11,5 bilhões, representando uma dívida líquida de 

R$6,7 bilhões. O endividamento de curto prazo da Companhia em 31 de dezembro de 2018 perfazia R$2,1 bilhões, 

e desta forma o caixa disponível, equivalente a 1,5x da dívida de curto prazo. Vale ressaltar que os ativos da 

Companhia são compostos primordialmente por veículos leves e pesados, que, em geral, possuem um 

mercado secundário líquido. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, a Dívida Bruta era de R$8,2 bilhões, representando uma dívida líquida de R$5,7 

bilhões. O endividamento de curto prazo da Companhia em 31 de dezembro de 2017 perfazia R$1,7 bilhão, e desta 

forma o caixa disponível, equivalente a 1,5x da dívida de curto prazo. Vale ressaltar que os ativos da Companhia 

são compostos primordialmente por veículos leves e pesados, que, em geral, possuem um mercado 

secundário líquido. 

 

A administração da Companhia entende que as condições financeiras e patrimoniais o Grupo são suficientes 

para implementar o seu plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e médio prazo. 

 

(b) Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais 

 

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, o qual tem demandado 

investimentos em ativos que em geral possuem um mercado secundário líquido. 
 

A dívida líquida da Companhia em 2017, 2018 e 2019 foi de R$5,7 bilhões, R$ 6,7 bilhões, e R$7,6 bilhões, 

respectivamente, frente a um ativo imobilizado líquido de R$6,1 bilhões, R$7,3, e R$ 9,6 bilhões 

respectivamente. A relação do ativo imobilizado líquido por dívida líquida, nestes períodos, foi 1,1x, 1,1x 

e 1,2x, respectivamente. Vale destacar que a Companhia em 2017, 2018 e 2019 efetuou investimentos 

brutos de R$ 2,7 bilhões, R$ 3,7 bilhões e R$ 5,4 bilhões, respectivamente. 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a estrutura de capital da Companhia era composta por 11,8 % de capital próprio e 

88,2% de capital de terceiros, comparados a 7,87% de capital próprio e 92,13% de capital de terceiros em 31 de 

dezembro de 2018. Em 31 de dezembro de 2017, a estrutura de capital era composta por 10,34% de capital próprio 

e 89,66% de capital de terceiros, conforme 

 

(Em milhares de R$, exceto índices) 
Exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 

  2019 2018 2017 

Passivo circulante + Passivo não circulante (capital de terceiros) 17.832.912 14.625.455 10.311.604 

Patrimônio líquido (capital próprio) 2.385.333 1.248.499 1.189.320 

Total Patrimônio Líquido e Passivo circulante e Passivo não 

circulante 
20.218.245 15.873.954 11.500.924 

Parcela de capital de terceiros 88,20% 92,13% 89,66% 

Parcela de capital próprio 11,80% 7,87% 10,34% 

 

O capital de terceiros da Companhia é representado por empréstimos e financiamentos, arrendamento 

mercantil e risco sacado, conforme demostrado abaixo: 

 

(Em milhares de R$) Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

  2019 2018 2017 

 Dívida bruta de curto prazo  2.019.790 2.070.220 1.657.591 

 Dívida bruta de longo prazo  11.987.668 9.931.138 6.611.384 

Dívida Bruta (i) 14.007.458 12.001.358 8.268.975 

(i) Dívida Bruta é uma medição não contábil elaborada pela Companhia e definida como (i) saldo de risco sacado a pagar – 

Montadoras, (ii) empréstimos e financiamentos, e (iii) arrendamentos financeiros a pagar, todos circulantes e não circulantes. 

 

A diretoria da Companhia entende que a atual estrutura de capital apresenta níveis aceitáveis de 

alavancagem, especialmente considerando o perfil do negócio e a estratégia de crescimento adotada pela 

Companhia, que tem demandado investimentos em ativos que em geral possuem um mercado secundário 

líquido. 

 

A diretoria da Companhia entende que a atual estrutura de capital apresenta níveis aceitáveis de 

alavancagem, especialmente considerando o perfil do negócio e a estratégia de crescimento adotada pela 

Companhia, que tem demandado investimentos em ativos que em geral possuem um mercado secundário 

líquido 



 

 

(c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 

 

A Companhia apresentou posição de caixa e aplicações financeiras de R$ 5,7 bilhões em 31 de dezembro 

de 2019, R$ 4,8 bilhões em 31 de dezembro de 2018 e R $2,4 bilhão em 31 de dezembro de 2017. A dívida 

de curto prazo da Companhia era de R$ 2,0 bilhões em 31 de dezembro de 2019, R$ 2,1 bilhões em 31 de 

dezembro de 2018 e de R$1,7 bilhão em 31 de dezembro de 2017. 

 

A dívida de curto prazo composta principalmente de financiamentos para aquisição de veículos, cujos fluxos 

de amortização são compatíveis com os prazos dos contratos e os valores residuais são quitados, em sua 

maioria, com recursos das vendas dos ativos.  

 

O EBITDA-A, que mais se aproxima da geração de caixa da Companhia, de modo a aferir a capacidade de 

cumprir com suas obrigações financeiras, foi de R$ 4,6 bilhões no exercício de 2019, R$ 3,2 bilhões no 

exercício de 2018 e R$ 3,0 bilhões no exercício de 2017. Em relação ao índice de cobertura de juros, o 

5EBITDA-A foi superior as despesas financeiras líquidas devidas pela Companhia em 4,7 x em 2017, 5,5 x 

em 2018 e 6,0x em 2019. 

 

Análise do caixa gerado ou utilizado pelas atividades operacionais e atividades de investimento 

 

No exercício de 2019, a Companhia gerou caixa pelas atividades operacionais e nas atividades de 

investimento, totalizando R$ 1.804,3 milhões. Em 2018, utilizou caixa nas atividades operacionais e 

atividades de investimento no montante de R$ 2.531,1 mil e em 2017, utilizou caixa nas atividades 

operacionais e atividades de investimento no total de R$ 1.885,8 milhões. A variação em 2019 foi 

principalmente decorrente da utilização do caixa para investimentos em ativos operacionais para locação no 

montante de R$ 4.638,9 milhões, que está em linha com o plano de expansão das operações da Companhia.   

 

A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento da dívida bruta em 31 de dezembro de 2019:  

 
      

Vencimento das parcelas Valor Total % 

Total passivo circulante até dez/20 2.007.739 14,35% 

Total passivo não circulante 11.987.668 85,65% 

2021 1.899.429 13,57% 

2022 1.873.413 13,39% 

2023 1.635.222 11,68% 

2024 6.330.604 45,23% 

2025 195.435 1,40% 

2026 em diante 53.565 0,38% 

Total 13.995.407 100,00% 

  

 

(d) Fonte de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes 

utilizadas  

 

Nos três últimos exercícios sociais, as principais fontes de financiamento da Companhia foram: (i) fluxo de 

caixa gerado por suas atividades operacionais; e (ii) endividamento bancário de curto e longo prazos. Esses 

financiamentos são utilizados pela Companhia principalmente para cobrir custos, despesas e investimentos 

relacionados a: (i) operação de negócios, (ii) desembolso de capital, e (iii) exigências de pagamento de seu 

endividamento.  

 

No item 10.1(f) deste Formulário de Referência estão descritas as principais linhas de financiamentos 

contraídas pela Companhia e as características de cada uma.  

 

(e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que 

pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez  

 

Na data deste Formulário de Referência, a Diretoria não vislumbra necessidades de recursos que não possam 

ser suportadas com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode dispor. Caso sejam necessários 

recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no curto prazo, a Companhia pretende captar 

recursos junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou instituições financeiras.  

 

No item 10.1(f) deste Formulário de Referência estão descritas as principais linhas de financiamentos 

contraídas pela Companhia e as características de cada uma.  



 

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas 

 

O saldo referente a arrendamentos financeiros a pagar em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 401.612 mil a 

uma taxa de juros média de 7,16% a.a., em 31 de dezembro de 2018 o saldo de arrendamentos financeiros 

a pagar foi de R$ 242.914 mil e R$ 212.777 mil para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. O saldo 

a pagar em 31 de dezembro de 2019 tem como último vencimento de parcela até dezembro de 2024. 

 

O saldo referente a Risco sacado a pagar - montadoras em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 155.118 mil, 

em 31 de dezembro de 2018 o saldo de Risco Sacado a pagar -  montadoras foi de R$ 231.719 mil e 

R$ 184.300 mil para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Essa operação visa alongar o prazo de 

pagamentos aos fornecedores por meio de uma instituição financeira. 

 

 i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes 
 

Os Diretores da Companhia esclarecem que, em regra, para a aquisição de veículos pesados, máquinas e 
equipamentos, a Companhia utiliza FINAME e captações de bancos comerciais e títulos de renda fixa nos 
mercados doméstico e internacional, o que em 31 de dezembro de 2017 representava R$ 1.026,7 milhões, 
sendo R$ 366.100 mil vinculados a TJLP com uma taxa de juros média de 10,2 % a.a. com vencimento até 
2022 e R$ 660.600 mil a 4,6 % a.a. pré-fixados com vencimento até 2025; em 31 de dezembro de 2018 
representava R$ 942.804 mil, sendo R$ 332.791 mil vinculados a TJLP/Selic com uma taxa de juros média 
de 10,6% a.a. com vencimento até set/2023 e R$ 614.013 mil 6,6% a.a. pré-fixados com vencimento até 
jan/2025; e em 31 de dezembro de 2019 representava R$ 203.168 mil, sendo R$  15.704 mil  vinculados a 
TJLP/Selic com uma taxa de juros média de 10,0 % a.a. com vencimento até abr/2024 e R$ 187.464 mil a 
4,6% a.a. pré-fixados com vencimento até jan/2025 e para a aquisição de parte dos veículos leves, os 
diretores esclarecem que utilizamos o Leasing Financeiro, em 31 de dezembro de 2017 representava 
R$ 212.800 mil a uma taxa de juros média de 11,0% a.a.  Indexados à taxa CDI e pré-fixado, e com último 
vencimento até 2022; em 31 de dezembro de 2018 representava R$ 242.800 mil a uma taxa de juros média 
de 9,2 % a.a. indexados à taxa CDI e pré-fixado, e com último vencimento até mar/2023; e em 31 de 
dezembro de 2019 representava R$ 401.612 mil a uma taxa de juros média de 6,9% a.a.  Indexados à taxa 
CDI e pré-fixado, e com último vencimento até dez/2024. 

 

Ademais, os Diretores da Companhia informam que: 

 

1. Contrato de Cédula de Crédito Bancário com a Caixa Econômica Federal, assinado em 15 de março de 

2017 no valor de R$ 300.000 e vencimento 09/03/2023. A remuneração é de 114% da DI a.a.  Este 

empréstimo teve o objetivo de financiar a aquisição da Rodoviário Schio, bem como outros gastos 

referentes à operação da empresa adquirida, tais como refinanciamento das dívidas, suprimento de caixa 

não se limitando a estes. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de 

R$ 130.881 mil. 

 

2. Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito Nº 13.2.0319.1, na modalidade FINEM com 

o BNDES, assinado em 27 de abril de 2012 no valor de R$ 43.900 mil, subdividido nos seguintes 

subcréditos: (i) subcrédito A: no valor de R$ 38.500 mil, onde desse montante utilizamos apenas o valor 

de R$ 34.800 mil; (ii) subcrédito B: no valor de R$ 5.100 mil; e (iii) subcrédito C: no valor de 

R$ 320.000 mil. Os subcréditos A e C serão captados ao custo de 1,40% a.a. acima da TJLP e sobre o 

subcrédito B incidirão juros de 3,0% a.a. acima da TJLP, acrescida de 1% a.a. (TJ462), com vencimento 

em 15 de fevereiro de 2019.A. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato 

era de R$ 10.803 mil. 

Nossos empréstimos FINEM possuem hipótese de vencimento antecipado caso seja proferida sentença 

condenatória transitada em julgado no âmbito do processo criminal atualmente em andamento perante 

a 1ª Vara Criminal de Salvador, Estado da Bahia. A referida ação penal refere-se ao suposto 

envolvimento do nosso acionista controlador e Diretor Presidente, Sr. Fernando Antônio Simões, em 

fraudes de licitação pública, conforme descrito no item 4.7 deste Formulário de Referência. 

 

3. Contrato referente à 6ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente 

Fiduciário, assinado em 15 de julho de 2013, no valor de R$ 400.000 mil. O vencimento da segunda e 

terceira série ocorrerá em 15/07/2020. A remuneração é de 100% DI + limite de 2,20 % a.a. para a 

segunda série, e, IPCA + limite de 2,20% a.a. para a segunda série. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo 

devedor em aberto desse contrato era de R$ 161.509 mil. 

 

4. Contrato referente à 8ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente 

Fiduciário, assinado em 15 de abril de 2014, no valor de R$ 400.000 mil.  O vencimento da segunda 

série e da terceira série ocorrerá em 15/06/2021. A remuneração é de 100% DI + limite de 2,53 % a.a. 



 

para a terceira série, e, 118,5% DI a.a. para a terceira série. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor 

em aberto desse contrato era de R$ 151.547 mil. 

 

5. Em 24 de outubro de 2013, foi aprovada a 7ª emissão de debentures, nos termos da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, no valor individual de 

R$ 10.000,00 totalizando R$ 170,0 milhões, de série única, não conversíveis em ações. As debêntures 

possuem prazo de duração de 6 anos, a contar da data de emissão em 24 de outubro de 2013, vencendo 

em 24 de outubro de 2019 e a atualização de seu valor será equivalente a 117,5% das taxas médias 

diárias dos depósitos interfinanceiros de um dia denominada “taxa DI over extra grupo.  

 

Em 09 de dezembro de 2014, o Conselho de Administração aprovou a 9ª emissão pública de debêntures, 

de espécie quirografária (“9ª Debênture”), não conversíveis em ações, sem garantias, escriturais e 

nominativas, com emissão em 15 de dezembro de 2014. Tal operação compreende a emissão de 25.000 

debêntures, de valor nominal unitário de R$10.000,00, perfazendo o valor total de R$250,0 milhões, 

com vencimento em 15 de dezembro de 2021. A emissão é composta de 2 (duas) séries, sendo a primeira 

série com remuneração correspondente a 116,0% das taxas médias diárias dos Depósitos 

Interfinanceiros DI e a segunda série com remuneração correspondente a 118,5% das taxas médias 

diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI. Tem como agente fiduciário a Pentágono S.A. Distribuidora 

de Títulos e Valores Mobiliários. O valor nominal da primeira série das debentures será amortizado em 

3 (três) parcelas iguais, anuais e consecutivas, com vencimento no 5º ano contado da data de emissão e 

na data de vencimento da primeira série; o valor nominal da segunda série será amortizado em 5 (cinco) 

parcelas, anuais e sucessivas, iniciando-se o primeiro pagamento no 3º (terceiro) ano a partir da data de 

emissão. 

 

Os contratos referentes a 7ª e 9ª emissão de debêntures foram repactuados, tornando-se a 10ª emissão 

de debêntures simples 

 

6. Certificado de Recebíveis do Agronegócio com a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A como emissora, e, Vortx Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda. como 

Agente Fiduciário, emitido em 20 de junho de 2017 no valor de R$ 270.000 mil e O vencimento para 

em 19/06/2020. A remuneração é de 100% da DI + limite de 0,70% a.a. Em 31 de Dezembro de 2019, 

o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 134.081 mil. 

 

7. Contrato referente à 11ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, em série única, 

de espécie quirografária, com garantia fidejussória com a Vortx Distribuidora De Títulos E Valores 

Mobiliários Ltda. como agente Fiduciário, assinado em 20 de junho de 2017, no valor de R$ 400.000 

mil e vencimento em 20/11/2025. A remuneração é de 127,5% DI a.a.  Em 31 de dezembro de 2019, o 

saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 393.686 mil. 

 

8. Contrato referente a 1ª emissão de Bonds no mercado internacional, assinada em 26 de julho de 2017 

pela controlada JSL Europe no valor US$ 325.000 mil, com vencimento em 26/07/2024. A 

remuneração é de 7,75% ao ano, a partir de 26 de janeiro de 2018. Esse contrato possui cláusulas de 

compromissos, incluindo a manutenção de índice financeiro atrelado ao percentual de dívida em 

relação ao lucro antes das despesas financeiras, impostos, depreciação, amortização (EBITDA). O 

saldo a pagar é indexado em dólar norte-americano (“USD” ou “dólar”) e está protegido da variação 

cambial por aplicações financeiras no mesmo valor também indexados pelo dólar. Em 31 de dezembro 

de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ R$ 2.576.747 mil. 

 

9. Contrato referente a Nota de Crédito à Exportação com o Banco Santander, assinado em 05 de setembro 

de 2017 no valor de US$ 463.500 mil e vencimento 24/07/2024. A remuneração média é de 7,55% a.a.  

O contrato foi reflexo dos recursos captados através da 1ª emissão de Bonds. Em 31 de dezembro de 

2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ R$ 1.927.859 mil. A variação cambial dessas 

operações está integralmente protegida por meio de contratos de swap cambial.  

 

10. Contrato referente à 12ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, em série única, 

escriturada com a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como agente 

Fiduciário, assinado em 20 de dezembro de 2018, no valor de R$ 600.000 mil e vencimento em 

20/12/2023. A remuneração é de 124% DI a.a.  Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto 

desse contrato era de R$ 592.536 mil. 

 



 

11. Contrato de Cédula de Crédito Bancário com o Banco Santander, assinado em 28 de setembro de 2018 

no valor de R$ 300.000 mil e vencimento em 01/10/2021. A remuneração é de CDI+ limite de 2,78% 

a.a. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 305.758 mil. 

 

12. Contrato referente à 13ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente 

Fiduciário, assinado em 20 de maio de 2019, no valor de R$ 450.000 mil. O vencimento da primeira e 

segunda série ocorrerá em 20/05/2026. A remuneração é de 100% DI + limite de 1,90% a.a. para a 

primeira série, e, 100% DI + limite de 2,20% a.a. para a segunda série. Em 31 de dezembro de 2019, 

o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 449.939 mil. 

 

13. Contrato referente à 14ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, em série única, 

da espécie quirografária com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, assinado 

em 02/12/2019, no valor de R$ 200.000 mil e vencimento em 20/11/2023. A remuneração é de 

115,20% DI a.a.  Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de 

R$ 198.978 mil. 

 

14. Contrato de Cédula de Crédito Bancário com a Caixa Econômica Federal, assinado em 15 de março 

de 2017 no valor de R$ 600.000 e vencimento 09/03/2023. A remuneração é de CDI + 2,55% a.a. Em 

31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 335.023 mil. 

 

15. Certificado de Recebíveis do Agronegócio com a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A como emissora, e, Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

como Agente Fiduciário, emitido em 14 de agosto de 2019. A quantidade emitida foi de 850.000 

(duzentos e vinte mil) CRA, sendo (i) 487.315 primeira série; e, (ii) 362.685, segunda série. O valor 

nominal unitário dos CRA foi de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão dos CRA. O valor total 

ficou em R$ 850.000 mil. O vencimento para o CRA I e II ocorrerá em 17/11/2025. A remuneração é 

DI+ 0,70% a.a. para o CRA I, e, DI+0,65% a.a. para o CRA II. Em 31 de Dezembro de 2019, o saldo 

devedor em aberto desse contrato era de R$ 460.271 mil. 

 

16. Contratos de Notas Promissórias com Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

como Agente Fiduciário, emitido em 20 de setembro de 2019 no valor total de R$ 150.000 mil e 

vencimento em 20/09/2022. A remuneração é DI+ 1,50% a.a. Em 31 de Dezembro de 2019, o saldo 

devedor em aberto desse contrato era de R$ 150.330 mil. 

 

17. Contratos de Notas Promissórias com Vortx Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda. 

como Agente Fiduciário, emitido em 28 de junho de 2019 no valor total de R$ 100.000 mil e 

vencimento em 28/06/2021. A remuneração é DI+ 1,50% a.a. Em 31 de Dezembro de 2019, o saldo 

devedor em aberto desse contrato era de R$ 102.432 mil. 

 

18. Contrato referente à 1ª Emissão de Debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, 

com garantia adicional fidejussória, em série única, assinado pela Vamos em 07 de fevereiro de 2019, 

para colocação privada da Companhia, no valor de R$ 300.000 mil e vencimento 15/02/2024. A 

remuneração é de 100% DI + 0,90% a.a. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse 

contrato era de R$ 274.534 mil. 

 

19. Certificado de Recebíveis do Agronegócio com a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 

Agronegócio S.A como emissora, e, Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

como Agente Fiduciário, emitido pela Vamos em 15 de novembro de 2019. A quantidade emitida foi 

de 220.000 (duzentos e vinte mil) CRA, sendo (i) 98.036 (noventa e oito mil e trinta e seis) CRA Pré 

I; e (ii) 121.964 (cento e vinte e um mil, novecentos e sessenta e quatro) CRA Pré II. O valor nominal 

unitário dos CRA foi de R$1.000,00 (mil reais), na data de emissão dos CRA. O valor total ficou em 

R$ 220.000 mil. O vencimento para o CRA Pré I ocorrerá em 18/11/2024, e, do CRA Pré II o 

vencimento ocorrerá em 16/11/2026. A remuneração é pré-fixada em 7,6% a.a. para o CRA Pré I, e, 

8,0% a.a. para o CRA Pré II. Em 31 de Dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato 

era de R$ 215.967 mil. 

 

20. Crédito Internacional celebrado com o JP Morgan Chase Bank com a Vamos, refere-se à operação de 

empréstimo junto a instituição financeira por meio da Lei 4.131. O contrato é remunerado (i) por taxas 

pré-fixadas de 5,05%; ou (ii) pela variação do dólar, observado ainda que a Companhia celebrou 

contrato de swap como forma de hedge (proteção) contra a exposição ao dólar. O vencimento de tal 

contrato será até maio de 2021. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato 

era de R$ 162.042 mil. 

 

21. Contrato de Cédula de Crédito Bancário com Banco Santander (Brasil) S.A, assinado pela Vamos em 

29 de agosto de 2019 no valor de R$ 100.000 mil e vencimento 11/02/2020. A remuneração é de 100% 

DI + 0,84% a.a. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de 



 

R$102.323 mil. 

 

22. Contrato de Cédula de Crédito Bancário com Banco Santander (Brasil) S.A, assinado pela Vamos em 

29 de agosto de 2019 no valor de R$ 150.000 mil e vencimento 11/02/2020. A remuneração é de 100% 

DI + 0,21% a.a. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de 

R$153.114 mil. 

 

23. Contrato de Cédula de Crédito Bancário com Banco Santander (Brasil) S.A, assinado pela Vamos em 

29 de dezembro de 2019 no valor de R$ 150.000 mil e vencimento 20/12/2021. A remuneração é de 

100% DI + limite de 1,25% a.a. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato 

era de R$150.198 mil. 

 

24. Contrato referente à 2ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente 

Fiduciário, assinado pela Vamos em 16 de agosto de 2019, no valor de R$ 800.000 mil. O vencimento 

da primeira série ocorrerá em 20/08/2024, e, o da segunda série em 20/08/2026. A remuneração é de 

100% DI + limite de 1,80% a.a. para a primeira série, e, 100% DI + limite de 2,25% a.a. para a segunda 

série. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 804.950 mil. 

 

25. Contrato referente à 4ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente 

Fiduciário, assinado pela Movida em 28 de maio de 2019, no valor de R$ 700.000 mil. O vencimento 

da primeira série ocorrerá em 03/10/2022, o da segunda série ocorrerá em 27/07/2024, e, o da terceira 

série ocorrerá em 27/07/2027. A remuneração é de 100% DI + limite de 1,25 % a.a. para a primeira 

série, 100% DI + limite de 1,60% a.a. para a segunda série, e, 100% DI + limite de 2,05 % a.a., para a 

terceira série. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 718.353 

mil. 

 

26. Contrato referente à 3ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente 

Fiduciário, assinado pela Movida em 04 de janeiro de 2019, no valor de R$ 600.000 mil. O vencimento 

da primeira série, segunda e terceira série   ocorrerá em 07/06/2024. A remuneração é de 100% DI + 

limite de 1,85 % a.a. para a primeira série, e, 100% DI + limite de 2,05 % a.a. para a segunda série e 

terceira série. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 591.873 

mil. 

 

27. Contrato referente à 2ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie 

quirografária com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente 

Fiduciário, assinado pela Movida em 04 de julho de 2017, no valor de R$ 450.000 mil. O vencimento 

da primeira série ocorrerá em 07/06/2021, e, o da segunda e terceira série ocorrerá em 07/06/2023. A 

remuneração é de 100% DI + limite de 1,60 % a.a. para a primeira série, 100% DI + limite de 2,20 % 

a.a. para a segunda série, e, 100% DI + limite de 1,90 % a.a. para a terceira série.  Em 31 de dezembro 

de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 450.144 mil. 

 

28. Contrato referente à Fundo Constitucional do Nordeste com Banco do Nordeste do Brasil S.A, assinado 

pela Movida em 27 de dezembro de 2017, no valor de R$136.700 mil e vencimento em 30 de junho de 

2021. A remuneração é de 8,83 % a.a. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse 

contrato era de R$ 134.272 mil. 

 

29. Contrato referente à Certificado de Crédito Bancário com Banco Santander, assinado pela Movida em 

10 de novembro de 2016, no valor de R$ 107.332 mil e vencimento em 10/11/2020. A remuneração é 

de DI + limite de 2,9 % a.a. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato 

era de R$ 108.100 mil. 

 

30. Contrato referente à Certificado de Crédito Bancário com Banco Itaú, assinado pela Movida em 30 de 

agosto de 2018, no valor de R$ 400.000 mil e vencimento em 14/08/2021. A remuneração é de DI + 

limite de 1,44 % a.a. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de 

R$ 345.289 mil. 

 

31. Contrato referente à 1ª Emissão de Debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária 

com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente Fiduciário, em série 

única, assinado pela Movida em 13 de abril de 2018, para colocação privada da Companhia, no valor 

de R$ 250.000 mil e vencimento em 29/03/2023. A remuneração é de 100% DI + limite de 2,00 % a.a. 

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 253.280 mil. 

 

32. Contrato referente à 2ª Emissão de Debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária 

com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente Fiduciário, em série 



 

única, assinado pela Movida em 31 de outubro de 2018, para colocação privada da Companhia, no 

valor de R$ 100.000 mil e vencimento em 10/10/2021. A remuneração é de 100% DI + limite de 1,80 % 

a.a. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 80.912 mil. 

 

33. Contrato referente à 3ª Emissão de Debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária 

com a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente Fiduciário, em série 

única, assinado pela Movida em 27 de junho de 2019, para colocação privada da Companhia, no valor 

de R$ 200.000 mil e vencimento 24/01/2024. A remuneração é de 100% DI + limite de 1,60% a.a. Em 

31 de dezembro de 2019, o saldo devedor em aberto desse contrato era de R$ 206.283 mil. 

 
ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 

Os Diretores da Companhia informam que em 31 de dezembro de 2019 e nos exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2019 e 2017, a Companhia não possuía quaisquer outras relações de longo prazo 

com instituições financeiras além daquelas citadas neste Formulário de Referência e nas demonstrações 

financeiras e respectivas notas explicativas. 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem ainda que as atuais relações de longo prazo com instituições 

financeiras têm suprido adequadamente as necessidades de financiamento na expansão do negócio da 

Companhia. A exceção a este fato são as emissões de debêntures realizadas pela Companhia e descritas neste 

Formulário de Referência com o intuito de refinanciar o capital de giro no longo prazo da Companhia. Para o 

futuro, possíveis relações com instituições financeiras poderão ser desenvolvidas em linha com as estratégias 

da Companhia. 
 

iii. grau de subordinação entre as dívidas 
 

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas quirografárias da Companhia. As dívidas que são 

garantidas com garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei. Para informações 

sobre a natureza e prazo de vencimento das dívidas da Companhia, ver item 3.8 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 
 

Os Diretores da Companhia esclarecem que alguns financiamentos coorporativos estão sujeitos a cláusulas 

restritivas que, quando não atendidas, determinam a antecipação do vencimento das obrigações, quais as 

principais sejam: 

 

1. A 6ª e 8ª Debêntures emitidas pela JSA S.A possuem o seguinte covenant financeiro a ser observado 

pela Companhia: 

 

Restrição Limites 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) 
Igual ou menor que 3 (inicial) - até 21 de 

novembro de 2019  

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) 
Igual ou menor que 3,5 (inicial) - a partir de 

21 de novembro de 2019  

EBITIDA-A (2)/ despesa financeira líquida(3) Igual ou maior que 2 
 

(1) Dívida Financeira Líquida significa o saldo total dos empréstimos e financiamentos de curto e longo 

prazo da Emissora, incluídas as Debêntures e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários representativos 

de dívida subtraídos os valores em caixa e em aplicações financeiras de curto prazo, entendidas como as 

aplicações financeiras que possuam liquidez diária em até 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 

(2) EBITDA-A significa o lucro antes do resultado financeiro, tributos, depreciações, amortizações, 

imparidade dos ativos e equivalências patrimoniais, acrescido do custo de venda dos ativos utilizados 

na prestação de serviços. 
 

(3) despesas financeiras líquidas para fins de covenants: significa os encargos da dívida acrescidos das 

variações monetárias, deduzidas as rendas de aplicações financeiras, todos estes relativos aos itens 

descritos na definição de Dívida Líquida acima, calculados pelo regime de competência de 12 meses. 
 

 

2.  A 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª Debêntures emitidas pela JSA S.A possuem o seguinte covenant financeiro a 

ser observado pela Companhia: 

 



 

Restrição Limites 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) Igual ou menor que 3,5  

EBITIDA-A (2)/ despesa financeira líquida(3) Igual ou maior que 2 
 

(1) Dívida Financeira Líquida significa o saldo total dos empréstimos e financiamentos de curto e longo 

prazo da Emissora, incluídas as Debêntures e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários representativos 

de dívida subtraídos os valores em caixa e em aplicações financeiras de curto prazo, entendidas como as 

aplicações financeiras que possuam liquidez diária em até 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 

(2) EBITDA-A significa o lucro antes do resultado financeiro, tributos, depreciações, amortizações, 

imparidade dos ativos e equivalências patrimoniais, acrescido do custo de venda dos ativos utilizados 

na prestação de serviços. 
 

(3) despesas financeiras líquidas para fins de covenants: significa os encargos da dívida acrescidos das 

variações monetárias, deduzidas as rendas de aplicações financeiras, todos estes relativos aos itens 

descritos na definição de Dívida Líquida acima, calculados pelo regime de competência de 12 meses. 

 

3. A 1ª emissão de Bonds e o retap contém cláusulas que impõem limitações e restrições ao emissor e 

também estabelece cláusulas que serão aplicáveis à JSL: 
 

Restrição Limites 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) 
Igual ou menor que 4,75 na data de encerramento até 31 de 

dezembro de 2018 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) 
Igual ou menor que 4,60 na data de 1º de janeiro de 2019 até 

31 de dezembro de 2019 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) 
Igual ou menor que 4,40 na data de 1º de janeiro de 2020 a 31 

de dezembro de 2020 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) 
Igual ou menor que 4,20 na data de 1º de janeiro de 2021 a 31 

de dezembro de 2021 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) Igual ou menor que 4,00 na a parti de 1º de janeiro de 2022 

EBITIDA-A (2)/ despesa financeira líquida(3) Igual ou maior que 2 
 

(1) Dívida Financeira Líquida significa o saldo total dos empréstimos e financiamentos de curto e longo 

prazo da Emissora, incluídas as Debêntures e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários representativos 

de dívida subtraídos os valores em caixa e em aplicações financeiras de curto prazo, entendidas como as 

aplicações financeiras que possuam liquidez diária em até 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 

(2) EBITDA-A significa o lucro antes do resultado financeiro, tributos, depreciações, amortizações, 

imparidade dos ativos e equivalências patrimoniais, acrescido do custo de venda dos ativos utilizados 

na prestação de serviços. 
 
(3) despesas financeiras líquidas para fins de covenants: significa os encargos da dívida acrescidos das 

variações monetárias, deduzidas as rendas de aplicações financeiras, todos estes relativos aos itens 

descritos na definição de Dívida Líquida acima, calculados pelo regime de competência de 12 meses. 

 

O contrato também possui outras clausulas de restrições não financeiras: (i) não incorrerá e não permitirá que 

quaisquer de suas Subsidiárias Restritas incorram qualquer tipo de dívida;  
 

4. As emissões dos CRAs, e as NPs da JSL S.A. estão sujeitas às seguintes cláusulas restritivas: 

 

Restrição Limites 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) Igual ou menor que 3,5  

EBITIDA-A (2)/ despesa financeira líquida(3) Igual ou maior que 2 
 

(1) Dívida Financeira Líquida significa o saldo total dos empréstimos e financiamentos de curto e longo 

prazo da Emissora, incluídas as Debêntures e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários representativos 

de dívida subtraídos os valores em caixa e em aplicações financeiras de curto prazo, entendidas como as 

aplicações financeiras que possuam liquidez diária em até 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 

(2) EBITDA-A significa o lucro antes do resultado financeiro, tributos, depreciações, amortizações, 



 

imparidade dos ativos e equivalências patrimoniais, acrescido do custo de venda dos ativos utilizados 

na prestação de serviços. 
 

(3) despesas financeiras líquidas para fins de covenants: significa os encargos da dívida acrescidos das 

variações monetárias, deduzidas as rendas de aplicações financeiras, todos estes relativos aos itens 

descritos na definição de Dívida Líquida acima, calculados pelo regime de competência de 12 meses. 

 

5. CCB de R$ 600 milhões, CCB de R$ 300 milhões e CCB de R$ 400 milhões, possuem o seguinte 

covenant financeiro a ser observado pela Companhia: 

 

Restrição Limites 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA-A (2) Igual ou menor que 3,5  

EBITIDA-A (2)/ despesa financeira líquida(3) Igual ou maior que 2 
 

(1) Dívida Financeira Líquida significa o saldo total dos empréstimos e financiamentos de curto e longo 

prazo da Emissora, incluídas as Debêntures e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários representativos 

de dívida subtraídos os valores em caixa e em aplicações financeiras de curto prazo, entendidas como as 

aplicações financeiras que possuam liquidez diária em até 360 (trezentos e sessenta) dias. 
 

(2) EBITDA-A significa o lucro antes do resultado financeiro, tributos, depreciações, amortizações, 

imparidade dos ativos e equivalências patrimoniais, acrescido do custo de venda dos ativos utilizados 

na prestação de serviços. 
 

(3) despesas financeiras líquidas para fins de covenants: significa os encargos da dívida acrescidos das 

variações monetárias, deduzidas as rendas de aplicações financeiras, todos estes relativos aos itens 

descritos na definição de Dívida Líquida acima, calculados pelo regime de competência de 12 meses. 
 

 

6. 1ª Emissão de Debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, 

em série única, para colocação privada da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.” – 

covenant financeiro a ser observado pela Companhia: 

  

Restrição Limites 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA consolidado(2) Igual ou menor que 4 

EBITIDA consolidado (2)/ despesa financeira líquida(3) Igual ou maior que 2 

(1) Dívida financeira líquida para fins de covenants: significa o saldo total dos empréstimos e financiamentos 

de curto e longo prazo da Vamos, inclusive as Debêntures e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários 

representativos de dívida, os resultados, negativos e/ou positivos, das operações de proteção patrimonial 

(hedge) e subtraídos os valores em caixa e em aplicações financeiras e os financiamentos contraídos em 

razão do programa de financiamento de estoque de veículos novos e usados, nacionais e importados, e peças 

automotivas, como concessão de crédito rotativo cedido pelas instituições financeiras ligadas às montadoras.  

 

(2) EBITDA consolidado para fins de covenants: significa o lucro ou prejuízo líquido, em bases consolidadas, 

antes dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro líquido, depreciação e 

amortização, imparidade dos ativos e equivalências patrimoniais e da participação de acionistas não 

controladores, da Vamos apurado ao longo dos últimos 12 meses, incluindo o EBITDA dos últimos 12 

meses de sociedades incorporadas e/ou adquiridas pela Vamos. 
 
(3)  Despesa financeira líquida para fins de covenants: significa os encargos de dívida da Vamos, acrescidos 

das variações monetárias, deduzidas as rendas de aplicações financeiras, todos estes relativos aos itens 

descritos na definição de Dívida Financeira Líquida acima e calculados pelo regime de competência ao 

longo dos últimos 12 meses. 

Os covenants previstos na emissão de debêntures da Companhia terão sua primeira verificação efetuada 

após a divulgação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2019.  

 

7. “2ª Emissão de Debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com, em até duas 

séries, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da Vamos Locação de 

Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.” – covenant financeiro a ser observado pela Companhia:  
 

Restrição Limites 



 

Dívida financeira líquida(1) / EBITDA consolidado(2) Menor ou igual a 3,75 

(1) Dívida financeira líquida para fins de covenants: significa o saldo total dos empréstimos e financiamentos 

de curto e longo prazo da Vamos, inclusive as Debêntures e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários 

representativos de dívida, desconsiderando os financiamentos contraídos em razão do programa de 

financiamento de estoque de veículos novos e usados, nacionais e importados e peças automotivas, como 

concessão de crédito rotativo cedido pelas instituições financeiras ligas às montadoras (Veículos Floor 

Plan), os resultados, negativos e/ou positivos, das operações de proteção patrimonial (hedge) e subtraídos 

os valores em caixa e em aplicações financeiras. 

(2) EBITDA consolidado para fins de covenants: significa o lucro ou prejuízo líquido, em bases consolidadas, 

antes dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro líquido, depreciação e 

amortização, imparidade dos ativos e equivalências patrimoniais e da participação de acionistas não 

controladores, da Vamos apurado ao longo dos últimos 12 meses, incluindo o EBITDA dos últimos 12 

meses de sociedades incorporadas e/ou adquiridas pela Vamos. 

 

8. Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio com o Banco Santander (Brasil) S.A., assinado pela 

Vamos Máquinas e Equipamentos S.A., anteriormente denominada Borgato Máquinas S.A., – covenant 

financeiro a ser observado pela Vamos Máquinas e Equipamentos S.A.:  
 

Restrição Limites 

Dívida líquida(1)/ EBITDA adicionado(2) Menor ou igual a 3,5 

EBITIDA adicionado / juros líquidos(3) Maior ou igual a 2 

Dívida líquida(1)/ EBITDA Menor ou igual a 4,75 

(1) Dívida líquida para fins de covenants: significa a soma de empréstimos e financiamentos de curto e longo 

prazo da Vamos Máquinas e Equipamentos S.A., incluídas debêntures e quaisquer outros títulos e valores 

mobiliários representativos da dívida subtraídos os valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo, 

entendidas como aplicações financeiras que possuam liquidez diárias de até 360 dias e os financiamentos 

contraídos em razão do programa de financiamento de estoques de veículos novos e usados, nacionais e 

importados, e peças automotivas, em concessão de crédito rotativo cedido pelas instituições financeiras 

ligadas às montadoras.  

(2) EBITDA adicionado para fins de covenants: significa o lucro antes do resultado financeiro, tributos, 

depreciações, amortizações, impairment dos ativos e equivalências patrimoniais, acrescido de custo de 

venda de ativos desmobilizados, da Vamos Máquinas e Equipamentos S.A. apurados ao longo dos últimos 

12 meses.  

(3) Juros líquidos para fins de covenants: significa os encargos da dívida acrescidos das variações 

monetárias, deduzidas as rendas de aplicações financeiras da Vamos Máquinas e Equipamentos S.A., 

todos estes relativos aos itens descritos na definição de Dívida Líquida acima, calculados pelo regime de 

competência de 12 meses.  

 

9. Contrato de crédito internacional com o JP Morgan Chase Bank, N.A., assinado pela Companhia – 

covenant financeiro a ser observado pela JSL, como garantidora:  
 

Restrição Limites 

Dívida líquida(1)/ EBITDA adicionado(2) Menor que 3,5 

EBITIDA adicionado / despesas financeiras líquidas(3) Maior que 2 



 

(1) Dívida líquida para fins de covenants: significa o saldo total dos empréstimos e financiamentos de curto 

e longo prazo da JSL e quaisquer outros títulos e valores mobiliários representativos da dívida subtraídos 

dos valores em caixa e aplicações financeiras de curto prazo da JSL, entendidas como aplicações 

financeiras que possuam liquidez diária de até 360 dias.  

(2) EBITDA adicionado para fins de covenants: significa lucro antes do resultado financeiro, tributos, 

depreciações, amortizações, impairment dos ativos e equivalências patrimoniais, acrescido de custo de 

venda de ativos desmobilizados, da JSL apurados ao longo dos últimos 12 meses. 

(3) Despesas financeiras líquidas para fins de covenants: significa encargos da dívida, acrescidos das 

variações monetárias, deduzidas as rendas de aplicações financeiras, da JSL, todos estes relativos aos 

itens descritos na definição de Dívida líquida acima, calculados pelo regime de competência ao longo dos 

últimos 12 meses. 

Os covenants descritos no contrato de crédito internacional são apurados com base nas demonstrações 

financeiras consolidadas anualizadas da controladora da Companhia, a JSL S.A. – garantidora – e estavam 

cumpridos em 31 de dezembro de 2019. 

 

10. Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio com a Eco Securitizadora de Direitos Creditórios 

do Agronegócio S.A – covenant financeiro a ser observado pela Companhia:  
 

 Restrição Limites 

Dívida financeira líquida(1)/ EBITDA Consolidado(2) Menor ou igual a 3,5 

(1) Dívida líquida para fins de covenants: significa o saldo total dos empréstimos e financiamentos de curto 

e longo prazo da Companhia, inclusive os CDCA e quaisquer outros títulos ou valores mobiliários 

representativos de dívida, desconsiderando os financiamentos contraídos em razão do programa de 

financiamento de estoque de veículos novos e usados, nacionais e importados e peças automotivas, como 

concessão de crédito rotativo cedido pelas instituições financeiras ligadas às montadoras (Veículos Floor 

Plan), os resultados, negativos e/ou positivos, das operações de proteção patrimonial (hedge) e subtraídos 

os valores em caixa e em aplicações financeiras. 

(2) EBITDA Consolidado significa o lucro ou prejuízo líquido da Companhia, em bases consolidadas, 

antes dos efeitos do imposto de renda e da contribuição social, resultado financeiro líquido, depreciação 

e amortização, imparidade dos ativos e equivalências patrimoniais e da participação de acionistas não 

controladores, apurado ao longo dos últimos 12 meses, incluindo o EBITDA dos últimos 12 meses de 

sociedades incorporadas e/ou adquiridas pela Emitente.  

Os covenants previstos no CDCA da Companhia terão sua primeira verificação efetuada após a 

divulgação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2019.  

 

11. Todas as Emissões de Debêntures Simples da Movida devem observas os seguintes covenants: 

 

Restrição Limites 

Dívida financeira líquida (1) / EBITDA(2) Igual ou menor que 3,5  

EBITIDA (2)/ despesa financeira líquida Igual ou maior que 1,5 

 
(1) Dívida Financeira Líquida para fins de covenant significa o saldo total dos empréstimos e 

financiamentos de curto e longo prazo da Emissora, incluídas as Debêntures, risco sacado e quaisquer 

outros títulos ou valores mobiliários representativos de dívida subtraídos os valores em caixa e em 

aplicações financeiras de curto prazo, entendidas como as aplicações financeiras que possuam liquidez 

até 360 dias;  
 



 

(2) EBITDA adicionado para fins de covenants: EBITDA para fins de covenant corresponde ao lucro 

líquido ou prejuízo da Companhia, em de renda e da contribuição social; e (iii) das despesas de 

depreciação e amortização. Para todas as emissões do grupo, o EBITDA para fins de covenant é ajustado 

ainda pela impairment dos ativos e equivalências patrimoniais. 

 

a) Os financiamentos do grupo também possuí clausulas de restrições relacionadas exigências não 

financeiras: (i) transformação da emissora em sociedade limitada; (ii) mudanças significativas no 

controle acionário da Companhia, tais como liquidação, dissolução, cisão, fusão, incorporação, 

alienação, ou reorganização societária envolvendo a Companhia, sem a prévia e expressa 

autorização dos debenturistas em AGD convocada com este fim; (iii) outros indicadores e 

ocorrências, que a critério dos bancos, possam caracterizar a diminuição da capacidade no 

cumprimento das obrigações assumidas e (iv) não pagamento, na data de vencimento original, ou 

vencimento antecipado, de quaisquer obrigações financeiras da Companhia decorrente de quaisquer 

operações de captação de recursos, no mercado local ou internacional. 

 

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados 
 

Os Diretores da Companhia informam que em 31 de dezembro de 2019 a Movida Locação de Veículos efetuou 

uma captação por meio do Fundo Constitucional do Nordeste (“FNE”), junto ao Banco do Nordeste do 

Brasil S.A., no valor de R$ 256.326 milhões, com vencimento em 30 de junho de 2021. Do montante total 

já foi desembolsado R$ 136.761.786,08. Em 19 de junho de 2018, foi efetuada uma captação, no valor de 

R$224.332 milhões, com vencimento em 30 de junho de 2021. Do montante total já foi desembolsado 

R$115.654.807,05, que foram utilizados para estratégia de capital de giro 
 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 
 

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos 

do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e estão em conformidade com as normas internacionais de 

relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards – IFRS) emitidas pelo International 

Accounting Standards Board – IASB. 

  



 

Comparação dos resultados operacionais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 

2018. 
 

Demonstrações Financeiras Contábeis Auditadas  

 

 

 

 

 

 

Receita  líquida 

 

 
 

A receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 3.150,2 milhões 

comparativamente a R$ 3.138,4 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 11,8 

milhões ou 0,38%. Essa receita de 31 de dezembro de 2019 foi composta por R$ 2.933,8 milhões referente a 

prestação de serviços em 2019 em comparação a R$ 2.975,4 milhões no exercício de 2018, representando uma 

variação de R$ 41,5 milhões e, receita de venda de ativos desmobilizados de R$ 216,3 milhões em 2019 comparada 

a R$ 161,9 milhões no ano de 2018 que representou uma variação de R$ 54,4 milhões. 

 

Receita  com Mesmos Contratos (RMC) 

 

 

  

As Receitas com os Mesmos Contratos – RMC apresentaram uma redução de 1,4 %, principalmente pela 

diminuição de Cargas Gerais (-21,2 %a/a) na comparação anual. A variação sobretudo foi devido ao foco em 

contratos de maior rentabilidade e ao encerramento de atividades operacionais pontuais de alguns clientes ao longo 

deste ano. Também houve variação representativa da receita com Serviços dedicados, com um total de R$ 1,2 

bilhão em 2019 comparado a R$ 919,8 milhões em 2018 e um crescimento de R$ 318,1 milhões. Esse desempenho 

é explicado por novas operações com clientes já existentes e também novos clientes nessas linhas de negócios. 

 

 

JSL Logística  
     

  31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 2019 x 2018 

Receita Bruta 3.747,8 100,0% 3.827,5 100,0% (79,7) 

Receita líquida de prestação de serviços 2.933,8 78,3% 2.975,4 77,7% (41,6) 

Receita líquida de venda de ativos utilizados na prestação 

de serviço 
216,3 5,8% 162,0 4,2% 54,4 

Deduções (597,6) -15,9% (689,1) -18,0% 91,6 

Receita líquida de venda, de prestação de serviços e de 

venda de ativos utilizados na prestação de serviços 
3.150,2 100,0% 3.138,4 100,0% 11,8 

( - ) Custo das vendas, locações e prestação de serviços (2.538,5) -80,6% (2.584,4) -82,3% 45,9 

( - ) Custo de venda de ativos desmobilizados (209,4) -6,6% (168,5) -5,4% (40,9) 

( = ) Total do custo das vendas, locações, prestação de 

serviços e das vendas de ativos desmobilizados 
(2.747,9) -87,2% (2.752,8) -87,7% 4,9 

( = ) Lucro bruto 402,3 12,8% 385,5 12,3% 16,7 

 Margem bruta 12,8  12,3  0,5 

( - ) Despesa total (128,8) -4,09% (163,4) -5,2% 34,6 

( = ) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 

social 
131,5 4,17% 98,0 3,1% 33,5 

( = ) EBITDA 514,7 16,3% 406,8 13,0% 107,9 

 Margem s/ Receita Líquida e Prestação de Serviço 16,3  13,0 100,0% 3,4 

Receitas com os Mesmos Contratos (RMC) 31/12/2019 31/12/2018 ∆  R$ 

Receita Líquida Total 2.936,4 2.978,2 (41,8) 

Cargas Gerais 1.292,3 1.640,3 (348,0) 

Serviços Dedicados 1.237,9 919,8 318,1 

Gestão e Terceirização (Veículos, Máquinas e Equipamentos) 212,5 216,0 (3,5) 

Transporte de Passageiros 193,7 202,1 (8,4) 



 

EBITDA 

 

O EBITDA totalizou R$ 514,7 milhões (+26,5 % a/a), representando um acréscimo de 3,4 p.p. na comparação 

anual na margem EBITDA. Esta melhoria reflete o compromisso da companhia com a rentabilidade dos contratos 

mesmo em meio a um cenário macroeconômico de baixo crescimento no Brasil. 

 

 

Movida 
    

 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 2019x2018 

Receita Bruta 4.056,4 100,0% 2.717,2 100,0% 1.339,2 

 Receita líquida de prestação de serviços 1.621,5 40,0% 1.125,9 41,4% 495,6 

 Receita líquida de venda de ativos utilizados na 

prestação de serviço 
2.214,5 54,6% 1.412,7 52,0% 801,8 

Deduções (220,3) -5,4% (178,6) -6,6% (41,7) 

Receita líquida de venda, de prestação de 

serviços e de venda de ativos utilizados na 

prestação de serviços 

3.836,0 100,0% 2.538,6 100,0% 1.297,4 

( - ) Custo das vendas, locações e prestação de 

serviços 
(759,3) -19,8% (439,2) -17,3% (320,1) 

( - ) Custo de venda de ativos desmobilizados (2.137,1) -55,7% (1.292,8) -50,9% (844,3) 

( = ) Total do custo das vendas, locações, 

prestação de serviços e das vendas de ativos 

desmobilizados 

(2.896,4) -75,5% (1.732,0) -68,2% (1.164,5) 

( = ) Lucro bruto 939,6 24,5% 806,6 31,8% 133,0 

 Margem bruta 24,5  31,8  (7,3) 

( - ) Despesa total (471,4) -12,3% (426,9) -16,8% (44,5) 

( = ) Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social 
279,4 7,3% 206,9 8,2% 72,5 

( = ) EBITDA 746,6 19,5% 481,7 19,0% 264,8 

 Margem s/ Receita Líquida e Prestação de Serviço 19,5 
 

19,0  0,5 

 

Receita líquida 

 

A receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 3.836,0 milhões 

comparativamente a R$ 2.538,6 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 1.297,4 

milhões ou 51,1%. Essa receita de 31 de dezembro de 2019 foi composta por R$ 1.621,5 milhões referente a 

prestação de serviços em 2019 em comparação a R$ 1.125,9 milhões no exercício de 2018, representando uma 

variação de R$ 495,6 milhões e, receita de venda de ativos desmobilizados de R$ 2.215,5 milhões em 2019 

comparada a R$ 1.412,7 milhões no ano de 2018 que representou uma variação de R$ 801,8 milhões. O mercado 

de aluguel de carros continua aquecido, o que tem permitido à Movida uma seletividade ainda maior no 

crescimento. Ao final do ano, a Movida contava com cerca de 109.661 carros em sua frota total, sendo 71 mil no 

RAC e 39 mil em GTF, um crescimento anual de 18%. 

 

EBITDA 

 

O EBITDA totalizou R$ 746,6 milhões (+55,0 % a/a), representando um acréscimo de 0,5 p.p. na comparação 

anual na margem EBITDA. Esta melhoria foi devida as despesas administrativas ficarem em linha com exercício 

de 2018 e a evolução do lucro operacional. 

 

Vamos 
     

  31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 2019x2018 

Receita Bruta 1.321,7 100,0% 1.047,5 100,0% 274,2 

Receita líquida de prestação de serviços 999,4 75,6% 856,7 81,8% 142,7 

Receita líquida de venda de ativos utilizados na prestação de 

serviço 
212,1 16,0% 82,2 7,8% 129,8 

Deduções (109,5) -8,3% (108,6) -10,4% (0,9) 

Receita líquida de venda, de prestação de serviços e de venda 

de ativos utilizados na prestação de serviços 
1.211,5 100,0% 938,9 100,0% 272,6 

( - ) Custo das vendas, locações e prestação de serviços (593,8) -49,0% (543,2) -57,9% (50,5) 

( - ) Custo de venda de ativos desmobilizados (204,6) -16,9% (81,4) -8,7% (123,2) 

( = ) Total do custo das vendas, locações, prestação de serviços 

e das vendas de ativos desmobilizados 
(798,4) -65,9% (624,7) -66,5% (173,8) 

( = ) Lucro bruto 413,1 34,1% 314,3 33,5% 98,8 

 Margem bruta 34,1  33,5  0,6 

( - ) Despesa total (120,4) -9,9% (95,7) -10,2% (24,8) 

( = ) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 199,2 16,4% 151,6 16,1% 47,5 

( = ) EBITDA 527,6 43,5% 359,1 38,2% 168,5 

 Margem s/ Receita Líquida e Prestação de Serviço 43,6  38,2  5,3 

 

Receita líquida 

 

A receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 1.211,5 milhões 

comparativamente a R$ 938,9 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 272,5 

milhões ou 29,0%. Essa receita de 31 de dezembro de 2019 foi composta por R$ 999,4 milhões referente a prestação 

de serviços em 2019 em comparação a R$ 856,7 milhões no exercício de 2018, representando uma variação de 

R$ 142,7milhões e, receita de venda de ativos desmobilizados de R$ 212,0 milhões em 2019 comparada a R$ 82,2 

milhões no ano de 2018 que representou uma variação de R$ 129,8 milhões. O crescimento na Receita Líquida é 

resultado principalmente da expansão do negócio de Locação de Máquinas e Equipamentos, que representou um 

aumento de 34,0% (antes das eliminações), que totalizou 389 contratos em 2019, comparado com 331 contratos no 



 

exercício de 2018, representando uma conquista de 58 contratos no exercício de 2019 e também pela venda de 

ativos no segmento de Locação. Além disso, no segmento de concessionárias, o aumento foi impactado 

principalmente pelas concessionárias da marca Volkswagen/Man. 

 

EBITDA 

 

O EBITDA totalizou R$ 527,6 milhões (+46,93 % a/a), representando um acréscimo de 5,3 p.p. na comparação 

anual na margem EBITDA. Esta melhoria no EBITDA é explicada pela evolução dos resultados, sustentada pela 

melhoria do desempenho de todas as nossas empresas, com o aumento das margens da Logística. 

 

CS Brasil 
     

  31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 2019 x 2018 

Receita líquida de prestação de serviços 713,8 83,9% 697,8 84,2% 16,0 

Receita líquida de venda de ativos utilizados na prestação de 

serviço 
137,2 16,1% 130,9 15,8% 6,3 

Receita líquida de venda, de prestação de serviços e de venda 

de ativos utilizados na prestação de serviços 
851,0 100,0% 828,7 100,0% 22,3 

( - ) Custo das vendas, locações e prestação de serviços (558,9) -65,7% (581,0) -70,1% 22,1 

( - ) Custo de venda de ativos desmobilizados (139,2) -16,4% (131,8) -15,9% (7,4) 

( = ) Total do custo das vendas, locações, prestação de 

serviços e das vendas de ativos desmobilizados 
(698,1) -82,1% (712,8) -86,0% 14,7 

( = ) Lucro bruto 152,9 17,9% 115,9 14,0% 37,0 

 Margem bruta 18,0  14,0  4,0 

( - ) Despesa total (15,2) -1,8% (32,9) -4,0% 17,7 

( = ) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição 

social 
114,5 13,5% 60,8 7,3% 53,7 

( = ) EBITDA 279,8 32,9% 248,6 30,0% 31,2 

 Margem s/ Receita Líquida e Prestação de Serviço 32,9  30,0  2,9 

 

Receita líquida 

 

A receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 851,0 milhões 

comparativamente a R$ 828,7 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 22,3 

milhões ou 2,7%. Essa receita de 31 de dezembro de 2019 foi composta por R$ 713,8 milhões referente a prestação 

de serviços em 2019 em comparação a R$ 697,8 milhões no exercício de 2018, representando uma variação de 

R$ 16,0 milhões e, receita de venda de ativos desmobilizados de R$ 137,2 milhões em 2019 comparada a R$ 130,9 

milhões no ano de 2018 que representou uma variação de R$ 6,3 milhões. O crescimento na Receita Líquida é 

resultado principalmente do aumento da venda de ativo desmobilizado e pelo crescimento da receita de receita de 

Gestão e Terceirização de Frotas, que em 2019 teve uma receita bruta de R$ 555,8 milhões e em 2018 foi de 

R$ 483,0 milhões, com uma variação de R$ 72,8 milhões, essa elevação foi impulsionada pelo aumento pelos 

investimentos em frota realizados no exercício. 

 

EBITDA 

 

O EBITDA somou R$ 279,8 milhões em 2019, um crescimento de +14,3% na comparação anual, enquanto a Margem 

EBITDA foi de 32,9% (+5,0 p.p. a/a).  A melhoria dos indicadores é função do foco no negócio de locação de ativos 

leves, melhoria de margem dos contratos, desinvestimento realizado no transporte municipal de passageiros e redução 

dos custos administrativos 

 

Original 
     

  31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 2019 x 2018 

Receita Bruta 851,4 100,0% 737,7 100,0% 113,7 

Deduções (29,9) -3,5% (35,2) -4,8% 5,3 

Receita líquida de venda, de prestação de serviços e de venda de 

ativos utilizados na prestação de serviços 
821,5 100,0% 702,5 100,0% 119,0 

( - ) Custo das vendas, locações e prestação de serviços (688,2) -83,8% (589,2) -83,9% (99,0) 

( - ) Custo de venda de ativos desmobilizados (6,6) -0,8% (5,2) -0,7% (1,5) 

( = ) Total do custo das vendas, locações, prestação de serviços 

e das vendas de ativos desmobilizados 
(694,8) -84,6% (594,4) -84,6% (100,4) 

( = ) Lucro bruto 126,7 15,4% 108,1 15,4% 18,6 

 Margem bruta 15,4  15,4  0,0 

( - ) Despesa total (104,0) -12,66% (94,3) -13,42% (9,8) 

( = ) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 17,1 2,08% 14,1 2,01% 3,0 

( = ) EBITDA 37,6 4,58% 19,6 2,79% 18,0 

 Margem s/ Receita Líquida e Prestação de Serviço 4,6  2,8  1,8 

 

Receita líquida 

 

A receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 821,5 milhões 

comparativamente a R$ 702,5 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 119,0 

milhões ou 16,9%. O crescimento é sustentado pelo aumento do ticket médio e pelo maior volume de veículos 



 

vendidos. 

  

EBITDA 

 

O EBITDA totalizou R$ 37,6 milhões (+91,89 % a/a), representando um acréscimo de 1,8 p.p. na comparação 

anual na margem EBITDA. Esta melhoria no EBITDA é explicada pelo aumento da margem bruta e a manutenção 

dos custos e despesas. 

 

BBC 
     

  31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 2019 x 2018 

Receita Bruta 42,9 100,0% 34,1 100,00% 8,8 

Deduções (2,8) 93,4% (2,3) 93,4% (0,5) 

Receita líquida de prestação de serviços 40,0 -6,6% 31,9 -6,7% 8,2 

( - ) Custo de prestação de serviços (11,3) 100,0% (10,4) 100,0% (0,9) 

( = ) Total do custo de prestação de serviços (11,3) -28,2% (11,3) -32,7% - 

( = ) Lucro bruto 28,7 -28,2% 20,6 -35,5% 8,2 

 Margem bruta 71,8 71,8% 64,5 64,5% 7,2 

( - ) Despesa total (15,7) 
 

(12,4) 
 

(3,3) 

( = ) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 10,8 -39,2% 11,4 -38,9% (0,5) 

( = ) EBITDA 13,8 27,0% 11,5 35,7% 2,3 

 Margem s/ Receita Líquida e Prestação de Serviço 34,5 
 

36,0 
 

(1,5) 

 

Receita líquida 

 

A receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 40 milhões comparativamente 

a R$ 34,1 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 8,2 milhões ou 25,67%. Ao 

longo do ano, a instituição realizou 2.507 operações de crédito, enquanto o saldo da carteira de crédito ao final do 

período totalizou R$152,8 milhões, +45,66% na comparação anual. 

  

EBITDA 

 

O EBITDA totalizou R$ 14 milhões (+20,49 % a/a), representando um decréscimo de 1,5 p.p. na comparação anual 

na margem EBITDA.O aumento da margem é resultado de uma maior alavancagem operacional. A JSL Leasing 

segue oferecendo alternativas financeiras para facilitar o acesso à caminhões, ônibus, automóveis, máquinas e 

equipamentos seminovos, sendo beneficiada por uma recuperação gradual do setor. 

  

Holding e Demais 
     

  31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 2019 x 

2018 

( = ) Resultado antes despesa/receita financeira e impostos (8,5) 0,00% (4,1) 0,00% (4,4) 

( = ) Resultado financeiro líquido (314,3) 0,00% (271,6) 0,00% (42,7) 

( = ) EBITDA (8,5) 0,00% (4,1) 0,00% (4,4) 

 

Resultado financeiro líquido 

 

 O Resultado financeiro líquido apresentou saldo de R$ 314,3 milhões em 31 de dezembro de 2019 e R$ 271,6 

milhões em 31de dezembro de 2018, com uma variação de R$ 42,7 milhões entre os exercícios. Esse aumento é 

decorrente principalmente do impacto cambial do Bonds captados em U$D.    

Consolidado      

      31/12/2019 AV 31/12/2018  AV  2019 x 2018  

Receita líquida de venda, de prestação de serviços e de venda de 

ativos utilizados na prestação de serviços 
9.686,2 100,00% 8.075,4 100,00% 1.610,8 

( - ) Custo das vendas, locações e prestação de serviços (5.101,2) -52,66% (4.699,2) -58,19% (402,0) 

( - ) Custo de venda de ativos desmobilizados (2.524,2) -26,06% (1.609,9) -19,94% (914,3) 

( = ) Total do custo das vendas, locações, prestação de serviços e 

das vendas de ativos desmobilizados 
(7.625,4) -78,72% (6.309,1) -78,13% (1.316,3) 

( = ) Lucro bruto 2.060,8 21,28% 1.766,3 21,87% 294,5 

( = ) Despesas Gerais e Administrativas (860,2) -8,88% (805,6) -9,98% (54,6) 

Despesas comerciais (293,1) -3,03% (220,1) -2,73% (73,0) 

Despesas administrativas (571,1) -5,90% (574,3) -7,11% 3,2 

Perdas esperadas (impairment) de contas a receber (32,5) -0,34% (9,1) -0,11% (23,4) 

Outras receitas operacionais, líquidas 37,7 0,39% (1,1) -0,01% 38,8 

Resultado de equivalência patrimonial (1,2) -0,01% (1,0) -0,01% (0,2) 

( = ) Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.200,6 12,40% 960,7 11,90% 239,9 

Receitas financeiras 365,3 3,77% 317,8 3,94% 47,5 

Despesas financeiras (1.134,8) -11,72% (999,0) -12,37% (135,8) 

( = ) Resultado financeiro líquido (769,5) -7,94% (681,2) -8,44% (88,3) 

( = ) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 431,1 4,45% 279,5 3,46% 151,6 

Imposto de renda e contribuição social - corrente (68,9) -0,71% (72,5) -0,90% 3,6 

Imposto de renda e contribuição social - diferido (43,6) -0,45% (17,8) -0,22% (25,8) 

( = ) Total do imposto de renda e contribuição social (112,5) -1,16% (90,3) -1,12% (22,2) 

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 318,6 3,29% 189,2 2,34% 129,5 

(=) Lucro básico por ação (em R$) 1,1  0,6  0,4 

(=) Lucro diluído por ação (em R$) 1,1  0,6  0,4 



 

 

Receita líquida 

 

A receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 9.686,2 milhões 

comparativamente a R$ 8.075,4 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 1.610,8 

milhões ou 19,9%.  Essa receita de 31 de dezembro de 2019 foi composta por R$ 2.896,6 milhões referente a 

prestação de serviços em 2019 em comparação a R$  2.896,4 milhões no exercício de 2018, representando uma 

variação de R$ 131 milhões,  receita de locação de veículos, máquinas e equipamentos de R$ 2.899, milhões e 

comparado a R$ 2.341,4 milhões no ano de 2018 com uma variação de R$  557,7 milhões, receita de venda de 

veículos novos que em 2019 foi de R$ 612, 2 milhões e 2018 580,4 milhões e variação de R$ 40,9 milhões. As 

receitas de venda de veículos usados, venda de peças e acessórios e outras receitas, totalizaram R$ 653,4 milhões 

em 2019 e R$ 533,0 milhões em 2018, apresentando uma variação de R$ 120,5 milhões entre os exercícios. A 

receita com venda de ativo desmobilizados foi de R$ 2.615,7 milhões em 2019 e R$ 1.754 milhões em 2018, com 

um aumento de R$ 891,6 milhões. O crescimento na Receita Líquida provém da receita da Movida, que foi 

responsável por 80,5% do aumento da receita do grupo. 

  

Lucro bruto 

 

O lucro bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 2.060,8 milhões 

comparativamente a R$ 1.766,3 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 294,5 

milhões ou 16,7%. A margem bruta foi de 21,3% e 21,9% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 

2019 e 2018, respectivamente, devido principalmente ao aumento de margem no segmento de locação de veículos 

leves e pesados. 

 

Despesas gerais e administrativas 

 

As despesas comerciais, administrativas e perdas esperadas (impairment) de contas a receber no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2019 totalizaram R$ 860,2 milhões comparativamente a R$ 805,6 milhões no 

mesmo período de 2018, o que representou aumento de despesas operacionais de R$ 54,6 milhões ou 6,8%. Esse 

crescimento é atribuído principalmente ao aumento de R$15.202 de despesas com pessoal, principalmente do 

segmento de locação, para fazer frente ao crescimento da Companhia, conforme justificado pelo aumento da receita 

e lucro bruto mencionados anteriormente. Em relação à receita operacional líquida, estas despesas comerciais, 

administrativas e perdas esperadas (impairment) de contas a receber no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019 e 2018 foi de 11,5% e de 12,2%, respectivamente. 

 

Resultado financeiro, líquido 

 

O resultado financeiro, líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 769,5 milhões 

comparativamente a R$ 681,2 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 88,3 

milhões ou 13,0 %. Este aumento é atribuído principalmente por conta dos juros das novas captações de 

empréstimos e financiamentos e debêntures que ocorreram no período com a finalidade de fortalecer o capital de 

giro e de investimento na expansão das atividades da empresa.  

 

Lucro líquido do exercício 

 

O lucro do exercício no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 318,6 milhões 

comparativamente a R$ 189,2 milhões no mesmo período de 2018, o que representou uma variação de R$ 129,5 

milhões ou 68,4%. Este aumento é atribuído principalmente aos fatores mencionados de aumento da margem bruta. 

 

EBITDA 

 

O EBITDA totalizou R$ 2,117 milhões (+32,5% a/a), representando um acréscimo de 2,1 p.p. na comparação anual 

na margem EBITDA. Esta melhoria no EBITDA é explicada pela evolução dos resultados, sustentada pela melhoria 

do desempenho de todas as nossas empresas, com o aumento das margens da Logística, evolução operacional na 

Movida e oportunidades de crescimento da Vamos. 

  



 

 

Comparação dos resultados operacionais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 

2017. 
 

Demonstrações Financeiras Contábeis Auditadas  
 

JSL Logística  

 

 
 

 
  

As Receitas com os Mesmos Contratos – RMC  apresentaram crescimento de 10,6%.  Destacam-se os aumentos em 

Cargas Gerais (+21,8% a/a) e Serviços Dedicados (+13,6% a/a) na comparação anual. Em ambos, o crescimento foi 

impulsionado pelo discreto aumento nos volumes e pelo reequilíbrio de preços de contratos ao longo deste ano, em 

busca de uma rentabilidade adequada dentro de um ambiente de negócios em recuperação. 

 

Composição da Receita Bruta de Serviços no ano de 2018: 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2018, a JSL Logística apresentou uma Receita Bruta de Serviços de R$4,4 bilhões. As linhas de negócios de maior 

valor agregado para a Companhia continuaram as mais expressivas, e juntas, Serviços Dedicados e Gestão e 

Terceirização representaram 79,1% da Receita Bruta de Serviços. 

  

A Receita Líquida de Serviços totalizou R$3,7 bilhões (+7,5% a/a) e Receita Líquida de Venda de Ativos foi de 

R$288,0 milhões (-9,1% a/a). A Receita Líquida Total foi de R$4,0 bilhões, um crescimento de 6,1% na comparação 

anual. 

 

 

JSL Logística

(R$ milhões)
2017 2018 ▲ A / A

Receita Bruta 4.447,4            4.740,9            +6,6%

Deduções (704,3)              (769,6)              +9,3%

Receita Líquida de Prestação de Serviços 3.426,1            3.683,3            +7,5%

Receita Líquida de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços 317,0               288,0               -9,1%

Receita Líquida 3.743,1            3.971,3            +6,1%

Custo das Prestações de Serviços (2.979,9)           (3.171,0)           +6,4%

Custo de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços (313,8)              (296,6)              -5,5%

Custo Total (3.293,7)           (3.467,6)           +5,3%

Lucro Bruto 449,4               503,7               +12,1%

Margem Bruta 12,0% 12,7% +0,7 p.p.

Despesa Total (202,5)              (179,3)              -11,5%

Lucro Operacional Antes das Receitas, Despesas Financeiras e Impostos 246,9               324,4               +31,4%

EBITDA 567,4               635,0               +11,9%

Margem EBITDA s/ Receita Líquida de Prestação de Serviços 16,6% 17,2% +0,6 p.p.

Receitas com os Mesmos Contratos (RMC)

(R$ milhões)
2017 2018 ▲ A / A

Receita Bruta de Serviços 3.783,5            4.183,6            +10,6%

Serviços Dedicados 2.450,0            2.782,3            +13,6%

Gestão e Terceirização (Veículos/Máquinas/Equipamentos)* 571,0               566,4               -0,8%

Transporte de Passageiros 371,2               367,4               -1,0%

Cargas Gerais 335,1               408,1               +21,8%

Outros 56,3                 59,4                 +5,5%

* Com adição de serviços
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O EBITDA somou R$635,0 milhões em 2018, um crescimento de +11,9% na comparação anual, enquanto a Margem 

EBITDA foi de 17,2% (+0,6 p.p. a/a), sobretudo devido à normalização de preços ao longo deste ano e à ainda 

incipiente melhora dos volumes, além dos ajustes operacionais de custos, que contribuíram para uma margem melhor 

na comparação anual. 

 

Vamos  

 

 
  

Em 2018, a Vamos registrou uma Receita Líquida de Serviços de R$883,4 milhões (+45,1% a/a) e Receita Líquida 

de Venda de Ativos de R$99,9 milhões (+51,8% a/a). A Receita Líquida Total foi de R$983,3 milhões, um 

crescimento de 45,7% na comparação anual. O aumento é explicado pela consolidação da Borgato, cuja aquisição foi 

concluída em dezembro de 2017, além do crescimento orgânico na Receita Líquida de Locações na comparação anual, 

com o retorno gradual da economia. 

 

O EBITDA consolidado da Vamos totalizou R$452,2 milhões, um aumento significativo de +48,3% na comparação 

anual, enquanto a Margem EBITDA de serviços atingiu 51,2%, uma expansão de 1,1 p.p. em relação 2017. A 

Companhia, portanto, demonstrou em 2018 adequada rentabilidade e capacidade de geração de caixa com resiliência. 

 

Movida  

 

 
  

Em 2018, a Movida registrou uma Receita Líquida de Serviços de R$1,2 bilhão (+16,6% a/a) e Receita Líquida de 

Venda de Ativos de R$1,4 bilhão (-6,8% a/a). A Receita Líquida Total foi de R$2,5 bilhões, um crescimento de 2,9% 

na comparação anual. O mercado de aluguel de carros continua aquecido, o que tem permitido à Movida uma 

seletividade ainda maior no crescimento. Ao final do ano, a Movida contava com cerca de 93 mil carros em sua frota 

total, sendo 63 mil no RAC e 30 mil em GTF, um crescimento anual de 22%. 

 

O EBITDA da Movida totalizou R$481,7 milhões, um aumento significativo de +47,6% na comparação anual, 

enquanto a Margem EBITDA de serviços atingiu 40,6%, uma expansão de 8,5 p.p. em relação 2017. O desempenho 

em serviços foi o que mais contribuiu para este resultado, visto que em 2018 houve a consolidação de melhorias 

operacionais importantes. As evoluções em processos, a diluição da estrutura contratada e a maior participação de 

GTF na receita auxiliaram na expansão das margens consolidadas em relação ao ano anterior. 

 

 

 

 

Vamos

(R$ milhões)
2017 2018 ▲ A / A

Receita Bruta 762,1               1.100,5            +44,4%

Deduções (87,3)                (117,3)              +34,4%

Receita Líquida de Prestação de Serviços 609,0               883,4               +45,1%

Receita Líquida de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços 65,8                 99,9                 +51,8%

Receita Líquida 674,8               983,3               +45,7%

Custo das Prestações de Serviços (327,1)              (552,9)              +69,0%

Custo de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços (67,9)                (97,8)                +44,0%

Custo Total (395,0)              (650,7)              +64,7%

Lucro Bruto 279,7               332,6               +18,9%

Margem Bruta 41,5% 33,8% -7,7 p.p.

Despesa Total (98,8)                (98,9)                +0,1%

Lucro Operacional Antes das Receitas, Despesas Financeiras e Impostos 181,0               233,7               +29,1%

EBITDA 305,0               452,2               +48,3%

Margem EBITDA s/ Receita Líquida de Prestação de Serviços 50,1% 51,2% +1,1 p.p.

Movida

(R$ milhões)
2017 2018 ▲ A / A

Receita Bruta 2.586,8            2.717,2            +5,0%

Deduções (118,8)              (178,6)              +50,3%

Receita Líquida de Prestação de Serviços 1.017,9            1.186,4            +16,6%

Receita Líquida de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços 1.450,1            1.352,2            -6,8%

Receita Líquida 2.468,0            2.538,6            +2,9%

Custo das Prestações de Serviços (446,7)              (439,3)              -1,7%

Custo de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços (1.376,5)           (1.292,7)           -6,1%

Custo Total (1.823,1)           (1.732,0)           -5,0%

Lucro Bruto 644,9               806,6               +25,1%

Margem Bruta 26,1% 31,8% +5,7 p.p.

Despesa Total (392,8)              (426,9)              +8,7%

Lucro Operacional Antes das Receitas, Despesas Financeiras e Impostos 252,1               379,7               +50,6%

EBITDA 326,3               481,7               +47,6%

Margem EBITDA s/ Receita Líquida de Prestação de Serviços 32,1% 40,6% +8,5 p.p.



 

Original Concessionárias 

 

 
  

A Original Concessionárias registrou uma Receita Líquida Total de R$702,5 milhões em 2018, um crescimento de 

17,5% na comparação anual, principalmente sustentado pelo aumento do tiquete médio de veículos novos. 

 

O EBITDA totalizou R$19,6 milhões em 2018, ante R$22,8 milhões no ano anterior, uma redução de 14% na 

comparação anual. Entretanto, ressaltamos que em 2017 o EBITDA foi positivamente impactado pelo efeito de 

créditos extemporâneos de ICMS contabilizados em Outras Receitas e Despesas Operacionais, que totalizaram R$16,7 

milhões. 

 

JSL Leasing 

 

 
   

Em 2018, a JSL Leasing registrou uma Receita Líquida de R$31,9 milhões, um crescimento de 32,9% na comparação 

anual. Ao longo do ano, a instituição realizou 1.655 operações de crédito, enquanto o saldo da carteira de crédito ao 

final do período totalizou R$104,9 milhões, +35,2% na comparação anual.  

 

Em consequência ao crescimento da carteira de crédito, o EBITDA passou de R$3,9 milhões em 2017 para R$10,5 

milhões em 2018, dada a maior alavancagem operacional. A JSL Leasing segue oferecendo alternativas financeiras 

para facilitar o acesso à caminhões, ônibus, automóveis, máquinas e equipamentos seminovos, sendo beneficiada por 

uma recuperação gradual do setor. 

  

  

  

Original Concessionárias

(R$ milhões)
2017 2018 ▲ A / A

Receita Bruta 631,5               737,7               +16,8%

Deduções (33,8)                (35,2)                +4,1%

Receita Líquida 597,7               702,5               +17,5%

Custo Total (498,6)              (594,4)              +19,2%

Lucro Bruto 99,1                 108,1               +9,1%

Margem Bruta 16,6% 15,4% -1,2 p.p.

Despesa Total (82,0)                (94,0)                +14,6%

Lucro Operacional Antes das Receitas, Despesas Financeiras e Impostos 17,1                 14,1                 -17,5%

EBITDA 22,8                 19,6                 -14,0%

Margem EBITDA 3,8% 2,8% -1,0 p.p.

JSL Leasing

(R$ milhões)
2017 2018 ▲ A / A

Receita Bruta 24,3                 34,1                 +40,3%

Deduções (0,3)                  (2,3)                  -

Receita Líquida 24,0                 31,9                 +32,9%

Custo Total (9,5)                  (10,4)                +9,5%

Lucro Bruto 14,5                 21,4                 +47,6%

Margem Bruta 60,4% 67,3% +6,9 p.p.

Despesa Total (8,5)                  (11,0)                +29,4%

Lucro Operacional Antes das Receitas, Despesas Financeiras e Impostos 6,0                   10,4                 +73,3%

EBITDA 3,9                   10,5                 +169,2%

Margem EBITDA 16,4% 32,9% +16,5 p.p.



 

JSL Consolidado 

 

 
  

Receita Líquida 

 

A Receita Bruta Total da JSL Consolidada foi de R$9,2 bilhões em 2018, apresentando crescimento de 12,2% na 

comparação anual. A Receita Líquida totalizou R$8,1 bilhões, uma evolução de 11,3% em relação a 2017. O Grupo 

JSL segue bem posicionado em setores de grande potencial de crescimento e alta fragmentação no Brasil, que 

oferecem oportunidades de ampliação e diversificação dos negócios junto a diferentes clientes e setores da economia. 

 

Lucro Bruto 

 

Em 2018, os Custos Totais da Companhia somaram R$6,3 bilhões, +9,3% a/a. Por sua vez, o Lucro Bruto Total de 

2018 foi de R$1,8 bilhão, um aumento de 18,9% em relação a 2017, com margem bruta de 21,9%, o que significa 

uma melhora de 1,4 p.p. na comparação anual. A JSL Logística demonstrou uma melhoria operacional do período, 

impulsionada pela busca constante pela redução de custos, além do reequilíbrio de preços verificados nos contratos 

ao longo do ano. A Movida, por sua vez, apresentou evolução operacional, fruto da escala, diluição de custos e 

aumento da receita por carro no negócio de RAC.  

 

Despesas Operacionais  

 

As Despesas Operacionais totalizaram R$805,6 milhões, representando 10,0% da receita líquida, uma redução de 0,8 

p.p. a/a. A diminuição é explicada pela maior eficiência operacional em todas as empresas do grupo, com destaque 

para a diluição de despesas da Movida, derivada da continuidade no ganho de escala e reforço de estrutura, processos 

e controles.  

 

EBITDA 

 

O EBITDA totalizou R$1,6 bilhão (+29,9% a/a), representando um acréscimo de 2,3 p.p. na comparação anual na 

margem EBITDA. Esta melhoria no EBITDA é explicada pela evolução dos resultados,  sustentada pela melhoria do 

desempenho de todas as nossas empresas, com o aumento das margens da Logística, evolução operacional na Movida 

e oportunidades de crescimento no negócio da Vamos. 

 

 

 

 

 

 

Resultado Financeiro Líquido 

JSL - Consolidado¹

(R$ milhões)
2017 2018 ▲ A / A

Receita Bruta 8.199,8            9.203,5            +12,2%

Deduções (944,0)              (1.128,1)           +19,5%

Receita Líquida de Prestação de Serviços 5.439,6            6.417,4            +18,0%

Receita Líquida de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços 1.816,2            1.658,0            -8,7%

Receita Líquida 7.255,8            8.075,4            +11,3%

Custo das Prestações de Serviços (4.032,1)           (4.699,2)           +16,5%

Custo de Venda de Ativos Utilizados na Prestação de Serviços (1.737,6)           (1.609,9)           -7,3%

Custo Total (5.769,7)           (6.309,1)           +9,3%

Lucro Bruto 1.486,1            1.766,3            +18,9%

Margem Bruta 20,5% 21,9% +1,4 p.p.

Despesas Comerciais (199,5)              (220,1)              +10,3%

Despesas Administrativas (486,0)              (574,3)              +18,2%

Perdas Esperadas (Impairment ) de Contas a Receber (60,7)                (9,1)                  -85,0%

Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas (35,5)                (1,1)                  -96,9%

Resultado de Equivalência Patrimonial -                   (1,0)                  -

Despesa Total (781,6)              (805,6)              +3,1%

Lucro Operacional Antes das Receitas, Despesas Financeiras e Impostos 704,5               960,7               +36,4%

EBITDA 1.230,2            1.597,5            +29,9%

Margem EBITDA s/ Receita Líquida de Prestação de Serviços 22,6% 24,9% +2,3 p.p.

Receitas Financeiras 209,6               317,8               +51,6%

Despesas Financeiras (880,1)              (999,0)              +13,5%

Resultado Financeiro (670,5)              (681,2)              +1,6%

Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 33,9                 279,5               -

Imposto de Renda e Contribuição Social (17,2)                (90,3)                -

Lucro Líquido 16,7                 189,2               -

Margem Líquida 0,2% 2,3% +2,1 p.p.

¹ Contempla a consolidação entre Logística, Vamos, Movida, Original e Leasing, já considerando as eliminações entre os negócios.



 

 

As Despesas Financeiras Líquidas totalizaram R$681,2 milhões (+1,6% a/a), estável ante os R$670,5 milhões 

verificados em 2017. Apesar do incremento do endividamento líquido (R$6,7 bilhões no final de 2018 ante R$5,7 

bilhões em 2017), o custo médio da dívida líquida permaneceu em patamares menores, encerrando 2018 em 10,1% 

ante 11,2% em 2017. 

 

Lucro Líquido 

 

A JSL Consolidada teve Lucro Líquido recorde de R$189,2 milhões em 2018, uma evolução 11x superior aos R$16,7 

milhões contabilizados em 2017, sustentado pelo forte crescimento e eficiência operacional das empresas do grupo. 



 

Comparação dos resultados operacionais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 

2016. 
 

Demonstrações Financeiras Contábeis Auditadas  
 

  
  

Destaques Financeiros 

(R$ milhões)
2016* AV (%) 2017 AV (%)

Var. 

2017x2016*

Var. 

2017-2016*

Receita Bruta Total¹ 7.383,8                +113,2% 8.199,8                +113,0% +11,1% 816,0                   

Logística 4.718,8                +72,3% 4.886,9                +67,4% +3,6% 168,1                   

Serviços 4.407,2                +67,6% 4.510,4                +62,2% +2,3% 103,2                   

Venda de Ativos 311,6                   +4,8% 376,5                   +5,2% +20,8% 64,9                    

Movida 1.930,4                +29,6% 2.586,8                +35,7% +34,0% 656                     

Serviços 891,6                   +13,7% 1.134,5                +15,6% +27,2% 242,9                   

Venda de Ativos 1.038,8                +15,9% 1.452,4                +20,0% +39,8% 413,6                   

Concessionárias de Veículos 903,3                   +13,8% 900,2                   +12,4% -0,3% (3,1)                     

Leasing 28,5                    +0,4% 24,3                    +0,3% -14,8% (4,2)                     

Receita Líquida Total¹ 6.523,1                +100,0% 7.255,8                +100,0% +11,2% 732,7                   

Custo Total¹ (5.225,8)               -80,1% (5.769,7)               -79,5% +10,4% (543,9)                  

Logística (3.337,9)               +63,9% (3.456,5)               +59,9% +3,6% (118,6)                  

Serviços (3.039,6)               +58,2% (3.092,7)               +53,6% +1,7% (53,1)                   

Venda de Ativos (298,3)                  +5,7% (363,8)                  +6,3% +22,0% (65,5)                   

Movida (1.386,3)               +26,5% (1.823,1)               +31,6% +31,5% (436,8)                  

Serviços (412,9)                  +7,9% (446,7)                  +7,7% +8,2% (33,8)                   

Venda de Ativos (973,5)                  +18,6% (1.376,5)               +23,9% +41,4% (403,0)                  

Concessionárias de Veículos (676,0)                  +12,9% (679,0)                  +11,8% +0,4% (3,0)                     

Leasing (21,2)                   +0,4% (9,5)                     +0,2% -55,1% 11,7                    0

Lucro Bruto Total¹ 1.297,4                +19,9% 1.486,1                +20,5% +14,5% 188,7                   

Logística 686,6                   +52,9% 676,9                   +45,6% -1,4% (9,6)                     

Serviços 685,9                   +52,9% 675,6                   +45,5% -1,5% (10,3)                   

Venda de Ativos 0,6                      +0,0% 1,3                      +0,1% +102,1% 0,6                      

Movida 444,3                   +34,2% 644,9                   +43,4% +45,2% 200,6                   

Serviços 381,8                   +29,4% 571,3                   +38,4% +49,6% 189,5                   

Venda de Ativos 62,5                    +4,8% 73,6                    +4,9% +17,7% 11,1                    

Concessionárias de Veículos 159,5                   +12,3% 149,8                   +10,1% -6,1% (9,7)                     

Leasing 7,0                      +0,5% 14,5                    +1,0% +106,9% 7,5                      

Despesas Operacionais Antes do Resultado Financeiro (798,6)                  -12,2% (781,6)                  -10,8% -2,1% 16,9                    

Resultado Financeiro Líquido (748,3)                  -11,5% (670,5)                  -9,2% -10,4% 77,7                    

Lucro antes das provisões tributárias (249,5)                  -3,8% 33,9                    +0,5% -113,6% 283,4                   

Impostos e contribuições sobre o lucro 66,3                    +1,0% (17,2)                   -0,2% -126,0% (83,5)                   

Lucro Líquido Total¹ (183,2)                  -2,8% 16,7                    +0,2% -109,1% 199,9                   

EBITDA Total¹ 1.060,9                +16,3% 1.230,2                +17,0% +16,0% 169,3                   

Logística 793,7                   +74,8% 878,7                   +71,4% +10,7% 85,0                    

Movida 269,1                   +25,4% 326,3                   +26,5% +21,2% 57,2                    

Concessionárias de Veículos (9,4)                     -0,9% 20,7                    +1,7% -320,7% 30,1                    

Leasing 13,3                    +1,2% 4,6                      +0,4% -65,3% (8,7)                     

* Considera reclassif icação de PIS/COFINS entre deduções e custos

¹ Resultados Consolidados (considera a eliminação entre os negócios de Logística, Movida, Concessionárias e Leasing).



 

Em 2017, a JSL reportou uma receita bruta Total de R$ 8,200 bilhões, com taxa de crescimento de 11,1% 

em relação a 2016, refletindo o crescimento orgânico da Logística, além do crescimento da Movida e da 

JSL Leasing, parcialmente compensado pela queda da JSL Concessionárias. Para suportar o crescimento 

das suas operações, a Companhia investiu R$ 2,680 bilhões, sendo R$ 567,7 milhões em Logística, 

principalmente em ativos operacionais, compreendendo veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, 

e destes, R$ 417,1 milhões para expansão dos negócios e R$ 150,7 milhões para renovação, além de um 

investimento de R$ 2,089 bilhões na Movida, sendo R$ 507,3 milhões em expansão e R$ 1,571 bilhão em 

renovação. Tivemos também um investimento de R$ 20,2 milhões na JSL Concessionárias de Veículos, 

voltado para renovação. Em 2017 tivemos uma receita de Revenda usual de ativos de R$ 1,830 bilhão, 

perfazendo assim, um investimento total líquido de R$ 849,6 milhões. 

 

Receita bruta Total 
 

Os Diretores da Companhia informam que a receita bruta Total foi de R$ 8,200 bilhões em 2017, aumento 

de 11,1% na comparação com 2016. O desempenho das atividades da JSL Logística e da Movida resultaram 

em uma Receita Bruta de Serviços de R$5,6 bilhões em 2016. A receita bruta das operações de Leasing 

totalizou R$24,3 milhões em 2017, ante R$28,5 milhões em 2016. A queda de 1,9% da receita bruta das 

Concessionárias em relação a 2016 reflete as condições desfavoráveis de mercado e a consequente redução 

do volume de veículos vendidos. 
 

Os Diretores da Companhia esclarecem que o aumento de 33,2% na comparação atual da receita de venda de 

ativos é em razão da maior disponibilidade de ativos para venda em 2017, oriundos principalmente da 

Movida. 
 

 

 
 

Logística 
 

 Receita Bruta de Serviços 
 

Os Diretores da Companhia informam que a receita bruta de Serviços aumentou R$ 103,2 milhões, ou 

2,3%, passando de R$ 4,407 bilhões em 2016 para R$ 4,520 bilhões em 2017, onde, Serviços Dedicados e 

Gestão e Terceirização juntos, representaram 80,4% do total da receita de serviços (aumento de 0,1 p.p. 

comparado a 2016).  

 
 

  Serviços Dedicados 
 

Os Diretores da Companhia informam que a receita bruta de Serviços Dedicados aumentou R$ 134,7 

milhões, crescimento de 5,4% em relação à 2016 devido a contratos novos firmados durante o período. 
 

  Gestão e Terceirização 
 

Os Diretores da Companhia informam que a receita bruta de Gestão e Terceirização de frotas e equipamentos 

registrou R$ 1,014 bilhão, uma redução de R$ 46,7 milhões, ou -4,4% em relação a 2016 devido ao 

encerramento de alguns contratos, uma vez que a receita com os mesmos contratos se manteve praticamente 

estável, com uma redução de 0,5% em relação a 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Receita Bruta Total 2016 AV (%) 2017 AV (%)
Var.

2017x2016

Var.

R$

Receita Bruta Total 7.383,8            100,0% 8.199,8          100,0% +11,1% 816,0           

JSL Logística 4.718,8            63,9% 4.886,9          59,6% +3,6% 168,1           

Receita bruta de prestação de serviços 4.407,2            59,7% 4.510,4          55,0% +2,3% 103,2           

Receita bruta de venda de ativos utilizados na prestação de serviço 311,6              4,2% 376,5             4,6% +20,8% 64,9             

Movida 1.930,4            26,1% 2.586,8          31,5% +34,0% 656,4           

Receita bruta de prestação de serviços 891,6              12,1% 1.134,5          13,8% +27,2% 242,9           

Receita bruta de venda de ativos utilizados na prestação de serviço 1.038,8            14,1% 1.452,4          17,7% +39,8% 413,6           

JSL Concessionárias 903,3              12,2% 900,2             11,0% -0,3% (3,1)              

Leasing 28,5                0,4% 24,3               0,3% -14,8% (4,2)              

Receita bruta na prestação de serviços 2016 AV (%) 2017 AV (%)
Var.

2017x2016

Var.

R$

Receita bruta de prestação de serviços 4.407,2            100,0% 4.510,4          100,0% +2,3% 103,2           

- Serviços Dedicados à Cadeia de Suprimentos 2.477,2            56,2% 2.612,0          57,9% +5,4% 134,7           

- Gestão e Terceirização de Frotas/Equipamentos 1.060,8            24,1% 1.014,1          22,5% -4,4% (46,7)            

- Transportes de Passageiros 519,4              11,8% 449,8             10,0% -13,4% (69,5)            

- Cargas 288,9              6,6% 369,4             8,2% +27,9% 80,6             

- Outros 61,0                1,4% 65,1               1,4% +6,7% 4,1               



 

  Transporte de Passageiros 
 

Os Diretores da Companhia informam que a linha de negócios Transporte de Passageiros é composta por 

duas divisões: Fretamentos para empresas e Linhas de Ônibus de transporte coletivo. Os Diretores da 

Companhia esclarecem que a receita de Transporte de Passageiros foi de R$ 449,8 milhões em 2017, uma 

queda de R$ 69,5 milhões, ou -13,4% em relação a 2016, principalmente devido à descontinuação dos serviços 

de ônibus intermunicipal. 

 

  Cargas Gerais 
 

Os Diretores da Companhia informam que em 2016, a receita bruta com o transporte de Cargas Gerais foi de 

R$ 369,4 milhões, aumento de 27,9% na comparação com 2016, devido a contratos novos firmados durante 

o período.  

 
   Receita de Venda de Ativos 

 

 
 

Os Diretores da Companhia informam que a Receita com a Venda de Ativos cresceu 20,8%, passando de 

R$ 311,6 milhões em 2016 para R$ 376,5 milhões em 2017. Historicamente, porém de forma pontual, a 

Companhia contabiliza contratos de venda de ativos com gestão, o que não ocorreu em 2016 e 2017. 
 

Movida 
 

Os Diretores da Companhia informam que a Receita bruta da Movida registrou R$ 2,587 bilhões em 2017, 

sendo R$ 1,134 bilhão de serviços e R$ 1,452 bilhão de venda de ativos. O crescimento total foi de 

R$ 656,4 milhões em relação a 2016, impulsionado pelo aumento da frota, que cresceu de 64.223 em 2016 

para 75.860 unidades em 2017. 

 

JSL Concessionárias de Veículos 
 

Os Diretores da Companhia informam que a Receita bruta da JSL Concessionárias de Veículos alcançou 

R$ 900,2 milhões em 2017, queda de 0,3%, ou R$ 3,1 milhões em relação a 2016. O desempenho inferior é 

justificado principalmente em função das condições desfavoráveis de mercado e da consequente redução 

do volume de veículos vendidos. 
 

Deduções da Receita Bruta 
 

Compostas por impostos sobre vendas, descontos concedidos e devoluções, os Diretores da Companhia 

informam que as deduções da receita bruta foram R$ 944,0 milhões em 2017, aumento de R$ 83,3 milhões, 

ou 9,7%, na comparação com 2016, vinculado ao crescimento da receita bruta. 

 

 
 

Receita Líquida 

Os Diretores da Companhia informam que a receita líquida aumentou R$ 732,7 milhões, ou 11,2%, 

passando de R$ 6,523 bilhões em 2016 para R$ 7,256 bilhões em 2017, praticamente acompanhando o 

crescimento da receita bruta. 

 

 
  

Receita Bruta de Venda de Ativos

(R$ milhões)
2016 AV (%) 2017 AV (%)

Var.

2017x2016

Var.

R$

Receita Bruta de Venda de Ativos 311,6              100,0% 376,5             100,0% +20,8% 64,9             

- Revenda de ativos utilizados na prestação de serviços 311,6              100,0% 376,5             100,0% +20,8% 64,9             

- Venda de ativos com gestão -                    0,0% -                  0,0% +0,0% -                

Deduções 2016 AV (%) 2017 AV (%)
Var.

2017x2016

Var.

R$

Deduções (860,7)             100,0% (944,0)            100,0% +9,7% (83,3)            

Logística (694,4)             80,7% (753,5)            79,8% +8,5% (59,1)            

Movida (98,3)               11,4% (118,9)            12,6% +21,0% (20,7)            

Concessionárias (67,8)               7,9% (71,4)              7,6% +5,3% (3,6)              

Leasing (0,3)                 0,0% (0,3)               0,0% -13,4% 0,0               

Receita Líquida 2016 AV (%) 2017 AV (%)
Var.

2017x2016

Var.

R$

Receita Líquida 6.523,1            100,0% 7.255,8          100,0% +11,2% 732,7           

Logística 4.024,5            61,7% 4.133,4          57,0% +2,7% 109,0           

  Receita Líquida de Serviços 3.725,6            57,1% 3.768,4          51,9% +1,1% 42,8             

  Receita Líquida de Venda de Ativos 298,9              4,6% 365,1             5,0% +22,1% 66,2             

Movida 1.830,6            28,1% 2.468,0          34,0% +34,8% 637,4           

Concessionárias 835,5              12,8% 828,9             11,4% -0,8% (6,7)              

Leasing 28,2                0,4% 24,0               0,3% -14,8% (4,2)              



 

Custos 

Os Diretores da Companhia informam que os custos Totais aumentaram R$ 543,9 milhões, ou 10,4%, 

passando de R$ 5,226 bilhões em 2016 para R$ 5,770 bilhões em 2017, correspondendo a 79,5% da receita 

líquida Total, queda de 0,6 p.p. na mesma comparação, conforme explicações abaixo. 

 

 
 

Logística 
 

   Custo de Serviços 
 

 
 

Os Diretores da Companhia informam que os custos de Serviços aumentaram R$ 53,1 milhões, ou 1,7%, 

passando de R$ 3,040 bilhões em 2016 para R$ 3,093 bilhões em 2017. Os Diretores da Companhia 

informam que o custo de Serviços representou 82,1% da receita líquida, aumento de 0,5 p.p. na comparação 

anual.  Destacam-se os aumentos de nos custos com Agregados e Terceiros (+4,5 p.p.), bem como de Peças, 

Pneus e Manutenção (+0,3 p.p.). Os maiores custos nessas linhas foram parcialmente compensados pela 

redução de Outros Custos (-2,7 p.p.), Custos com Pessoal (-0,7 p.p.), com Combustíveis e Lubrificantes (-

0,7 p.p.) e com Depreciação (-0,3 p.p.). 

 
   Custo da Venda de Ativos 

 

 
 

Os custos totais com a venda de ativos acompanharam a receita com a venda de ativos e totalizaram 

R$ 363,8 milhões em 2017 ante R$ 293,7 milhões em 2016, representando um aumento de 23,9% na 

comparação anual. 

 

 

Custos Totais

(em R$ milhões)
2016 AV (%) 2017 AV (%)

Var.

2017x2016

Var.

R$

Custos Totais (5.225,8)           100,0% (5.769,7)         100,0% +10,4% (543,9)          

Logística (3.337,9)           63,9% (3.456,5)         59,9% +3,6% (118,6)          

Custos de Vendas e Prestação de Serviços (3.039,6)           58,2% (3.092,7)         53,6% +1,7% (53,1)            

- Com pessoal (1.026,6)           19,6% (1.011,3)         17,5% -1,5% 15,3             

- Com agregados/terceiros (721,4)             13,8% (900,9)            15,6% +24,9% (179,5)          

- Combustível e lubrificantes (243,9)             4,7% (221,2)            3,8% -9,3% 22,7             

- Peças/pneu/manutenção (284,4)             5,4% (297,9)            5,2% +4,7% (13,5)            

- Depreciação (428,9)             8,2% (424,0)            7,3% -1,1% 4,9               

- Outros (334,4)             6,4% (237,4)            4,1% -29,0% 97,0             

Custo de Venda de ativos utilizados na prestação de serviços (298,3)             5,7% (363,8)            6,3% +22,0% (65,5)            

- Revenda de ativos utilizados na prestação de serviços (293,7)             5,6% (363,8)            6,3% +23,9% (70,1)            

- Venda de ativos com gestão -                    0,0% -                  0,0% -                -                

Movida (1.386,3)           26,5% (1.823,1)         31,6% 31,5% (436,8)          

Custos de Vendas e Prestação de Serviços (412,9)             7,9% (446,7)            7,7% 8,2% (33,8)            

- Aluguel, Telefonia, Segurança, Limpeza e Outros (50,5)               1,0% (52,9)              0,9% N.A. (2,4)              

- Com pessoal (74,1)               1,4% (81,5)              1,4% 9,9% (7,4)              

- Impostos, Pedágios, Taxas, Seguros e Multas (62,8)               1,2% (68,2)              1,2% 8,5% (5,3)              

- Combustível e lubrificantes (20,9)               0,4% (22,3)              0,4% 6,8% (1,4)              

- Peças/pneu/manutenção (94,3)               1,8% (132,1)            2,3% 40,0% (37,8)            

- Depreciação (68,1)               1,3% (66,2)              1,1% -2,7% 1,8               

- Outros (42,1)               0,8% (23,5)              0,4% -44,3% 18,7             

Custo de Venda de ativos utilizados na prestação de serviços (973,5)             18,6% (1.376,5)         23,9% 41,4% (403,0)          

- Revenda de ativos utilizados na prestação de serviços (973,5)             18,6% (1.376,5)         23,9% 41,4% (403,0)          

Concessionárias (830,5)             15,9% (679,0)            11,8% -18,2% 151,4           

Custos de Vendas e Prestação de Serviços (658,7)             12,6% (665,5)            11,5% +1,0% (6,8)              

Custo dos serviços prestados (10,1)               0,2% (5,9)               0,1% -41,4% 4,2               

Custo venda de peças (90,7)               1,7% (81,3)              1,4% -10,4% 9,4               

Custo venda de veiculos novos (281,6)             5,4% (326,6)            5,7% +16,0% (45,1)            

Custo venda de veiculos usados (276,3)             5,3% (251,7)            4,4% -8,9% 24,6             

Outros 0,0                  0,0% 0,0                0,0% N.A. 0,0               

Custo de Venda de ativos utilizados na prestação de serviços (21,9)               0,4% (13,5)              0,2% -38,1% 8,3               

- Revenda de ativos utilizados na prestação de serviços (21,9)               0,4% (13,5)              0,2% -38,1% 8,3               

Leasing (21,2)               0,4% (9,5)               0,2% -55,1% 11,7             

Custos de Vendas e Prestação de Serviços (21,2)               0,4% (9,5)               0,2% -55,1% 11,7             

Custos

(% da Receita Líquida)
2016 2017

Var.

2017x2016

Custo de Serviços

(em % da Receita Líquida de Serviços)
81,6% 82,1% +0,5 p.p.

- Com pessoal 27,6% 26,8%  -0,7 p.p.

- Com agregados e terceiros 19,4% 23,9% +4,5 p.p.

- Combustíveis e lubrificantes 6,5% 5,9%  -0,7 p.p.

- Peças / pneus / manutenção 7,6% 7,9% +0,3 p.p.

- Depreciação 11,5% 11,3%  -0,3 p.p.

- Outros 9,0% 6,3%  -2,7 p.p.

Custo de Venda de Ativos

(em % da Receita Líquida de Venda de Ativos
99,8% 99,6%  -0,1 p.p.

Total (em % da Receita Líquida Total) 82,9% 83,6% +0,7 p.p.

Custos com Venda de Ativos

(em R$ milhões)
2016 AV (%) 2017 AV (%)

Var.

2017x2016

Var.

R$

Revenda de ativos utilizados na prestação de serviços (293,7)             100,0% (363,8)            100,0% +23,9% (70,1)            

Venda de ativos com gestão -                    0,0% -                  0,0% 0,0% -                



 

Movida 
 

Os Diretores da Companhia informam que os custos da Movida tiveram um aumento de R$ 436,8 

milhões, passando de R$ 1,386 bilhão em 2016 para R$ 1,823 bilhão em 2017, acompanhando a 

evolução da receita, devido principalmente ao aumento no custo da venda dos ativos, bem como ao 

aumento na frota de RAC e GTF. 
 

Concessionárias 
 

Os Diretores da Companhia informam que em termos da receita líquida, os custos totais representaram 

81,9%, diminuição de 17,5 p.p. em relação a 2016, devido a redução do volume dos veículos vendidos 

devido às condições de mercado. 

 

Lucro Bruto 
 

Os Diretores da Companhia informam que a JSL registrou lucro bruto de R$ 1,486 bilhão em 2017, 

crescimento de 14,5% em relação à 2016, sendo a margem bruta de 20,5%, 0,6 p.p. maior que em 2016, 

principalmente devido à Movida, que demonstrou efetividade na diluição dos custos fixos da operação, 

principalmente devido ao ganho de escala, que fez com que o aumento da receita fosse mais expressivo que 

a evolução de custos no período. 
 

 

  
 

Despesas Operacionais Antes do Resultado Financeiro 
 

Os Diretores da Companhia informam que as Despesas Operacionais Antes do Resultado Financeiro 

reduziram R$ 16,9 milhões, ou 2,1%, passando de R$ 798,6 milhões em 2016 para R$ 781,6 milhões em 

2017. Em relação à receita líquida total, representou 10,8%, uma redução de 1,5 p.p. em relação à 2016. 

  
 

Despesas Administrativas e Comerciais 
 

Logística 
 

Os Diretores da Companhia informam que em 2017, as despesas administrativas e comerciais atingiram 

R$ 252,2 milhões, 6,1% menores a 2016. A redução é principalmente explicada por eventos ocorridos no 

quarto trimestre de 2016, incluindo gastos com desmobilização, baixa de ágio e ajustes na estrutura 

operacional. 

 
Movida 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que o aumento de R$ 139,9 milhões das despesas administrativas e 

operacionais, passando de R$ 205,4 milhões em 2016 para R$ 318,1 milhões em 2017 está principalmente 

relacionado ao impacto de carros roubados e a venda de carros avariados. 

 

 

 

Lucro Bruto Total

(em R$ milhões)
2016 AV (%) 2017 AV (%)

Var.

2017x2016

Var.

R$

Lucro Bruto Total 1.297,4            100,0% 1.486,1          100,0% +14,5% 188,7           

Margem Bruta Total 19,9% N.A 20,5% N.A +0,6 p.p. N.A

Logística 686,6              52,9% 676,9             45,6% -1,4% (9,6)              

Margem Bruta 17,1% N.A 16,4% N.A  -0,7 p.p. N.A

Movida 444,3              34,2% 644,9             43,4% +45,2% 200,6           

Margem Bruta 24,3% N.A 26,1% N.A +1,9 p.p. N.A

Concessionárias 159,5              12,3% 149,8             10,1% -6,1% (9,7)              

Margem Bruta de Veículos 19,1% N.A 18,1% N.A  -1,0 p.p. N.A

Leasing 7,0                  0,5% 14,5               1,0% +106,9% 7,5               

Margem Bruta 24,9% N.A 60,4% N.A +35,5 p.p. N.A

Despesas Operacionais Antes do Resultado Financeiro

(em R$ milhões)
2016 AV (%) 2017 AV (%)

Var.

2017x2016

Var.

R$

Despesas Administrativas e Comerciais antes do resultado financeiro (798,6)             100,0% (781,6)            100,0% -2,1% 16,9             

Logística (347,8)             43,6% (241,2)            30,9% -30,7% 106,6           

Despesas Administrativas e Comerciais (268,6)             33,6% (252,2)            32,3% -6,1% 16,4             

Despesas Tributárias (6,7)                 0,8% (6,7)               0,9% +0,2% (0,0)              

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (72,6)               9,1% 17,7               -2,3% -124,5% 90,3             

Movida (253,0)             31,7% (392,8)            50,3% +55,3% (139,9)          

Despesas Administrativas e Comerciais (205,4)             25,7% (318,1)            40,7% +54,9% (112,7)          

Despesas Tributárias (0,2)                 0,0% (0,7)               0,1% +365,4% (0,6)              

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (47,4)               5,9% (74,0)              9,5% +56,0% (26,6)            

Concessionárias (189,1)             23,7% (137,3)            17,6% -27,4% 51,8             

Despesas Administrativas e Comerciais (187,8)             23,5% (152,5)            19,5% -18,8% 35,3             

Despesas Tributárias (6,9)                 0,9% (5,5)               0,7% -19,5% 1,3               

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 5,6                  -0,7% 20,7               -2,7% +269,3% 15,1             

Leasing (8,7)                 1,1% (10,3)              1,3% +18,3% (1,6)              

Despesas Administrativas e Comerciais (8,6)                 1,1% (10,0)              1,3% +16,6% (1,4)              

Despesas Tributárias (0,1)                 0,0% (0,2)               0,0% +157,5% (0,1)              

Outras Receitas (Despesas) Operacionais (0,0)                 0,0% (0,1)               0,0% +209,2% (0,0)              



 

Concessionárias 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que a redução de 18,8% nas despesas administrativas e comerciais 

das Concessionárias na comparação com 2016, ocorreu principalmente em função de gastos com 

desmobilizações e com impairment sobre ágio, incorridos em 2016. 

 
Despesas Tributárias 

 

Os Diretores da Companhia informam que as Despesas Tributárias foram de R$ 13,2 milhões em 2017, uma 

redução de 4,5% em relação a 2016, devido principalmente a redução de tributos nas concessionárias 

comparados ao quarto trimestre de 2016. 

 

Outras Receitas (Despesas) operacionais 
 

Os Diretores da Companhia informam que as Outras Receitas (Despesas) operacionais foram de R$ 35,5 

milhões em 2017, uma redução de 69,1% em relação à 2016. Redução principalmente explicada por eventos 

ocorridos no quarto trimestre de 2016, oriundos principalmente de ajuste de preço de ativos e baixa de ágio. 
 

Resultado Financeiro 

 

 
 

Os Diretores da Companhia informam que as despesas financeiras líquidas consolidadas de R$670,5 milhões 

no ano de 2017 foram 10,4% menores que no exercício anterior. O decréscimo na comparação anual reflete o 

impacto de despesas financeiras extraordinárias ocorridas no 4T16 no montante de R$39,9 milhões – referente 

ajuste de preço de empresas adquiridas – bem como da queda da taxa SELIC e consequente redução do custo 

médio da dívida bruta verificados ao longo de 2017. 

 

Os Diretores da Companhia destacam que parte das despesas financeiras está vinculada a financiamentos 

de ativos que ainda estão abaixo de 12 meses de faturamento, cujos contratos ainda não atingiram o nível 

ótimo de geração de caixa. 

 
Lucro antes dos Impostos 

 

Os Diretores da Companhia informam que o lucro antes dos impostos aumentou R$ 283,4 milhões, passando 

de R$ 249,5 milhões negativos em 2016 para R$ 33,9 milhões em 2016, como consequência de fatores 

descritos ao longo desta seção. 

Imposto de Renda e Contribuição Social 
 

Os Diretores da Companhia informam que a provisão para imposto de renda e contribuição social e créditos 

tributários diferidos passou de R$ 66,3 milhões positivos em 2016 para R$ 17,2 milhões em 2017, que é 

explicada pelo prejuízo antes dos impostos verificados em 2016. 

 

Lucro Líquido e EBITDA 
 

Os Diretores da Companhia informam que a JSL registrou lucro líquido de R$ 16,7 milhões em 2017, ante 

prejuízo líquido de R$ 183,2 milhões em 2016. A margem líquida cresceu de menos 2,8% em 2016 para 

menos 0,2% em 2017, refletindo os fatores anteriormente mencionados ao longo desta seção. 
 

Os Diretores da Companhia informam que o EBITDA da JSL em 2017 foi de R$ 1,230 bilhão, um 

acréscimo de R$ 169,3 milhões, ou +16,0% quando comparado à 2016. Em relação à receita líquida de 

serviços, a margem EBITDA teve aumento de 3,0 p.p, em decorrência dos fatores citados ao longo dessa 

seção. 

 

Lucro Líquido Total – Contábil e EBITDA 
 

 

Resultado Financeiro

(em R$ milhões)
2016 AV (%) 2017 AV (%)

Var.

2017x2016

Var.

R$

Receitas Financeiras 240,6              -32,2% 209,6             -31,3% -12,9% (31,0)            

Despesas Financeiras (842,4)             112,6% (894,6)            133,4% +6,2% (52,3)            

Variação Cambial Líquida (33,7)               4,5% 1,2                -0,2% -103,5% 34,8             

Resultado dos instrumentos financeiros derivativos (112,8)             15,1% 13,4               -2,0% -111,9% 126,2           

Total (748,3)                 100,0% (670,5)               100,0% -10,4% 77,7

Lucro Líquido do Exercício e EBITDA 2016 AV (%) 2017 AV (%)
Var.

2017x2016

Var.

R$

Lucro antes dos Impostos (249,5)             100,0% 33,9               100,0% -113,6% 283,4           

Provisão para IR e CS e Diferido 66,3                100,0% (17,2)              100,0% -126,0% (83,5)            

Lucro Líquido do Exercício (183,2)             100,0% 16,7               100,0% -109,1% 199,9           

Margem Líquida -2,8% -                 0,2% -                +3,0 p.p. -                

EBITDA 1.060,9            100,0% 1.230,2          100,0% +16,0% 169,3           

Margem EBITDA Total* 20,9% -                 23,8% -                +3,0 p.p. -                

* Calculada pela receita líquida de serviços.



 

Discussão e Análise do Balanço Patrimonial 

 
Comparação das principais contas patrimoniais consolidadas em 31 de dezembro de 2018 e 31 de 

dezembro de 2019 

 
Balanço Patrimonial 

(Em milhares de R$) 31/12/2019 AV 31/12/2018 AV 2019 X 2018 

ATIVO 20.268.234 100,0% 15.873.954 100,0% 4.394.280 

Circulante 8.910.832 44,0% 7.191.320 45,3% 1.719.512 

Caixa e equivalentes de caixa 591.815 2,9% 690.324 4,3% (98.509) 

Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras 5.182.010 25,6% 4.136.909 26,1% 1.045.101 

Instrumentos financeiros derivativos 32.233 0,2% 22.013 0,1% 10.220 

Contas a receber 1.775.137 8,8% 1.334.813 8,4% 440.324 

Estoques 306.037 1,5% 261.987 1,7% 44.050 

Ativo imobilizado disponibilizado para venda 541.188 2,7% 397.784 2,5% 143.404 

Tributos a recuperar 155.284 0,8% 117.507 0,7% 37.777 

Imposto de renda e contribuição social a recuperar 147.266 0,7% 110.149 0,7% 37.117 

Despesas antecipadas 42.874 0,2% 25.583 0,2% 17.291 

Adiantamentos a terceiros 82.420 0,4% 58.763 0,4% 23.657 

Outros créditos 54.568 0,3% 35.488 0,2% 19.080 

      

Não circulante 11.357.402 56,0% 8.682.634 54,7% 2.674.768 

Realizável a Longo Prazo 1.197.946 5,9% 914.897 5,8% 283.049 

Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras 655 0,0% 4.532 0,0% (3.877) 

Instrumentos financeiros derivativos 638.400 3,1% 438.160 2,8% 200.240 

Contas a receber 88.321 0,4% 111.868 0,7% (23.547) 

Tributos a recuperar 138.466 0,7% 114.222 0,7% 24.244 

Imposto de renda e contribuição social a recuperar 34.929 0,2% 24.312 0,2% 10.617 

Depósitos judiciais 76.353 0,4% 73.400 0,5% 2.953 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 138.431 0,7% 83.620 0,5% 54.811 

Partes relacionadas - 0,0% 346 0,0% (346) 

Outros créditos 82.391 0,4% 64.437 0,4% 17.954 

     - 

Investimentos 6.716 0,0% 3.754 0,0% 2.962 

Imobilizado 9.615.005 47,4% 7.279.407 45,9% 2.335.598 

Intangível 537.735 2,7% 484.576 3,1% 53.159 

      

      

      

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20.092.534 100,0% 15.698.479 100,0% 4.394.055 

Circulante 4.673.598 23,1% 4.035.478 25,4% 638.120 

Fornecedores 1.691.713 8,4% 1.195.407 7,6% 496.306 

Floor Plan 106.735 0,5% 93.588 0,6% 13.147 

Risco sacado a pagar-montadoras 12.051 0,1% - 0,0% 12.051 

Empréstimos e financiamentos 1.171.988 5,8% 1.495.151 9,5% (323.163) 

Debêntures 694.901 3,5% 483.667 3,1% 211.234 

Arrendamento mercantil a pagar 140.850 0,7% 91.402 0,6% 49.448 

Arrendamento por direito de uso 113.869 0,6% - 0,0% 113.869 

Cessão de direitos creditórios 6.043 0,0% 7.410 0,0% (1.367) 

Obrigações sociais e trabalhistas 231.374 1,2% 238.034 1,5% (6.660) 

Imposto de renda e contribuição social a recolher 3.094 0,0% 12.356 0,1% (9.262) 

Tributos a recolher 83.162 0,4% 75.856 0,5% 7.306 

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 65.217 0,3% 27.541 0,2% 37.676 

Adiantamentos de clientes 3.056 0,0% 139.345 0,9% (136.289) 

Partes relacionadas 173.845 0,9% 246 0,0% 173.599 

Outras contas a pagar 175.700 0,9% 175.475 1,1% 225 

      

Não circulante 13.209.303 65,7% 10.589.977 67,5% 2.619.326 

Empréstimos e financiamentos 7.050.051 35,1% 7.092.551 45,2% (42.500) 

Debêntures 4.676.855 23,3% 2.687.075 17,1% 1.989.780 

Arrendamento mercantil a pagar 260.762 1,3% 151.512 1,0% 109.250 

Arrendamento por direito de uso 403.831 2,0% - 0,0% 403.831 

Cessão de direitos creditórios 12.085 0,1% 16.761 0,1% (4.676) 

Tributos a recolher 1.095 0,0% 1.103 0,0% (8) 

Provisão para demandas judiciais e administrativas 67.829 0,3% 75.563 0,5% (7.734) 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 574.120 2,9% 361.234 2,3% 212.886 

Outras contas a pagar 162.675 0,8% 204.178 1,3% (41.503) 

 2.385.333 11,9% 1.248.499 8,0% 1.136.834 

Patrimônio Líquido 13.209.303 65,7% 10.589.977 67,5% 2.619.326 

 

Ativo circulante 

Em 31 de dezembro de 2019 o ativo circulante era de R$ 8.910.832 mil em comparação com R$ 7.191.320 

mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante representava 44,0 % em 31 

de dezembro de 2019 e 45,3% em 31 de dezembro de 2018. A seguir, maiores detalhes sobre as principais 

variações: 

Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e valores mobiliários 

Em 31 de dezembro de 2019, as rubricas de “caixa e equivalentes de caixa” e “títulos e valores mobiliários” 

apresentaram saldo de R$591.815 mil e R$ 5.182.01 mil, respectivamente e para o mesmo período de 2018 

os saldos foram de R$ 690.324 mil e de R$ 4.136.909 mil. Este aumento somado foi de R$ 946.592 mil ou 

19,6 % decorreu principalmente de pela captação de novos empréstimos e emissão de debêntures e CRAs. 



 

Contas a receber 

Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica de “contas a receber” apresentou saldo de R$1.775.137 mil e 

R$ 1.334.813 mil para o mesmo período de 2018. Este aumento de R$ 440.324 mil ou 33,0 % decorreu de 

crescimento operacional. 

Estoques 

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de “estoques” apresentou saldo de R$ 306.037 mil e R$ 261.987 mil 

para o mesmo período de 2018. Este aumento de R$ 44.050 mil ou 16,8 % decorreu principalmente de: (i) 

aumento do estoque de veículos novos para revenda no montante de R$ 68.305 mil, (ii) aumento de estoque 

de veículos usados para revenda no montante de R$ 13.301 mil. 

Ativo imobilizado disponibilizado para venda 

O saldo de ativos disponibilizados para venda demonstrou um aumento de R$ 143.404 mil ou 36,1%, 

apresentando um saldo de R$ 541.188 mil em 31 dezembro de 2019 e R$ 397.784 mil em 31 de dezembro 

de 2018. O principal motivo deste aumento é a frota renovada, gerando maior quantidade de ativos para 

desmobilização. 

Ativo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2019 o ativo não circulante era de R$ 11.312.312 mil em comparação com 

R$ 8.682.634 mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo não circulante era de 

56,0 % em 31 de dezembro de 2019 e 54,7 % em 31 de dezembro de 2018. A seguir, maiores detalhes sobre 

as principais variações: 

Imobilizado 

Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica de “imobilizado” apresentou saldo de R$ 9.615.005 mil e 

R$ 7.279.407 mil para o mesmo período de 2018. Este aumento de R$ 2.335.598 mil ou 32,1% decorreu 

principalmente de: (i) adições ao ativo imobilizado de R$ 5.137.250 mil, sendo que deste montante 

R$ 5.137.250 mil, se refere a compra de veículos para uso nas operações e na locação de veículos, máquinas 

e equipamentos. Despesas de depreciação apropriada no exercício de R$ 896.780 mil; (ii) desmobilização e 

transferência de veículos, máquinas e equipamentos para “Ativo Imobilizado disponível para venda” no 

montante de R$ 3.316.018 mil de custo e R$ 495.404 de depreciação acumulada. Os ativos relevantes que 

compõem os saldos dessa rubrica se referem a veículos no valor de R$ 2.756.423 mil e máquinas e 

equipamentos de R$ 64.191 ambos líquidos de depreciação acumulada.  

Intangível 

Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica de “intangível” apresentou saldo de R$ 537.735 mil e R$ 484.576 

mil para o mesmo período de 2018. Este aumento de R$ 53.159 mil ou 11 % decorreu principalmente de: 

(i) adições no intangível de R$ 76.304 mil, sendo que desse montante R$ 76.075 mil se refere a compra de 

Softwares. (ii) Despesas com amortização de R$ 19.964 mil. 

Passivo circulante 

Em 31 de dezembro de 2019 o passivo circulante era de R$ 4.673.598 mil em comparação com R$ 4.035.478 

mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante 

era de 23,1 % em 31 de dezembro de 2019 e 25,4% em 31 de dezembro de 2018. A seguir, maiores detalhes 

sobre as principais variações: 

Fornecedores 

Em 31 de dezembro de 2019 o passivo circulante era de R$ 4.673.598 mil em comparação com R$ 4.035.478 

mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante 

era de 23,1 % em 31 de dezembro de 2019 e 25,4% em 31 de dezembro de 2018. A seguir, maiores detalhes 

sobre as principais variações: 

Empréstimos e financiamentos 



 

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de “Empréstimos e Financiamentos” apresentou saldo de 

R$ 1.171.988 mil em comparação com R$ 1.495.151 mil em 31 de dezembro de 2018. Esta redução de 

R$ 323.163 mil ou 21,6% se deve principalmente a: (i) amortização de R$ 2.831.606 mil de empréstimos e 

financiamentos, sendo que desse montante R$ 874.600 mil refere-se a amortização dos empréstimos com 

Finame, R$ 634.318 de amortização de empréstimos CCBs e R$ 416.999 mil de amortização de NPs. As 

demais amortizações totalizaram R$ 905.689 mil. (ii) Os novos contratos do exercício totalizaram 

R$ 2.254.801 mil, sendo que os maiores saldos foram da emissão de CRAs no montante de R$ 970.727 mil 

e de captação de CCBs de R$ 425.000 mil.  (iii) As demais variações foram juros pagos no montante de 

R$ 591.544 mil, juros apropriados de R$ 629.170 mil e variação cambial de R$ 175.092 mil.  Também 

houve a transferência de R$ 42.500 mil de Empréstimos e Financiamento do passivo não circulante para 

passivo circulante. 

Debêntures 

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de “Debêntures” apresentou saldo de R$ 694.901 mil em comparação 

com R$ 483.667 mil em 31 de dezembro de 2018. Este aumento de R$ 211.234 mil ou 43,7% se deve 

principalmente a: (i) Emissão de novas debêntures de R$ 2.939.942 mil, sendo que desse montante 

R$ 789.942 mil refere-se à 2ª emissão de debêntures Vamos e R$ 700.000 e R$ 600.000 mil da 2ª e 3ª 

respectivamente da emissão de debêntures da Movida. (ii) As amortizações totalizaram R$ 717.428 mil, 

sendo que os maiores amortizações foram R$ 149.287 mil da 8ª emissão e R$ 119.203 mil da 6ª emissão 

ambas da JSL S.A.  (iii) As demais variações foram os juros pagos no montante de R$ 361.711 mil e juros 

apropriados de R$ 340.211 mil.  Também houve a transferência de R$ 1.989.780 mil de debêntures do 

passivo circulante para passivo não circulante. 

 

Passivo não circulante 

Em 31 de dezembro de 2019 o passivo não circulante era de R$ 13.209.303 mil em comparação com 

R$ 10.589.977 mil em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o 

passivo não circulante era de 65,2 % em 31 de dezembro de 2019 e 66,7 % em 31 de dezembro de 2018. A 

seguir, maiores detalhes sobre as principais variações: 

Empréstimos e financiamentos 

Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica de “Empréstimos e Financiamentos” apresentou saldo de 

R$ 7.050.051 mil em comparação com R$ 7.092.551 mil em 31 de dezembro de 2018. Esta redução de 

R$ 42.500 mil ou 0,6% foi em Empréstimo e Financiamentos - Passivo circulante. 

Debêntures 

Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica de “Debêntures” apresentou saldo de R$ 4.676.855 mil em 

comparação com R$ 7.092.551 mil em 31 de dezembro de 2018. Este aumento de R$ 1.989.780 mil ou 

74,1% foi explicado em Debêntures - Passivo circulante. 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Em 31 de dezembro de 2019 a rubrica de “Imposto de renda e contribuição social diferidos” apresentou 

saldo de R$ 574.120 mil em comparação com R$ 361.234 mil em 31 de dezembro de 2018. Este aumento 

de R$ 204.178 ou 20,3% é proveniente da diferença entre depreciação fiscal e econômica em função da 

maior base de ativos. 

Patrimônio líquido 

Em 31 de dezembro de 2019 o patrimônio líquido era de R$ 2.385.333 mil em comparação com 

R$ 1.248.499 mil em 31 de dezembro de 2018. Este aumento de R$ 1.136.834 mil ou 91,16%, decorreu 

substancialmente de: (i) Aporte de Capital no montante de R$ 533.667 mil e (ii) do resultado do exercício 

no montante de R$ 318.625 mil, (iii) Ganhos patrimoniais na participação de controladas de R$ 211.297 mil 

  



 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
  
  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  
 

 
  
 

 
  
  

  
 

 
  
  
  
 

 
  
  
 

 

Discussão e Análise do Balanço Patrimonial 
 

Comparação das principais contas patrimoniais consolidadas em 31 de dezembro de 2017 e 31 de 

dezembro de 2018 
 

Os dados abaixo referentes a 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 e elaborados de acordo 

com as normas do IFRS. 

 
 

 
 
  

31/12/2017 AV 31/12/2018 AV AH R$

Ativo Circulante

Caixas e equivalentes de caixa 714.734              6,2% 690.324              4,4% -3,4% (24.410)               

Títulos e valores mobiliários 1.718.520            14,9% 4.136.909            26,1% 140,7% 2.418.389            

Instrumentos financeiros derivativos -                     0,0% 22.013                0,1% 0,0% 22.013                

Contas a receber 1.211.836            10,5% 1.340.813            8,5% 10,6% 128.977              

Estoques 246.147              2,1% 261.987              1,7% 6,4% 15.840                

Impostos a recuperar 125.015              1,1% 117.507              0,7% -6,0% (7.508)                 

Imposto de renda e contribuição social 97.196                0,8% 110.149              0,7% 13,3% 12.953                

Despesas antecipadas 18.673                0,2% 25.583                0,2% 37,0% 6.910                  

Adiantamento a terceiros 27.687                0,2% 58.763                0,4% 112,2% 31.076                

Outros créditos 15.263                0,1% 29.488                0,2% 93,2% 14.225                

4.175.071            36,3% 6.793.536            42,8% 62,7% 2.618.465            

Bens disponibilizados para venda (renovação de frota) 313.390              2,7% 397.784              2,5% 26,9% 84.394                

Ativo Não circulante

Realizável a longo prazo

Títulos e valores mobiliários 5.584                  0,0% 4.532                  0,0% -18,8% (1.052)                 

Instrumentos financeiros derivativos 108.252              0,9% 438.160              2,8% 304,8% 329.908              

Contas a receber 120.603              1,0% 101.838              0,6% -15,6% (18.765)               

Impostos a recuperar 61.930                0,5% 114.222              0,7% 84,4% 52.292                

Imposto de renda e contribuição social 20.307                0,2% 24.312                0,2% 19,7% 4.005                  

Depósitos judiciais 62.335                0,5% 73.400                0,5% 17,8% 11.065                

Imposto de renda e contribuição social diferidos 60.626                0,5% 83.620                0,5% 37,9% 22.994                

Partes relacionadas 188                     0,0% 346                     0,0% 84,0% 158                     

Fundos para capitalização concessionárias 39.692                0,3% 38.272                0,2% -3,6% (1.420)                 

Outros créditos 3.634                  0,0% 26.165                0,2% 620,0% 22.531                

 483.151              4,2% 904.867              5,7% 87,3% 421.716              

Investimentos 979                     0,0% 3.754                  0,0% 283,5% 2.775                  

Imobilizado 6.056.614            52,7% 7.279.407            45,9% 20,2% 1.222.793            

Intangível 471.719              4,1% 484.576              3,1% 2,7% 12.857                

6.529.312            56,8% 7.767.737            49,0% 19,0% 1.238.425            

Total do ativo 11.500.924          100,0% 15.863.924          100,0% 37,9% 4.363.000            

31/12/2017 AV 31/12/2018 AV AH R$

Passivo Circulante

Fornecedores  878.274               7,6% 1.195.407            7,5% 36,1% 317.133               

Veículos  "Floor Plan" 72.051                 0,6% 93.588                 0,6% 29,9% 21.537                 

Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016) 248.148               2,2% -                      0,0% -100,0% (248.148)              

Empréstimos e financiamentos 982.697               8,5% 1.495.151            9,4% 52,1% 512.454               

Debêntures 284.417               2,5% 483.667               3,0% 70,1% 199.250               

Arrendamento financeiro a pagar 142.329               1,2% 91.402                 0,6% -35,8% (50.927)                

Cessão de direitos creditórios 6.043                   0,1% 7.410                   0,0% 22,6% 1.367                   

Obrigações trabalhistas 211.652               1,8% 238.034               1,5% 12,5% 26.382                 

Imposto de renda e contribuição social a pagar 8.907                   0,1% 12.356                 0,1% 38,7% 3.449                   

Tributos a recolher 76.093                 0,7% 75.817                 0,5% -0,4% (276)                    

Partes relacionadas 553                     0,0% 246                     0,0% -55,5% (307)                    

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar -                      0,0% 27.541                 0,2% 0,0% 27.541                 

Adiantamentos de clientes 50.844                 0,4% 139.345               0,9% 174,1% 88.501                 

Outras Contas a pagar 167.680               1,5% 142.200               0,9% -15,2% (25.480)                

3.129.688            27,2% 4.002.164            25,2% 27,9% 872.476               

Empréstimos e financiamentos 4.809.871            41,8% 7.092.551            44,7% 47,5% 2.282.680            

Debêntures 1.731.065            15,1% 2.687.075            16,9% 55,2% 956.010               

Arrendamento financeiro a pagar 70.448                 0,6% 151.512               1,0% 115,1% 81.064                 

Cessão de direito creditório 24.171                 0,2% 16.761                 0,1% -30,7% (7.410)                  

Tributos a recolher 1.705                   0,0% 1.103                   0,0% -35,3% (602)                    

Provisão para demandas judiciais e administrativas 71.463                 0,6% 75.563                 0,5% 5,7% 4.100                   

Imposto de renda e contribuição social diferidos 288.893               2,5% 357.824               2,3% 23,9% 68.931                 

Outras contas a pagar 184.300               1,6% 237.453               1,5% 28,8% 53.153                 

7.181.916            62,4% 10.619.842           66,9% 47,9% 3.437.926            

Capital social 660.395               5,7% 681.202               4,3% 3,2% 20.807                 

Reserva de capital 21.961                 0,2% 33.731                 0,2% 53,6% 11.770                 

Ações em tesouraria (460)                    0,0% (103.925)              -0,7% 22492,4% (103.465)              

Ajuste de avaliação patrimonial 82.621                 0,7% 132.569               0,8% 60,5% 49.948                 

Outros resultados abrangentes (5.400)                  (8.273)                  

Prejuízos acumulados (72.329)                -0,6% 11.260                 0,1% -115,6% 83.589                 

686.788               6,0% 746.564               4,7% 8,7% 59.776                 

Participação de não controladores 502.532               4,4% 495.354               3,1% -1,4% (7.178)                  

Total do patrimônio líquido 1.189.320            10,3% 1.241.918            7,8% 4,4% 52.598                 

Total do passivo e patrimônio líquido 11.500.924           100,0% 15.863.924           100,0% 37,9% 4.363.000            



 

 
  
  
  
 

 
  
  
  
 

Ativo 
 

Os Diretores da Companhia informam que em 31 de dezembro de 2018, o total do ativo apresentou aumento 

de R$4,4 bilhões, ou 37,9%, passando de R$11,5 bilhões em 31 de dezembro de 2017 para R$15,9 bilhões 

em 31 de dezembro de 2018, conforme detalhamento abaixo. 
 

Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e Valores Mobiliários (curto e longo prazos) 
 

Nossas disponibilidades e aplicações financeiras aumentaram R$2,4 bilhões, ou 98,1%, passando de R$2,4 

bilhões em 31 de dezembro de 2017 para R$4,8 bilhões em 31 de dezembro de 2018. Este aumento se deu 

principalmente pelo aumento de Cotas de fundos e de CLNs atreladas as emissões em moeda estrangeira 

verificados ao longo do ano. 

 
Contas à Receber (curto e longo prazos) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as contas a receber (curto e longo prazos) aumentaram R$110,2 

milhões, ou 8,3%, passando de R$1,3 bilhão, em 31 de dezembro de 2017 para R$ 1,4 bilhão em 31 de 

dezembro de 2018, derivado da diminuição do prazo médio de recebimento, melhora de cobrança e aumento 

da provisão de PDD. 

 
Impostos a recuperar (curto e longo prazos) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os impostos a recuperar aumentaram R$44,8 milhões, ou 24,0%, 

passando de R$186,9 milhões em 31 de dezembro de 2017, para R$231,7 milhões em 31 de dezembro de 

2018, relacionado principalmente ao reconhecimento de créditos extemporâneos de PIS e COFINS no valor 

de R$36,1 milhões. 
 

Outros créditos (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que os outros créditos aumentaram R$36,8 milhões, ou 23,3%, 

passando de R$18,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$55,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, 

essa variação ocorreu principalmente pela alienação da Quataí, que gerou um valor a receber de R$26 

milhões. 

 
Bens disponibilizados para venda (renovação da frota) 

 

Os Diretores da Companhia informam que o saldo passou de R$313,4 milhões em 31 de dezembro de 

2017 para R$397,8 milhões em 31 de dezembro de 2018, um aumento de R$84,4 milhões, ou 26,9%. Isso 

ocorreu principalmente por conta do aumento da frota da Movida, que consequentemente gerou um 

aumento significativo nos disponíveis para venda no valor de R$ 45 milhões. Adicionalmente a CS Frotas 

que iniciou efetivamente suas operações em dezembro de 2017, teve um aumento de aproximadamente 

R$50 milhões. 
 

Imobilizado 
 

Os Diretores da Companhia informam que o imobilizado aumentou R$1,2 bilhão, ou 19,0%, passando de 

R$6,1 bilhões em 31 de dezembro de 2017 para R$7,3 bilhões em 31 de dezembro de 2018, em decorrência, 

principalmente, de R$3,7 bilhões em investimentos em ativos operacionais, vinculados principalmente ao 

crescimento da frota da Movida que teve um aumento R$788 milhões, adicionalmente aumento de R$158 

milhões na frota da CS Brasil e o restante do aumento ocorrido por conta das diversas aquisições 

pulverizadas em outras empresas do Grupo JSL. 
 

Passivo 
 

Fornecedores 

Os Diretores da Companhia informam que os fornecedores passaram de R$878,3 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 para R$1,2 bilhão em 31 de dezembro de 2018, um aumento de R$317,1 milhões, ou 

36,1%, sendo que apenas a locadora de veículos leves (Movida) teve um aumento R$256 milhões nos 

saldos em aberto com fornecedores, por conta do aumento de suas operações, adicionalmente o Grupo 

passou a não efetuar suas compras pela modalidade de risco sacado e passou a comprar à vista ou por meio 

de arrendamentos financeiros. 

 

 

 



 

Empréstimos e financiamentos (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que os empréstimos e financiamentos aumentaram R$2,8 bilhões 

ou 48,3%, passando de R$5,8 bilhões em 31 de dezembro de 2017 para R$8,6 bilhões em 31 de dezembro 

de 2018. Esse aumento é em função principalmente da captação de R$977,3 milhões referente ao BOND 

e NCE, R$ 600 milhões de Notas promissórias, R$150 milhões de Créditos Internacionais (4131),  R$316,5 

milhões de CCBs e demais empréstimos. 
 

Debêntures (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que o saldo de debêntures aumentou R$1,2 bilhão, crescimento de 

57,3%, passando de R$2,0 bilhões em 31 de dezembro de 2017, para R$3,2 bilhões em 31 de dezembro 

de 2018, devido principalmente a emissão de novas debêntures no valor de R$1,4 bilhão e amortizações 

no valor de R$259 milhões. 
 

Arrendamento mercantil financeiro (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que as obrigações com arrendamento mercantil financeiro 

aumentaram R$30,1 milhões, ou 14,2%, passando de R$212,8 milhões em 31 de dezembro de 2017 para 

R$242,9 milhões em 31 de dezembro de 2018, devido aumento de R$ 183 milhões de novos contratos e 

amortizações no valor de R$ 138 milhões. 

 

Obrigações trabalhistas 
 

Os Diretores da Companhia informam que as obrigações trabalhistas aumentaram R$26,4 milhões ou 
12,5%, passando de R$211,7 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$238,0 milhões em 31 de dezembro 

de 2018. Essa variação ocorreu, por conta do aumento do quadro funcionários da Movida, gerando um 

aumento de obrigações trabalhistas entre 2017 e 2018 no montante de R$19 milhões. Adicionalmente, 

houve dissídio ocorrido no ano de 2018, com consequente impacto nas provisões trabalhistas.  
 

Adiantamentos de clientes (curto e longo prazos) 

Os Diretores da Companhia informam que os adiantamentos de clientes aumentaram R$88,5 milhões ou 

174,1%, passando de R$50,8 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$139,3 milhões em 31 de 

dezembro de 2018. Esse aumento ocorreu devido ao recebimento antecipado de alguns clientes 

significativos, sendo R$20 milhões na JSL, R$10 milhões na CS Brasil e CS Frotas e R$45 milhões na 

Movida. 

 
Imposto de Renda e contribuição social diferidos 

 

Os Diretores da Companhia informam que o Imposto de Renda e contribuição social diferidos aumentaram 

R$68,9 milhões, ou 23,9%, passando de R$288,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$357,8 

milhões em 31 de dezembro de 2018, oriundo da transação dos ganhos nas participações de controladas, 

valor de R$16,7 milhões, resultado líquido decorrente de transações com instrumentos financeiros 

derivativos de R$12,8 milhões e R$22,8 milhões decorrente de depreciação econômica versus fiscal. 

 
Patrimônio Líquido 

 
Os Diretores da Companhia informam que o aumento do patrimônio líquido de R$52,6 milhões, ou 

4,4%, passando de R$1,189 bilhão em 31 de dezembro de 2017 para R$1,242 bilhão em 31 de dezembro 

de 2018, devido principalmente à lucro líquido do exercício de R$189,2 milhões, compensado 

parcialmente pela recompra de ações da Companhia e suas Controladas de R$103,5 milhões 

  



 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
  
  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  
 

 
  
 

 
  
  

  
 

 
  
  
  
 

 
  
  
  
 

Comparação das principais contas patrimoniais consolidadas em 31 de dezembro de 2016 e 31 de 

dezembro de 2017 
 

Os dados abaixo referentes a 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017 e elaborados de acordo 

com as normas do IFRS. 

 
 

 
 

  

31/12/2016 AV 31/12/2017 AV AH R$

Ativo Circulante

Caixas e equivalentes de caixa 585.920              6,6% 714.734              6,2% 22,0% 128.814              

Títulos e valores mobiliários 457.300              5,2% 1.718.520            14,9% 275,8% 1.261.220            

Contas a receber 1.021.422            11,5% 1.211.836            10,5% 18,6% 190.414              

Estoques 164.626              1,9% 246.147              2,1% 49,5% 81.521                

Impostos a recuperar 95.600                1,1% 222.211              1,9% 132,4% 126.611              

Outros créditos 47.692                0,5% 42.950                0,4% -9,9% (4.742)                 

Despesas antecipadas 12.891                0,1% 18.673                0,2% 44,9% 5.782                  

2.385.451            26,9% 4.175.071            36,3% 75,0% 1.789.620            

Bens disponibilizados para venda (renovação de frota) 331.249              3,7% 313.390              2,7% -5,4% (17.859)               

Ativo Não circulante

Realizável a longo prazo

Títulos e valores mobiliários -                     0,0% 5.584                  0,0% 0,0% 5.584                  

Instrumentos financeiros derivativos 36.037                0,4% 108.252              0,9% 200,4% 72.215                

Contas a receber 108.356              1,2% 120.603              1,0% 11,3% 12.247                

Impostos a recuperar 62.468                0,7% 82.237                0,7% 31,6% 19.769                

Depósitos judiciais 120.704              1,4% 62.335                0,5% -48,4% (58.369)               

Imposto de renda e contribuição social diferidos 31.438                0,4% 60.626                0,5% 92,8% 29.188                

Partes relacionadas 76                      0,0% 188                     0,0% 147,4% 112                     

Despesas antecipadas -                     0,0% -                     0,0% 0,0% -                     

Outros créditos 58.677                0,7% 43.326                0,4% -26,2% (15.351)               

 417.756              4,7% 483.151              4,2% 15,7% 65.395                

Investimentos 1.179                  0,0% 979                     0,0% -17,0% (200)                    

Imobilizado 5.386.719            60,7% 6.056.614            52,7% 12,4% 669.895              

Intangível 346.029              3,9% 471.719              4,1% 36,3% 125.690              

5.733.927            64,7% 6.529.312            56,8% 13,9% 795.385              

Total do ativo 8.868.383            100,0% 11.500.924          100,0% 29,7% 2.632.541            

31/12/2016 AV 31/12/2017 AV AH R$

Passivo Circulante

Empréstimos e financiamentos 888.916               10,0% 982.697               8,5% 10,6% 93.781                 

Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016) 551.359               6,2% 248.148               2,2% -55,0% (303.211)              

Debêntures 142.242               1,6% 284.417               2,5% 100,0% 142.175               

Arrendamento financeiro a pagar 165.716               1,9% 142.329               1,2% -14,1% (23.387)                

Fornecedores  992.368               11,2% 878.274               7,6% -11,5% (114.094)              

Veículos  "Floor Plan" 28.387                 0,3% 72.051                 0,6% 153,8% 43.664                 

Obrigações trabalhistas 179.418               2,0% 211.652               1,8% 18,0% 32.234                 

Cessão de direitos creditórios -                      6.043                   

Tributos a recolher 51.968                 0,6% 76.093                 0,7% 46,4% 24.125                 

Contas a pagar 151.377               1,7% 167.680               1,5% 10,8% 16.303                 

Adiantamentos a pagar 29.101                 0,3% 50.844                 0,4% 74,7% 21.743                 

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar -                      0,0% -                      0,0% 0,0% -                          

Partes relacionadas 1.782                   0,0% 553                     0,0% 0,0% -                          

Imposto de renda e contribuição social a pagar 11.528                 0,1% 8.907                   0,1% -22,7% (2.621)                  

3.194.162            36,0% 3.129.688            27,2% -2,0% (64.474)                

Empréstimos e financiamentos 2.957.220            33,3% 4.809.871            41,8% 62,6% 1.852.651            

Debêntures 1.406.375            15,9% 1.731.065            15,1% 23,1% 324.690               

Arrendamento financeiro a pagar 189.017               2,1% 70.448                 0,6% -62,7% (118.569)              

Cessão de direitos creditórios -                      24.171                 

Instrumentos financeiros derivativos 12.223                 0,1% -                      0,0% -100,0% (12.223)                

Tributos a recolher 2.701                   0,0% 1.705                   0,0% -36,9% (996)                    

Provisões para perdas em investimentos -                      0,0% -                      0,0% 0,0% -                          

Provisão para demandas judiciais e administrativas 73.712                 0,8% 71.463                 0,6% -3,1% (2.249)                  

Imposto de renda e contribuição social diferidos 197.088               2,2% 288.893               2,5% 46,6% 91.805                 

Contas a pagar e adiantamentos 226.896               2,6% 184.300               1,6% -18,8% (42.596)                

5.065.232            57,1% 7.181.916            62,4% 41,8% 2.116.684            

Capital social 660.395               7,4% 660.395               5,7% 0,0% -                          

Reserva de capital 14.060                 0,2% 21.961                 0,2% 56,2% 7.901                   

Ações em tesouraria (3.741)                  0,0% (460)                    0,0% -87,7% 3.281                   

Ajuste de avaliação patrimonial 4.634                   0,1% 82.621                 0,7% 1682,9% 77.987                 

Outros resultados abrangentes - (5.400)                  

Reservas de lucros -                      0,0% -                      0,0% 0,0% -                          

Prejuízos acumulados (66.359)                (72.329)                

608.989               6,9% 686.788               6,0% 12,8% 77.799                 

Participação de não controladores -                      0,0% 502.532               4,4% - 502.532               

Total do patrimônio líquido 608.989               6,9% 1.189.320            10,3% 95,3% 580.331               

Total do passivo e patrimônio líquido 8.868.383            100,0% 11.500.924           100,0% 29,7% 2.632.541            



 

 
  
  
  
 

 
  
  
  
 

Ativo 
 

Os Diretores da Companhia informam que em 31 de dezembro de 2017, o total do ativo apresentou aumento 

de R$ 2,632 bilhões, ou 29,7%, passando de R$ 8,868 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 11,501 

bilhões em 31 de dezembro de 2017, conforme detalhamento abaixo. 
 

Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e Valores Mobiliários (curto e longo prazos) 
 

Nossas disponibilidades e aplicações financeiras aumentaram R$ 1,396 bilhão, ou 133,8%, passando de 

R$ 1,043 bilhão em 31 de dezembro de 2016 para R$ 2,433 bilhões em 31 de dezembro de 2017. Este 

aumento se deu principalmente pela emissão de empréstimos e financiamentos verificados ao longo do ano. 

 
Contas à Receber (curto e longo prazos) 

 

Os Diretores da Companhia informam que as contas a receber (curto e longo prazos) aumentaram R$ 202,7 

milhões, ou 17,9%, passando de R$ 1,130 bilhão, em 31 de dezembro de 2016 para R$ 1,332 bilhão em 31 

de dezembro de 2017, principalmente relacionado à um aumento no faturamento de cerca de 10%, 

adicionalmente ocorreu o ingresso de R$ 60 milhões de contas a receber com a aquisição das Sociedades 

Borgato. 

 
Estoques/Almoxarifado 

 

Os Diretores da Companhia informam que as contas de estoque aumentaram em R$ 81,5 milhões, ou 49,5% 

passando de R$ 164,6 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 246,1 milhões em 31 de dezembro 

de 2017, justificado pela aquisição das Sociedades Borgato, que possuíam R$ 48,1 milhões registrados nas 

contas de estoques. Adicionalmente houve aumento significativo no estoque de veículos novos e usados das 

Concessionárias no valor 25,0 milhões. 

 
Impostos a recuperar (curto e longo prazos) 

 

Os Diretores da Companhia informam que os impostos a recuperar aumentaram R$ 146,4 milhões, ou 

92,6%, passando de R$158,1 milhões em 31 de dezembro de 2016, para R$304,4 milhões em 31 de 

dezembro de 2017, relacionado ao reconhecimento de créditos de ICMS de substituição tributária nas 

concessionárias no valor de R$ 17 milhões, créditos extemporâneos de INSS e PIS e COFINS no valor de 

R$ 82,9 milhões e reconhecimento de crédito sobre prejuízo fiscal no montante de R$ 46 milhões. 
 

Outros créditos (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que os outros créditos diminuíram R$ 20,1 milhões, ou -18,9%, 

passando de R$ 106,4 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 82,3 milhões em 31 de dezembro de 

2017, devido principalmente pela redução de R$ 13 milhões do saldo de Fundo de capitalização de 

concessionárias e R$ 7 milhões relacionados a outros recebíveis. 

 

Despesas antecipadas (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que as despesas antecipadas aumentaram R$ 5,8 milhões, ou 

+44,9%, passando de R$ 12,9 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 18,7 milhões em 31 de 

dezembro de 2017. A variação está principalmente ligada aos gastos com emissão de ações na Vamos no 

valor de R$ 3,5 milhões. 

 
Bens disponibilizados para venda (renovação da frota) 

 

Os Diretores da Companhia informam que o saldo passou de R$ 331,2 milhões em 31 de dezembro de 

2016 para R$ 313,4 milhões em 31 de dezembro de 2017, uma redução de R$ 17,9 milhões, ou -5,4%, 

devido ao aumento na venda de veículos pela Movida. 
 

Imobilizado 
 

Os Diretores da Companhia informam que o imobilizado aumentou R$ 669,9 milhões, ou 12,4%, passando 

de R$ 5,387 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 6,057 bilhões em 31 de dezembro de 2017, em 

decorrência, principalmente, de R$ 2,7 bilhões em investimentos em ativos operacionais, vinculados 

principalmente ao crescimento da frota da Movida e aos ativos adquiridos para os novos contratos da 

Logística, compensados pela venda e disponibilização de ativos, além da depreciação no período. 
 

 

 

 

 

Intangível 
 



 

Os Diretores da Companhia informam que o intangível apresentou um aumento de R$ 125,7 milhões, 

ou +36,3%, passando de R$ 346,0 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 471,7 milhões em 31 de 

dezembro de 2017 principalmente relacionado à contabilização do ágio gerado nas compras das Sociedades 

Borgato e Movida Premium, no valor de R$ 85,0 milhões. Adicionalmente com a aquisição dessas empresas, 

na combinação de negócios houve uma adição de R$ 33 milhões de acordo de não competição e carteira de 

clientes. 

 

Passivo 
 

Empréstimos e financiamentos (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que os empréstimos e financiamentos aumentaram R$ 1,946 bilhão 

ou 50,6%, passando de R$ 3,846 bilhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 5,793 bilhões em 31 de 

dezembro de 2017. Esse aumento é em função principalmente da captação de U$ 325 milhões referente a 

primeira emissão de Bonds da JSL. 
 

Risco sacado a pagar (montadoras) 
 

Os Diretores da Companhia informam que o saldo de risco sacado a pagar (montadoras) diminuiu R$ 303,2 

milhões, queda de 55,0%, passando de R$ 551,4 milhões em 31 de dezembro de 2016, para R$ 248,1 

milhões em 31 de dezembro de 2017. 

 

Debêntures (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que o saldo de debêntures aumentou R$ 466,9 milhões, crescimento 

de 30,1%, passando de R$ 1,549 bilhão em 31 de dezembro de 2016, para R$ 2,015 bilhões em 31 de 

dezembro de 2017, devido principalmente a emissão de novas debêntures no valor de R$ 1.152 e 

amortizações no valor de R$ 717 milhões. 
 

Arrendamento mercantil financeiro (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que as obrigações com arrendamento mercantil financeiro 

diminuíram R$ 142,0 milhões, ou 40,0%, passando de R$ 354,7 milhões em 31 de dezembro de 2016 para 

R$ 212,8 milhões em 31 de dezembro de 2017, devido aumento de R$ 33 milhões de novos contratos e 

amortizações no valor de R$ 175 milhões. 

 
Fornecedores 

Os Diretores da Companhia informam que os fornecedores passaram de R$ 992,4 milhões em 31 de 

dezembro de 2016 para R$ 878,3 milhões em 31 de dezembro de 2017, uma redução de R$ 114,1 milhões, 

ou 11,5%, principalmente em função da redução de R$ 145,0 milhões nos saldos em aberto com as 

montadoras de carros, pelo fato do Grupo diminuir suas compras pela modalidade de risco sacado e passar 

a comprar à vista. 

Obrigações trabalhistas 
 

Os Diretores da Companhia informam que as obrigações trabalhistas aumentaram R$ 32,2 milhões ou 
18,0%, passando de R$ 179,4 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 211,7 milhões em 31 de 

dezembro de 2017, devido a aquisição de novas empresas, aumentando o quadro de funcionários e suas 

obrigações trabalhistas. Adicionalmente, houve dissídio ocorrido no ano de 2017, com consequente 

impacto nas provisões trabalhistas. 
 

Obrigações tributárias (curto e longo prazos) 
 

Os Diretores da Companhia informam que as obrigações tributárias aumentaram R$ 23,1 milhões ou 

42,3%, passando de R$ 54,7 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 77,8 milhões em 31 de dezembro 

de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Contas a pagar e adiantamento de clientes (curto e longo prazos) 



 

Os Diretores da Companhia informam que as contas a pagar e adiantamento de clientes diminuíram R$ 4,6 

milhões ou 1,1%, passando de R$ 407,4 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 402,8 milhões em 

31 de dezembro de 2017, considerando que não houve eventos significativos relacionados a essas contas, a 

movimentação está em linha com a operação. 

Provisão para demandas judiciais e administrativas 
 

Os Diretores da Companhia informam que estas provisões diminuíram R$ 2,2 milhões ou 3,1%, passando 

de R$ 73,7 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 71,5 milhões em 31 de dezembro de 2017, 

justificado pelo valor maior de baixas ou pagamentos comparados ao provisionamento de novos processos 

no ano de 2017. 

 
Imposto de Renda e contribuição social a pagar 

 

Os Diretores da Companhia informam que o Imposto de Renda e contribuição social a pagar reduziram 

R$ 2,6 milhões, passando de R$ 11,5 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 8,9 milhões em 31 de 

dezembro de 2017, devido à recuperação de impostos no exercício, sendo que na controladora houve 

prejuízo e o lucro no consolidado não ter sido relevante. 

 

Imposto de Renda e contribuição social diferidos 
 

Os Diretores da Companhia informam que o Imposto de Renda e contribuição social diferidos aumentaram 

R$ 91,8 milhões, ou 46,6%, passando de R$ 197,1 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 288,9 

milhões em 31 de dezembro de 2017, oriundo da transação dos ganhos nas participações de controladas, 

valor de R$ 40,1 milhões. Adicionalmente houve a aquisição das Sociedades Borgato, que possuíam R$ 43,0 

milhões de Impostos Diferidos. 

 
Patrimônio Líquido 

 
Os Diretores da Companhia informam que o aumento do patrimônio líquido de R$ 580,3 milhões, ou 

95,3%, passando de R$ 609,0 milhões em 31 de dezembro de 2016 para R$ 1,189 bilhão em 31 de dezembro 

de 2017, foi devido à participação de não controladores no ano, que foi de R$ 502,0 milhões e ganhos nas 

participações de controladas no valor de R$ 77,0 milhões. 
 



 

 

 

10.2. Resultado operacional e financeiro:  
 

a. resultados das nossas operações 
 

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 
 

Receita Bruta 
 

Logística 

 
Receita Bruta de Serviços 

 

•  Serviços Dedicados a cadeias de suprimentos 
 

Os Diretores da Companhia informam que as nossas receitas provenientes de Serviços Dedicados 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/ equipamentos 
 

Os Diretores da Companhia informam que as nossas receitas provenientes de Gestão e Terceirização 

variam em função da quantidade de veículos e da tarifa cobrada por veículo disponibilizado. Adicionamos 

serviços como o dimensionamento de frotas e serviços agregados (motorista, manutenção e reposição de 

veículos e equipamentos e garantia de disponibilidade) a este segmento, os quais também são considerados 

na precificação. 
 

•  Transporte de Passageiros 
 

Os Diretores da Companhia informam que as nossas receitas provenientes de Transporte de Passageiros 

variam em função do volume de passageiros transportados e da tarifa cobrada por passageiro, no caso da 

divisão de Linhas de Ônibus de transporte coletivo. Em relação à divisão de Fretamentos para empresas, 

leva-se em consideração a quantidade de ativos, de profissionais alocados na operação e distância 

percorrida. 
 

•  Cargas Gerais 
 

Os Diretores da Companhia informam que as nossas receitas provenientes 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 Bruta de Venda de Ativos 

 

Os Diretores da Companhia informam que a Receita bruta de Venda de Ativos é composta conforme 

descrito a seguir: 
 

•  Venda de Ativos utilizados na prestação de serviços 
 

Os Diretores da Companhia informam que reconhecemos como receita de Venda de Ativos utilizados na 

prestação de serviços a alienação de veículos leves, utilitários e pesados, máquinas e equipamentos, 

desmobilizados da operação e colocados à venda pelo estado em que se encontram, e que foram utilizados 

na prestação de nossos serviços. 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que a renovação de frota de veículos leves e utilitários ocorre, em 

geral, entre 2 e 3 anos. Os caminhões e cavalos mecânicos são renovados com periodicidade de 3 anos, ao 

passo que as máquinas e equipamentos com periodicidade de 5 anos. 
 

•  Venda de Ativos com Gestão 
 

Os Diretores da Companhia informam que reconhecemos como receita de Venda de Ativos com Gestão 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 início do contrato de gestão com a venda dos veículos para os clientes, a qual possui sua liquidação em 

prazo equivalente ao do período da prestação do serviço. 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. 

 

 

 



 

 

 

•  Aluguel de Máquinas e Equipamentos (valor presente) – CPC 06 
 

Os Diretores da Companhia informam que registramos nessa rubrica os valores de contratos de locação de 

máquinas e equipamentos enquadrados como venda, em conformidade com o CPC06. A receita é 

reconhecida na medida em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo arrendado são 

transferidos para o arrendatário. Os fluxos de pagamentos desses contratos são reconhecidos pelo valor 

justo ou valor presente, dos dois o menor. 

 

Vamos 
 

Receita Bruta de Serviços e Venda de Ativos 
 

Os negócios do Grupo Vamos foram divididos em 2 segmentos operacionais: (i) Concessionárias de 

caminhões, máquinas e equipamentos: comercialização de caminhões, máquinas e equipamentos, revenda 

de caminhões, máquinas e equipamentos seminovos, peças, máquinas e acessórios, prestação de serviços de 

mecânica, funilaria e pintura; e (ii) Locação de caminhões, máquinas e equipamentos e gestão de frotas. 

 

Movida 
 

Receita Bruta de Serviços e Venda de Ativos 
 

As principais fontes de receita da Companhia são decorrentes do resultado de suas atividades operacionais, 

que consistem em (i) locação de veículos (segmentos de RAC e GTF); (ii) venda de ativos utilizados para 

locação de veículos. A receita de RAC é derivada do volume de diárias e do preço médio por diária, a qual 

varia de acordo com o prazo de locação, classe de veículos e serviços adicionais. A receita de GTF é oriunda 

de um valor de locação mensal, baseado no valor do carro e no prazo do contrato. A receita de venda de 

ativos é reflexo do volume de carros vendidos e preço médio. 

 

CS Frotas 

 

Receita Bruta de Serviços 

 

•  Gestão e Terceirização de frotas/ equipamentos 
 

Os Diretores da Companhia informam que as nossas receitas provenientes de Gestão e Terceirização 

variam em função da quantidade de veículos e da tarifa cobrada por veículo disponibilizado. Adicionamos 

serviços como o dimensionamento de frotas e serviços agregados (motorista, manutenção e reposição de 

veículos e equipamentos e garantia de disponibilidade) a este segmento, os quais também são considerados 

na precificação. 
 

•  Transporte de Passageiros 
 

Os Diretores da Companhia informam que as nossas receitas provenientes de Transporte de Passageiros 

variam em função do volume de passageiros transportados e da tarifa cobrada por passageiro, no caso da 

divisão de Linhas de Ônibus de transporte coletivo. Em relação à divisão de Fretamentos para empresas, 

leva-se em consideração a quantidade de ativos, de profissionais alocados na operação e distância 

percorrida. 

 
 

Os Diretores da Companhia informam que a Receita bruta de Venda de Ativos é composta conforme 

descrito a seguir: 
 

•  Venda de Ativos utilizados na prestação de serviços 
 

Os Diretores da Companhia informam que reconhecemos como receita de Venda de Ativos utilizados na 

prestação de serviços a alienação de veículos leves, utilitários e pesados, máquinas e equipamentos, 

desmobilizados da operação e colocados à venda pelo estado em que se encontram, e que foram utilizados 

na prestação de nossos serviços. 

 

Os Diretores da Companhia esclarecem que a renovação de frota de veículos leves e utilitários ocorre, em 

geral, entre 2 e 3 anos. Os caminhões e cavalos mecânicos são renovados com periodicidade de 3 anos, ao 

passo que as máquinas e equipamentos com periodicidade de 5 anos. 
 

•  Venda de Ativos com Gestão 
 

Os Diretores da Companhia informam que reconhecemos como receita de Venda de Ativos com Gestão 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 início do contrato de gestão com a venda dos veículos para os clientes, a qual possui sua liquidação em 



 

 

 

prazo equivalente ao do período da prestação do serviço. 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. 

 

Original Concessionárias 
 

Receita Bruta de Serviços e Venda de Ativos 
 

Os Diretores da Companhia informam que registramos como receita na Original Concessionárias: (i) a venda 

de veículos novos e usados e a comissão sobre o valor dos veículos novos vendidos diretamente das 

montadoras; (ii) a comercialização de peças e acessórios; a prestação de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva; (iii) as comissões oriundas da venda de seguros, de serviços de documentação; (iv) bonificações 

recebidas das montadoras, em função da estratégia de vendas corrente e em função do percentual de 

atingimento das metas de vendas. 

 

BBC 
 

Receita Bruta de Serviços 
 

Os Diretores da Companhia informam que as receita de prestações de serviços da Leasing correspondem a 

operações de arrendamento financeiro e/ou operacional para a aquisição de veículos e equipamentos 

definidas na Lei 6.099/74, observadas as disposições legais e regulamentares em vigor. 
 

Receita Líquida 

 
Os Diretores da Companhia informam que a receita líquida se refere à soma da receita líquida de Serviços 

e da receita líquida de Venda de Ativos, excluindo os tributos incidentes sobre o faturamento, 

cancelamentos e descontos comerciais. 
 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 
 

 
Os Diretores da Companhia informam que os principais fatores que afetaram os resultados operacionais 

são: 

 
 

(i) Na comparação entre 2019 e 2018, houve um aumento de R$ 1,5 bilhão na receita bruta com 

uma redução de R$83,5 milhões na Logística, sendo, redução de R$ 141,2 milhões em serviços e um 

aumento de R$ 57,6 milhões na venda de ativos, crescimento de R$1,3 bilhão da Movida, crescimento de 

R$ 274,2 milhões na Vamos, aumento de R$ 16 milhões da CS Brasil, aumento de R$ 113,7 milhões da 

Original Concessionárias, além da contribuição de R$ 8,8 milhões da BBC. 

 
 

(ii) Na comparação entre 2018 e 2017, houve um aumento de R$1,0 bilhão na receita bruta devido 

ao crescimento de R$293,5 milhões na Logística, sendo, aumento de R$352,2 milhões em serviços e uma 

redução de R$31,7 milhões na venda de ativos, crescimento de R$130,4 milhões da Movida, crescimento 

de R$338,5 milhões na Vamos, aumento de R$106,1 milhões da Original Concessionárias, além da 

contribuição de R$34,1 milhões da JSL Leasing, representando um aumento de R$9,9 milhões; 

 

 

(iii) Na comparação entre 2017 e 2016, houve um aumento de R$ 816,0 milhões na receita bruta 

devido ao crescimento de R$ 168,1 milhões na Logística, sendo, aumento de R$ 103,2 milhões em serviços 

e de R$ 64,9 milhões na venda de ativos, crescimento de R$ 656,4 milhões da Movida, sendo R$ 242,0 

milhões em serviços e R$ 414,5 milhões na venda de ativos, redução de R$ 3,1 milhões da JSL 

Concessionárias, além da contribuição de R$ 24,3 milhões da JSL Leasing, redução de R$ 4,2 milhões; 

 

 

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 
 

Os Diretores da Companhia informam que as principais variações estão relacionadas ao  crescimento da 

Movida, com uma receita bruta de R$ 4 bilhões em  2019 ,  com um aumento de R$ 1,3 bilhão, equivalente 

a um crescimento de 49,3 % em relação ao ano anterior,  expansão de resultados ocorreu em todas as 

frentes operacionais e principalmente pelo aumento da receita de Seminovos. Em 2018, os Diretores da 

Companhia informam que as principais variações estão relacionadas ao aumento das receitas com os 

mesmos contratos (RMC), bem como da assinatura de novos contratos. As receitas com os mesmos 

contratos (RMC) apresentaram um aumento de R$400,1 milhões, equivalente a um crescimento de 

10,6% em relação ao ano anterior, e os novos contratos registraram aumento de R$121,6 milhões. Em 



 

 

 

2017, as Receitas com os mesmos contratos (RMC) apresentaram aumento de 4,9% e os novos 

contratos registraram aumento de R$278,7 milhões. 
 

Os Diretores da Companhia esclarecem que não foi constatado variações em nossas receitas diretamente 

decorrentes a modificações de taxas de câmbio, dado que os contratos são precificados em Reais e não 

são vinculados às variações de preços dos produtos e serviços de nossos clientes.  

 
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 
 

Em decorrência das emissões de debêntures e demais financiamentos obtidos nos últimos 3 (três) 

exercícios sociais e no exercício social corrente um dos indexadores da Companhia é o CDI. Dessa maneira, 

um aumento ou diminuição do CDI poderá impactar o montante dos juros a serem pagos das nossas dívidas. 

Os Diretores da Companhia esclarecem que a variação negativa do CDI no último exercício social impactou 

positivamente a Companhia, bem como a redução do custo de dívida. 
 

A Companhia possui ainda contratos de financiamento (Finame e Finem) atrelados à TJLP, fazendo com 

que os juros desses financiamentos sejam impactados por oscilações na TR ou na TJLP. Os Diretores da 

Companhia esclarecem que a variação da TJLP no último exercício social impactou positivamente a 

Companhia devido a redução da TJLP. 
 

Por fim, os Diretores da Companhia esclarecem que nos últimos 3 (três) exercícios sociais e no exercício 

social corrente não houve nenhum impacto que represente montante relevante em função da inflação 

tampouco da variação de preços dos insumos e do câmbio. No que diz respeito à variação do preço dos 

insumos, os Diretores da Companhia esclarecem que os nossos contratos são, em sua grande maioria, 

corrigidos por alterações nos preços de tal insumo. 



 

10.3. Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações 

financeiras 
 

a. da introdução ou alienação de segmento operacional 

 

Segmento Operacional em 2019: 
 

A Administração da Companhia, em conexão com seu processo de melhoria contínua de suas 
informações e processos de gestão, instituiu o desmembramento do antigo segmento de negócio 
“Transporte e logística” em três segmentos individualizados (“Logística”, “CS Brasil” e “Holding e 
demais”), com processos decisórios próprios.  
 
Portanto, a Companhia e suas controladas (em conjunto denominadas “Grupo” ou “Grupo JSL”) 
passaram a operar em sete principais segmentos, como denominado abaixo:  
 
(i) Logística: transporte rodoviário de cargas e commodities, armazenagem, logística interna e 

distribuição urbana; 
 

(ii) Movida: locação de veículos leves no varejo e em gestão de frotas, e revenda de veículos 
substituídos para a renovação das respectivas frotas, por meio de lojas da marca ‘Movida’; 

 
(iii) Vamos: locação de caminhões, máquinas e equipamentos, comércio de peças e acessórios 

novos para caminhões, máquinas e equipamentos, comércio por atacado de ônibus e micro-
ônibus novos e usados, comércio de caminhões, máquinas e equipamentos, tratores, 
máquinas e implementos agrícolas novos e usados e prestação de serviços agrícolas; 

 
(iv) CS Brasil: transporte coletivo de passageiros, coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial 

ou industrial, além de gestão e terceirização de frotas ao setor público; 
 
(v) Original: comercialização de veículos leves, revenda de veículos seminovos, peças, 

máquinas e acessórios, prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura, e corretagem 
na venda de seguros automotivos; 

 
(vi) BBC: serviços financeiros de arrendamento mercantil de veículos e equipamentos definidas 

na Lei 6.099/74, observadas as disposições legais e regulamentares em vigor, e emissão e 
administração de cartões; e 

 

Segmento Operacional em 2018: 
 

A JSL S.A. e suas controladas (em conjunto denominadas “Grupo JSL” ou “Grupo”) a partir de 2018, com a 

implementação de seu projeto de reestruturação organizacional, segregou seus negócios em unidades de 

serviço, chamado “Projeto SETA”, os quais operam em cinco segmentos principais: Transporte e logística, 

Original, Movida, Vamos e Serviços financeiros. As atividades desses segmentos consistem basicamente em:  

 

i) Transporte e logística: preponderantemente transporte rodoviário de cargas, transporte coletivo de 

passageiros, armazenagem, coleta e transporte de lixo domiciliar, comercial ou industrial; 

 

ii) Original: comercialização de veículos leves, revenda de veículos seminovos, peças, máquinas e 

acessórios, prestação de serviços de mecânica, funilaria e pintura, e corretagem na venda de seguros 

automotivos; 

 

iii) Movida: locação de veículos leves no varejo e em gestão de frotas, e revenda de veículos substituídos 

para a renovação das respectivas frotas, por meio de lojas da marca ‘Movida’; 

 

iv) Vamos: locação de caminhões, máquinas e equipamentos, comércio de peças e acessórios novos para 

caminhões, máquinas e equipamentos, comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados, 

comércio de caminhões, máquinas e equipamentos, tratores, máquinas e implementos agrícolas novos 

e usados e prestação de serviços agrícolas; e 

 



 

v) Serviços financeiros: operações de arrendamento mercantil e/ou operacional para a aquisição de 

veículos e equipamentos definidas na Lei 6.099/74, observadas as disposições legais e regulamentares 

em vigor. 

 

Segmento Operacional em 2017: 
 

Os diretores da Companhia informam que no exercício de 2017 não foi introduzido nenhum segmento 

adicional. 

 

 

b. da constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

 

Eventos de 2019: 

 

Oferta subsequente de ações “follow-on” da controlada Movida Participações  

 
Em 25 de julho de 2019, a controlada Movida Participações realizou ofertas subsequentes de ações (“follow-

on”), primária e secundária, sendo a primária constituída pela emissão de 35.500.000 (trinta e cinco milhões e 

quinhentas mil) novas ações integralizadas pelo valor de R$ 15,00 por ação, totalizando R$ 532.500 de aporte 

de acionistas não controladores e a secundária efetuada diretamente pela controladora JSL S.A. com a alienação 

de 20.000.000 (vinte milhões) de ações também pelo valor de R$ 15,00 por ação, totalizando R$ 300.000, o 

que reduziu sua participação na controlada para 55,11%. 

 

O custo total de distribuição das ofertas foi de R$ 18.949 e R$ 10.676 na primária e secundária, 

respectivamente, totalizando R$ 29.625, que refletiu em uma captação liquida de caixa de R$ 289.324 pela 

Companhia e R$ 802.875 no Consolidado. 

 

Como resultado desses eventos a Companhia registrou ganho de R$ 208.967, líquido dos efeitos de impostos 

de renda em suas contas de ajuste de avaliação patrimonial na demonstração das mutações do patrimônio 

líquido. 

  

  



 

Alienação da controlada Joseense Transportes 

 

Em 01 de novembro de 2019, a Companhia alienou sua controlada Joseense, com os seguintes impactos: 

 

 

Valores contraprestação 

Valor da contraprestação recebida a vista 15.000 

Valor da contraprestação a receber em parcelas 21.070 

Preço total (contraprestação), conforme contrato 36.070 

(-) Valor do custo da baixa do ativo vendido (13.388) 

Ganho de capital auferido 22.682 

  

Reconciliação do efeito do fluxo de caixa  

Valor recebido em dinheiro 16.459 

(-) Caixa líquido transferido na data do contrato (24.100) 

Saída de caixa líquida (7.641) 

 

A contraprestação a vencer foi acordada para ser recebida em 59 parcelas mensais entre janeiro de 2020 e 

novembro de 2024, registrada na rubrica “outros créditos”, tendo sido recebido o valor de R$ 1.459 ainda no 

exercício. O valor de cada uma das parcelas será acrescido de encargos remuneratórios correspondentes à 

variação positiva do IPCA/IBGE sempre no mês de fechamento de cada ano seguinte a data do contrato. 

Eventos de 2018: 

Recompra de ações da Vamos 

 

Em 8 de junho de 2018, a Companhia firmou contrato de compra e venda com os antigos sócios das 

Sociedades Borgato para recompra das ações representando os 9% de sua participação na Vamos pelo valor 

de R$115,0 milhões. O valor foi pago da seguinte forma: (i) uma parcela de R$20,8 milhões em que a 

Companhia entregou 3.037.500 ações suas e aumentou sua participação na Vamos de 91% para 99.99%; e 

(ii) a Vamos recomprou o restante das ações pelo valor de R$94,2 milhões, registradas como ações em 

tesouraria, sendo pagos em ações da Movida Participações S.A., no valor de R$26,1 milhões, adquiridas da 

Companhia e entregue aos antigos sócios da Sociedade Borgato, contabilizado na rubrica “partes 

relacionadas”, e R$68,1 milhões (R$66,6 milhões ajustado a valor presente) a pagar em parcelas anuais, 

iniciando em janeiro de 2019 até 2021, corrigidas pelo CDI, registrado na rubrica “outras contas a pagar”. 

 

Como resultado da transação, a Companhia registrou movimentações em seu patrimônio líquido reflexas das 

contabilizações no patrimônio líquido da Vamos, e de participação de não controladores, conforme divulgado 

nas notas explicativas 23.5 e 23.6. 

 

Ainda como parte da negociação, o valor a pagar pela primeira transação de aquisição das Sociedades 

Borgato, destinado à conta Escrow, foi liberado integralmente aos vendedores, totalizando o desembolso de 

R$103,6 milhões. 

  



 

Incorporação da controlada Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A. 

 

Conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária e nos termos do protocolo e justificação de 

incorporação, em 1º de abril de 2018 foi concluído o processo de incorporação pela sua controladora Movida 

Participações S.A., de sua controlada Movida Gestão e Terceirização de Frotas S.A. (“Movida GTF”). 

 

A incorporação está inserida no projeto de simplificação da estrutura societária da Companhia, devendo 

resultar em redução de custos de natureza operacional, administrativa e financeira. Como resultado desta 

incorporação, a Movida GTF foi extinta de pleno direito e a sua controladora Movida Participações S.A. se 

tornou sua sucessora. 

 

O valor patrimonial do acervo líquido contábil da Movida GTF no montante de R$348,7 milhões, para fins 

de incorporação, foi avaliado por empresa especializada na data-base de 31 de outubro de 2017 que emitiu 

laudo datado de 4 de dezembro de 2017. O acervo líquido contábil incorporado atualizado para 31 de março 

de 2018 foi de R$391,6 milhões. Os saldos de investimento e de valores a receber e a pagar da Movida GTF 

junto à sua controladora Movida Participações S.A. foram eliminados no processo de incorporação. 

 

Cisão da controlada CS Brasil e alienação do acervo cindido 
 
Por meio de instrumento particular de alteração contratual de 25 de setembro de 2018, foi aprovada a cisão 

parcial da controlada CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. (“CS Brasil”). A 

parcela cindida, no montante de R$100 mil, foi transferida para Quataí Transporte de Passageiros SPE Ltda. 

(“Quataí”). 

 

A parcela cindida foi composta pelos ativos relacionados à operação de transporte rodoviário de passageiros 

do município de Itaquaquecetuba em São Paulo, e o respectivo acervo líquido contábil da CS Brasil, para 

fins de cisão parcial para Quataí foi avaliado por empresa especializada em 31 de agosto de 2018. Abaixo é 

apresentado a abertura do acervo cindido final: 

 

 
 
Posteriormente, em 01 de novembro de 2018, a Companhia alienou a Quataí, apurando ganho de capital, 

conforme abaixo: 

 



 

 
 

(i) Conforme a nota explicativa 10.1, após a cisão de 31 de agosto de 2018, a Companhia efetuou aporte de 

capital na Quataí no montante de R$8,9 milhões. Adicionalmente, a Quataí teve o resultado negativo de 

R$40 mil até 31 de outubro de 2018. 

 

A contraprestação recebida no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foi parte à vista no montante de 

R$6,4 milhões e uma parcela no montante de R$601 mil. A contraprestação a vencer será recebida em 49 

parcelas, entre janeiro de 2019 e setembro de 2022, registrada na rubrica “outros créditos”. O valor de cada 

uma das parcelas será acrescido de encargos remuneratórios correspondentes à variação do Certificado de 

Depósito Bancário (CDI). 

 

Cisão da controlada JSL Holding 

 

Em 31 de dezembro de 2018, os acionistas aprovaram a cisão parcial da controlada Vamos com a redução do 

seu capital no valor de R$82,9 milhões referente ao acervo líquido contábil composto pelo investimento na 

JSL Holding. Dessa forma, o capital social da Vamos, que era de R$565,7 milhões passa a ser de R$482,8 

milhões, dividido em 312.007.390 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. As operações da JSL 

Holding que até então eram geridas pela Vamos e foram transferidas para a JSLF1 participações Ltda. 

(controlada direta pela JSL). 

 

O objetivo dessa cisão foi focar o portfólio de serviços e produtos da controlada Vamos em locação e venda 

de caminhões, máquinas e equipamentos. O acervo cindido está demonstrado a seguir: 

 

 
  



 

 

 

Eventos de 2017: 

Cisão de controlada 

 

 Em 28 de novembro de 2017, os Diretores da Companhia informaram que realizaram a cisão parcial da 

controlada CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda. (CS Brasil”). A Parcela cindida, 

no montante de R$ 232.518 foi transferida para a CS Brasil Frotas Ltda. (“CS Frotas”). A administração da 

CS Brasil entende que, havendo segregação de tais atividades, poderá desenvolver maior especialização 

delas, com os benefícios daí decorrentes no que concerne a melhoria de gestão e controle das operações, dos 

ativos e fluxos de caixa de cada uma das áreas, a exemplo do que vem ocorrendo no âmbito de outras 

subsidiarias da JSL. 

Aquisição da BVHD Locação de Veículos e Serviços Ltda. (“BVHD”)  

 

Em 11 de outubro de 2017, a Companhia, por meio de sua controlada Movida efetivou a compra da empresa 

BVHD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, que atua sob a marca “Fleet Services” (assim 

será adiante denominada), no segmento de locação corporativa de veículos premium, tais como Audi, BMW, 

Mini, Jaguar, Land Rover e Porsche, possuindo frota composta por 153 veículos de luxo, com alto valor 

agregado, com receita por carro 5 vezes maior do que um veículo popular. A efetivação da compra estava 

condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação, 

incluindo, sem limitação, à aprovação da transação pela assembleia geral extraordinária (“AGE”) e pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”). Em 20 de setembro de 2017, o CADE aprovou a 

aquisição da Fleet Service, conforme fato relevante divulgado na data 25 de setembro de 2017. A Fleet 

Services era subsidiária da BCLV Comércio de Veículos S.A., também controladora da rede de 

Concessionárias Eurobike. O objetivo da Movida em adquirir a Fleet Services está diretamente relacionado 

ao direito que lhe foi assegurado de, com exclusividade pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, poder manter 

em cada uma das Concessionárias da rede EuroBike (presentes e futuras) estrutura que lhe propicie oferecer 

locações personalizadas aos clientes das Concessionárias. Com isso, iniciamos a atuação em um nicho de 

mercado diferenciado, de maior valor agregado, a exemplo do Movida Mensal Flex, carro por assinatura 

lançado em abril de 2017. O valor da transação foi de R$22.000, do qual foram deduzidas as dívidas 

financeiras da Fleet Services, no montante de R$17.736. Descontadas as retenções, o saldo residual de 

R$3.561 foi pago aos Vendedores na data de fechamento. Aquisição das Sociedades Borgato Em 22 de 

dezembro de 2017, a Companhia, por meio de sua controlada Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e 

Equipamentos S.A. ("Vamos") concluiu a aquisição da totalidade do capital social da Borgato Maquinas S.A., 

da Borgato Serviços Agrícolas S.A. e da Borgato Caminhões S.A. ("Sociedades Borgato"). A aquisição das 

Sociedades Borgato está em linha com a estratégia de crescimento da JSL no segmento de locação e 

comercialização de veículos e máquinas pesadas, sendo complementar ao seu atual portfólio. O valor da 

transação foi de R$ 224.116 mil. 

Reorganização societária 

 Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados 

Ltda. alterou sua denominação social para Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. 

(“Vamos”), além disso, passou a deter participações de 99,99% do capital da Transrio Caminhões, Ônibus, 

Máquinas e Motores Ltda. e da JSL Holding Financeira Ltda., que por sua vez possui 99,99% do capital da 

JSL Leasing S.A que antes pertenciam à JSL S.A. conforme demostrado na nota explicativa 14.1. Essas 

alterações têm como objetivo garantir maior sinergia nas atividades relacionadas a venda e locação de 

veículos pesados 

 



 

c. dos eventos ou operações não usuais 
 

Movimentações Ocorridas em 2019 

 

 Aliança estratégica com Avis Budget Car Rental, LLC 

 

No dia 15 de janeiro de 2019 a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

("CADE") aprovou, sem restrições, no âmbito do Ato de Concentração nº 08700.006055/2018-85, a aquisição 

pela Movida de ativos detidos pelo Grupo Avis Budget, representado pela Avis Budget Brasil S.A. A decisão 

da CADE é definitiva e já transitou em julgado. 

 

A operação proposta está documentada por meio de uma carta de intenções assinada em 30 de agosto de 

2018, divulgada em fato relevante em 31 de agosto de 2018, entre a Movida e Avis Budget Car Rental LLC, 

uma subsidiária do Grupo Avis Budget. 

Essa carta de intenções não é vinculante e estabelece uma “Aliança Estratégica” entre Movida e o Grupo 

Avis Budget. 

 

A operação está em fase de negociação entre as partes envolvidas, seguindo as obrigações precedentes e 

condições usuais, incluindo, mas não limitado a aprovação da Transação pela Assembleia Geral 

Extraordinária ("AGE"). Em função dessa negociação ainda em andamento, não há efeitos a serem 

considerados nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 

 
Controlada Movida 
 

Início da Negociação de ADRs Nível I 

 

No dia 7 de fevereiro de 2019 a Movida deu início a negociação de ADRs Nível I (American Depositary 

Receipt), conforme aprovado pela CVM em 20 de dezembro de 2018 com declaração efetiva pela SEC – 

United States Securities and Exchange Commision nesta data. 

 

Um ADR é um certificado de depósito de ações negociável no mercado de valores mobiliários dos EUA, que 

representa a posse de ações de uma companhia sediada fora dos EUA. Os ADRs são cotados em dólares e os 

dividendos pagos na mesma moeda. Sua criação visa facilitar a compra, manutenção e venda de ações por 

investidores norte-americanos, de empresas sediadas fora dos EUA. 

 

O Programa de ADR Nível I não implicará em aumento de capital social ou emissão de novas ações e visa 

ampliar as formas de acesso de investidores estrangeiros à Movida, bem como aumentar a liquidez das ações. 

O Deutsche Bank Trust Company Americas será a instituição depositária nos EUA, responsável pela emissão 

das respectivas ações depositárias, à razão de 1 (uma) Depositary Share para cada 4 (quatro) ações ordinárias. 

Características Gerais do Programa de ADRs: 

 

(i) Banco Depositário: Deutsche Bank Trust Company Americas 2; 

(ii) Banco Custodiante: Banco Bradesco S.A.; 

(iii) Tipo de Valor Mobiliário: Ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal; 

(iv) Proporção: 1 ADR corresponde a 4 ações ordinárias; 

(v) Negociação: em mercado de balcão (OTC) de Nova Iorque, EUA; 

(vi) Símbolo: MOVYY 7. CUSIP: 62459K 101 8. Local ISIN: US62459K1016. 

 

 

Movimentações Ocorridas em 2018 

 

 
Controlada Vamos 
 

Oferta pública de emissão de ações 

 

Em 25 de fevereiro de 2019, a Vamos apresentou junto a CVM seu pedido de registro de companhia de 

capital aberto e de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de sua emissão, 

conjuntamente com o pedido de adesão ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – 

Brasil, Bolsa, Balcão, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária na mesma data. 

 



 

Movimentações Ocorridas em 2017 

 

IPO de controlada  

 

Em 07 de fevereiro de 2017 foi concedido à Controlada Movida o registro de oferta pública pela CVM – 

Comissão de Valores Mobiliários, tendo início a negociação das suas ações em bolsa no dia 08 de fevereiro 

de 2017. Com a Oferta Pública Inicial de ações – IPO, com distribuição primária e secundária, foram 

subscritas e integralizadas 71.460.674 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 

correspondendo à distribuição primária e 6.741.573 ações ordinárias relativas à distribuição secundária pelo 

controlador. O valor total aportado ao capital social e reserva foi de R$ 511.952, liquido dos custos 

incorridos pela oferta. Adicionalmente, em 04 de abril de 2017, a Companhia efetuou a recompra de parte 

dessas ações distribuídas. Com isso, a captação liquida no fluxo de caixa consolidado foi de R$ 429.275. 

Como resultado da subscrição e integralização das novas ações, o Grupo JSL registrou ajustes de avaliação 

patrimonial de R$ 75.098, refletindo a valorização patrimonial ocorrida na Movida. Como resultado da 

alienação de parte do investimento na distribuição secundária, o Grupo JSL registrou ganho de avaliação 

patrimonial no montante de R$ 16.895, tendo em vista a manutenção do controle na investida 



 

 

10.4 - Mudanças significativas nas práticas contábeis - Ressalvas e ênfase no parecer do auditor 

 (a) Mudanças significativas nas práticas contábeis 

As alterações ocorridas nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão descritas no 

item (b) elencado logo abaixo. Não houve mudanças contábeis significativas no exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2017. 

(b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 

(i) Mudanças no exercício de 31 de dezembro 2019 

CPC 06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil 

O Grupo adotou o CPC 06(R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada, na qual o efeito 

cumulativo da aplicação inicial é reconhecido no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 

2019. Consequentemente, as informações comparativas apresentadas para 2018 não estão reapresentadas - ou seja, 

são apresentadas, conforme reportado anteriormente, de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e interpretações 

relacionadas. Os detalhes das mudanças nas políticas contábeis estão divulgados abaixo. Além disso, os 

requerimentos de divulgação no CPC 06(R2)/IFRS 16 em geral não foram aplicados a informações comparativas 

a) Definição de arrendamento 

Anteriormente, o Grupo determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um arrendamento conforme o 

ICPC 03/IFRIC 4 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. O Grupo agora avalia se 

um contrato é ou contém um arrendamento com base na definição de arrendamento. Descrita na nota explicativa 

2.11. 

Na transição para o CPC 06(R2)/IFRS 16, o Grupo escolheu aplicar o expediente prático com relação à definição 

de arrendamento, que avalia quais transações são arrendamentos. O Grupo aplicou o CPC 06(R2) /IFRS 16 apenas 

a contratos previamente identificados como arrendamentos. Os contratos que não foram identificados como 

arrendamentos de acordo com o CPC 06(R1) /IAS 17 e ICPC 03/IFRIC 4 não foram reavaliados quanto à existência 

de um arrendamento de acordo com o CPC 06(R2) /IFRS 16. Portanto, a definição de um arrendamento conforme 

o CPC 06(R2) /IFRS 16 foi aplicada apenas a contratos firmados ou alterados em ou após 1º de janeiro 2019.  

Como arrendatário 

Como arrendatário, o Grupo arrenda imóveis máquinas, equipamentos, caminhões e diversos outros ativos. O 

Grupo classificava anteriormente os arrendamentos como operacionais ou financeiros, com base em sua avaliação 

sobre se o arrendamento transferia significativamente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo 

subjacente ao Grupo. De acordo com o CPC 06(R2) /IFRS 16, o Grupo reconhece ativos de direito de uso e 

passivos de arrendamento para a maioria desses arrendamentos - ou seja, esses arrendamentos estão no balanço 

patrimonial.  

No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o Grupo aloca a 

contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seu preço individual.  

No entanto, para arrendamentos imobiliários, o Grupo optou por não separar os componentes que não são de 

arrendamento e contabilizar o arrendamento e os componentes de não arrendamento associados, como um único 

componente de arrendamento. 

b) Arrendamento classificado como arrendamento operacional conforme CPC 06(R1) /IAS 17 



 

 

Anteriormente, o Grupo classificava os arrendamentos imobiliários como arrendamentos operacionais de acordo 

com o CPC 06(R1)/IAS 17. Na transição, para esses arrendamentos, os passivos de arrendamento foram 

mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes do arrendamento, descontados à taxa de 

empréstimo incremental do Grupo em 1º de janeiro de 2019. Os ativos de direito de uso são mensurados: 

− Pelo seu valor contábil como se o CPC 06(R2)/IFRS 16 tivesse sido aplicado desde a data de início, 

descontado usando a taxa de empréstimo incremental do Grupo na data da aplicação inicial: o Grupo aplicou 

essa abordagem ao seu maior arrendamento imobiliário; ou 

− Por um valor igual ao passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer recebimentos de 

arrendamento antecipados ou acumulados: o Grupo aplicou essa abordagem a todos os outros arrendamentos 

mercantis. 

O Grupo testou seus ativos de direito de uso quanto à perda por redução ao valor recuperável na data de transição 

e concluiu que não há indicação de que os ativos de direito de uso apresentem problemas de redução ao valor 

recuperável.  

O Grupo utilizou vários expedientes práticos ao aplicar o CPC 06(R2)/IFRS 16 a arrendamentos anteriormente 

classificados como arrendamentos operacionais de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. Em particular 

− não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos cujo prazo de arrendamento se encerra 

dentro de 12 meses da data da aplicação inicial; 

− não reconheceu ativos e passivos de direito de uso para arrendamentos de ativos de baixo valor (por exemplo, 

equipamentos de TI); 

− excluiu os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data da aplicação inicial; e 

− utilizou retrospectivamente ao determinar o prazo do arrendamento. 

c) Arrendamento classificado como arrendamento financeiro conforme CPC 06(R1)/IAS 17 

O arrenda diversos ativos, como caminhões, máquinas e equipamentos. Esses arrendamentos foram classificados 

como arrendamentos financeiros de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. Para esses arrendamentos financeiros, o 

valor contábil do ativo de direito de uso e o passivo de arrendamento em 1º de janeiro de 2019 foram determinados 

pelo valor contábil do ativo de arrendamento e do passivo de arrendamento conforme o CPC 06(R1)/IAS 17 

imediatamente antes dessa data. 

Grupo Vamos como arrendador 

O Grupo arrenda seus ativos, caminhões, máquinas e equipamentos O Grupo classificou esses arrendamentos como 

operacionais.  

O Grupo não é requerido a fazer ajustes na transição para o CPC 06(R2)/IFRS 16 para arrendamentos 

nos quais atua como arrendador, exceto para um subarrendamento. 

As políticas contábeis aplicáveis ao Grupo como arrendador não diferem daquelas do CPC 06(R1) / IAS 17. 

O Grupo aplicou o CPC 47 / IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente para alocar a contraprestação no contrato 

para cada componente de arrendamento e não-arrendamento. 

d) Impacto nas demonstrações financeiras na transição. 

O efeito da adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil a partir de 1° de janeiro de 



 

 

2019, no balanço patrimonial de abertura, está apresentada a seguir: 

  Consolidado 

  Divulgado 

31/12/2018 

Ajustes adoção CPC 

06 (R2) / IFRS 16  

Valor ajustado em 

01/01/2019 

Ativo     
Total do ativo circulante      7.191.320                         -        7.191.320  

Imobilizado      7.279.407             526.085      7.805.492  

Outros ativos não circulantes      1.403.227                         -        1.403.227  

Total do ativo não circulante      8.682.634             526.085      9.208.719  

Total do ativo    15.873.954             526.085   16.400.039  
     
Passivo      
Arrendamento mercantil a pagar            91.402                         -             91.402  

Arrendamento por direito de uso                     -               123.650         123.650  

Outros passivos circulantes      3.944.076                         -        3.944.076  

Total do passivo circulante      4.035.478             123.650      4.159.128  
     
Arrendamento mercantil a pagar          151.512                         -           151.512  

Arrendamento por direito de uso                     -               402.435         402.435  

Outros passivos circulantes não circulantes    10.438.465                         -     10.438.465  

Total do passivo não circulante    10.589.977             402.435   10.992.412  
     
Total do patrimônio líquido      1.248.499                         -        1.248.499  

Total do passivo e do patrimônio líquido    15.873.954             526.085   16.400.039  

 

 

ICPC 22 / IFRIC 23 - incertezas em relação a tratamentos tributários 

 

Esta interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 / IAS 12 - 

Tributos sobre o Lucro, quando houver incerteza sobre os tratamentos de imposto sobre a renda e contribuição 

social sobre o lucro líquido. De acordo com a interpretação, as empresas devem mensurar e reconhecer o seu ativo 

ou passivo fiscal, corrente ou diferido, aplicando os requisitos do CPC 32 / IAS 12 com base no lucro tributável 

(prejuízo fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais não utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas 

alíquotas fiscais, determinados com base nesta interpretação. Esta interpretação está em vigor, desde de 1 de janeiro 

de 2019 e não foram identificados impactos relevantes referente a referida interpretação que não vinham sendo 

divulgadas nas demonstrações financeiras da Companhia 

(ii) Mudanças no exercício de 31 de dezembro 2018 

a. mudanças significativas nas práticas contábeis 
 

Os Diretores da Companhia informam que as demonstrações financeiras consolidadas estão sendo apresentadas 

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com os Padrões Internacionais de Demonstrações 

Financeiras (International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidos pelo International Accounting 

Standards Board. 
 
A seguir são apresentados os comentários dos Diretores da Companhia correspondentes à análise das mudanças 

significativas nas práticas contábeis e os efeitos destas alterações. A análise dessas alterações foi segregada por 

exercício e, quando aplicável, os impactos na posição patrimonial foram, no respectivo exercício de adoção. 

 

O Grupo JSL aplicou inicialmente o CPC 47 / IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48 / IFRS 9 - 

Instrumentos Financeiros a partir de 1° de janeiro de 2018. Uma série de outras novas normas também entraram 

em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, contudo, sem efeito material nas demonstrações financeiras individuais 

e consolidadas da Companhia. Dessa forma, os saldos do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 estão sendo 

apresentados com os respectivos reflexos contábeis dessa adoção. 

 

A nova norma permite dois métodos de transição: 

 

✓ retrospectivo integral (para todos os períodos apresentados); e 

✓ retrospectivo modificado com o efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido como um ajuste ao saldo 



 

 

de abertura dos lucros acumulados na data da adoção inicial. 

 

O Grupo fez a opção pela adoção do método retrospectivo modificado e, dessa forma, não reapresentou os 

saldos comparativos 

 

CPC 47 / IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente 

 

O CPC 47 / IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se, quando, e por quanto a receita é 

reconhecida e por quanto essa receita é mensurada. Ele substitui o CPC 30 / IAS 18 – Receitas e interpretações 

relacionadas. 

 

O Grupo adotou o CPC 47 / IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo (sem expedientes práticos), com efeito 

de adoção inicial da norma reconhecida na data da aplicação inicial (ou seja, 1º de janeiro de 2018). 

Consequentemente, a informação apresentada para 2017 não foi reapresentada e, desta forma, foi apresentada 

conforme reportado anteriormente de acordo com o CPC 30 / IAS 18, CPC 17 / IAS 11 e interpretações 

relacionadas. Além disso, os requerimentos de divulgação do CPC 47 / IFRS 15 não foram aplicados à informação 

comparativa. 

 

De acordo com o CPC 47 / IFRS 15, a receita é reconhecida quando um cliente obtém o controle dos bens ou 

serviços. Determinar o momento da transferência de controle – em um momento específico no tempo ou ao longo 

do tempo – requer julgamento. A adoção deste pronunciamento resultou na seguinte principal mudança das 

políticas contábeis: 

 

Item Natureza, satisfação de 

desempenho e condições de 

pagamento significativos 

Natureza da mudança na política contábil 

(a) Reclassificação 

de reembolso de 

avarias, combustível 

e multas de trânsito. 

 

A Companhia e suas controladas 

recebem a título de reembolso de seus 

clientes, valores para cobrir os custos 

incorridos com multas de trânsito, 

avarias e combustível. A Companhia 

não incluí margem de lucro nesse tipo 

de cobrança, não caracterizando uma 

obrigação de desempenho adicional.  

Tendo em vista que não existe uma promessa 

de entrega de serviço relacionada a esses 

reembolsos e também não há margem de 

lucro nessas cobranças, esses reembolsos 

devem ser demonstrados em linha redutora 

dos respectivos custos ou despesas de 

origem, pois não há uma obrigação de 

desempenho adicional nessa operação.  

(b) Capitalização dos 

custos incrementais 

para obtenção de 

contrato. 

A Companhia por meio de suas 

controladas possui custos com 

comissão de vendas, em consequência 

dos contratos com clientes. 

 

Atualmente, a Companhia tem como 

prática reconhecer os custos 

relacionados à obtenção de contrato no 

momento em que eles são incorridos. 

 

 

O CPC 47 / IFRS 15 define custos 

incrementais como custos em que a entidade 

incorre para obter o contrato com o cliente 

que ela não teria incorrido, se o contrato não 

tivesse sido obtido e orienta que tais custos 

deverão ser ativados quando forem 

recuperáveis, seja de forma direta ou indireta. 

 

Dessa forma a Companhia por meio de suas 

controladas reconheceu estes gastos como 

um ativo de contrato, já que a recuperação 

das despesas é esperada. O saldo capitalizado 

será amortizado ao longo do período de 

transferência dos bens e serviços ao cliente. 

Da mesma forma, certos custos de 

cumprimento do contrato, que eram 

contabilizados quando incorridos, foram 

capitalizados e serão diferidos na medida em 

que eles se relacionem com obrigações de 

desempenho que são satisfeitas ao longo do 

tempo. 

 

(c) Programa de 

fidelidade. 

A Companhia por meio de sua 

controlada Movida Rent a car concede 

ao cliente benefícios futuros de 

De acordo com o CPC 47 / IFRS 15, a 

operação de programa de fidelidade se 

encaixa no conceito de obrigação de 



 

 

serviços e acessórios ou cupons de 

descontos com parceiros comerciais 

por meio de programa de fidelidade. 

 

A Companhia atua como principal 

quando há o resgate de seus próprios 

bens ou serviços e como agente 

quando o resgate é feito por produtos 

de terceiros.  

desempenho satisfeita em um momento 

específico no tempo, uma vez que a 

obrigação só é satisfeita no momento em que 

o cliente resgata os pontos. Em outras 

palavras, até que o cliente tenha escolhido os 

bens ou serviços a serem fornecidos (pela 

entidade ou terceiro) ou que os pontos 

tenham expirados, a entidade não pode 

satisfazer sua obrigação de desempenho. 

 

A parcela relativa ao programa de fidelidade 

que é reconhecida no mesmo momento da 

locação, deverá ser diferida até o momento de 

sua realização que é o resgate dos pontos, ou 

quando os pontos expiram. 

 

Além disso, reconhecendo sua atuação como 

agente, no que diz respeito à troca de pontos 

por descontos em empresas terceiras, a 

Companhia reconhecerá como receita, 

somente a parcela referente à taxa ou 

comissão que a entidade recebe desses 

terceiros pelo fornecimento dos serviços.  

 

 

Os principais impactos decorrentes dessas mudanças estão divulgados no item “b” abaixo. 

 

CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros 

 

Em 1º de janeiro de 2018, o Grupo JSL adotou a aplicação inicial da nova norma contábil CPC 48 / IFRS - 9 

Instrumentos Financeiros. As mudanças nas políticas e ajustes contábeis decorrentes da adoção inicial foram 

realizados de forma prospectiva (efeitos apresentados no patrimônio líquido). A adoção deste pronunciamento 

resultou nas seguintes principais mudanças das políticas contábeis: 

• Ativos financeiros: A principal alteração introduzida na CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros é que o 

critério de classificação dos ativos financeiros deixou de utilizar o conceito da intenção da Administração 

individualmente sobre cada ativo financeiro, passando a classificar os instrumentos financeiros com base no 

modelo de negócio e o gerenciamento do seu portfólio, bem como a análise das características dos fluxos de 

caixa contratuais (“SPPJ – Somente Pagamento de Principal e Juros”). Esses fatores determinam se os ativos 

financeiros são mensurados ao (i) custo amortizado, (ii) valor justo por meio do resultado (VJR) ou (iii) valor 

justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA). A nova norma também estabelece outras opções de 

designar um instrumento a valor justo por meio do resultado sob certas condições; 

• Passivos financeiros: A classificação dos passivos financeiros permanece substancialmente inalterada de forma 

que continuam sendo mensurados a custo amortizado ou valor justo por meio do resultado. Para os passivos 

mensurados a valor justo no reconhecimento inicial, o Grupo JSL reconhecerá a variação do risco de crédito 

atribuída ao seu risco próprio em outros resultados abrangentes, quando aplicável; 

• Redução ao valor recuperável (“impairment”): Os requerimentos introduzidos na CPC 48 / IFRS 9 - 

Instrumentos Financeiros referentes à redução ao valor recuperável são aplicáveis para ativos financeiros 

mensurados a custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes, recebíveis de 

arrendamento e alguns itens off-balance, como, contratos de garantias financeiras. A principal alteração da 

CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros é que a redução ao valor recuperável passou a ser mensurado pelo 

conceito de perda esperada de crédito (ECL) frente ao modelo de perdas incorridas (IAS 39 / CPC 38); 

• Hedge Accounting: A CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros prevê uma abordagem de contabilização de 

hedge com base na Gestão de Riscos da Administração, fundamentada mais em princípios do que na atual 



 

 

abordagem prevista na CPC 38 / IAS 39. Uma das principais alterações da norma está na mensuração da 

efetividade.  A CPC 38 / IAS 39 define o percentual para cálculo (80% a 125%), enquanto, a nova norma prevê 

que a Administração deva avaliar as condições e percentuais de efetividade, trazendo uma visão qualitativa ao 

processo. O Grupo JSL adotou a contabilidade de hedge de acordo com as novas regras da CPC 48 / IFRS 9 - 

Instrumentos Financeiros.  O novo modelo de contabilidade de hedge, melhora o alinhamento dos objetivos de 

gestão de risco da Administração com o contábil. A adoção não altera fundamentalmente os tipos de 

relacionamento de hedge do Grupo JSL e todas as relações eficazes existentes, continuarão a ser qualificadas 

para fins de contabilização de hedge de acordo com a CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, no entanto, 

as documentações e divulgação das estruturas de hedge foram alteradas de acordo com o requerido pela nova 

norma contábil, veja nota explicativa 4.4. 

 

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis 
 

Os Diretores da Companhia informam que o efeito da adoção da CPC 47 / IFRS 15 - Receita de Contrato com 

Cliente e da CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros a partir de 1° de janeiro de 2018, com impactos no 

balanço patrimonial de abertura em 1° de janeiro de 2018, está apresentado a seguir: 

 

 

        Controladora 

 

         Consolidado 

 

Divulgado 

31/12/2017  

Ajustes 

adoção CPC 

48 / IFRS 9 
 

Ajustes adoção 

CPC 47 / IFRS 

15 
 

Valor 

ajustado 

em 

01/01/2018 

 

Divulgado 

31/12/2017  

Ajustes 

adoção 

CPC 48 / 

IFRS 9  

 

Ajustes 

adoção 

CPC 47 / 

IFRS 15  

 

Valor 

ajustado em 

01/01/2018 

ATIVOS (R$ mil) 

               
Caixa, equivalentes de caixa e 

aplicações financeiras 116.487 

 

- 

 

- 

 

116.487 

 

714.734 

 

- 

 

- 

 

714.734 

Contas a receber 706.955 

 

- 

 

- 

 

706.955 

 

1.434.934 

 

- 

 

- 

 

1.434.934 

(-) Perdas esperadas (impairment) de 

contas a receber (68.986) 

 

6.766 

 

- 

 

(62.220) 

 

(223.098) 

 

(19.680) 

 

- 

 

(242.778) 

Despesas antecipadas - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18.673 

 

- 

 

2.999 

 

21.672 

Outros ativos circulantes 705.714 

 

- 

 

- 

 

705.714 

 

2.543.218 

 

- 

 

- 

 

2.543.218 

Total dos ativos circulantes 1.460.170 

 

6.766 

 

- 

 

1.466.936 

 

4.488.461 

 

(19.680) 

 

2.999 

 

4.471.780 

                
Investimentos 2.485.702 

 

(10.425) 

 

- 

 

2.475.277 

 

979 

 

- 

 

- 

 

979 

Outros ativos não circulantes 1.934.595 

 

- 

 

- 

 

1.934.595 

 

7.011.484 

 

- 

 

- 

 

7.011.484 

Total dos ativos não circulantes 4.420.297 

 

(10.425) 

 

- 

 

4.409.872 

 

7.012.463 

 

- 

 

- 

 

7.012.463 

Total dos ativos 5.880.467 

 

(3.659) 

 

- 

 

5.876.808 

 

11.500.924 

 

(19.680) 

 

2.999 

 

11.484.243 

                
PASSIVOS E PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO (R$ mil) 

               
Outras contas a pagar 21.435 

 

- 

 

- 

 

21.435 

 

167.680 

 

- 

 

313 

 

167.993 

Outros passivos circulantes 1.034.932 

 

- 

 

- 

 

1.034.932 

 

2.962.008 

 

- 

 

- 

 

2.962.008 

Total dos passivos circulantes 1.056.367 

 

- 

 

- 

 

1.056.367 

 

3.129.688 

 

- 

 

313 

 

3.130.001 

                
Imposto de renda e contribuição social 

diferidos 70.897 

 

2.300 

 

- 

 

73.197 

 

288.893 

 

(6.692) 

 

913 

 

283.114 

Outros passivos não circulantes 4.066.415 

 

- 

 

- 

 

4.066.415 

 

6.893.023 

 

- 

 

- 

 

6.893.023 

Total dos passivos não circulantes 4.137.312 

 

2.300 

 

- 

 

4.139.612 

 

7.181.916 

 

(6.692) 

 

913 

 

7.176.137 

                



 

 

Capital social 660.395 

 

- 

 

- 

 

660.395 

 

660.395 

 

- 

 

- 

 

660.395 

Reservas de capital 21.961 

 

- 

 

- 

 

21.961 

 

21.961 

 

- 

 

- 

 

21.961 

Ações em tesouraria (460)  -  -  (460)  (460)  -  -  (460) 

Ajuste de avaliação patrimonial 77.221  -  -  77.221  77.221      77.221 

Reservas de lucros (72.329) 

 

(5.959) 

 

- 

 

(78.288) 

 

(72.329) 

 

(7.732) 

 

1.773 

 

(78.288) 

Total do patrimônio líquido 686.788 

 

(5.959) 

 

- 

 

680.829 

 

686.788 

 

(7.732) 

 

1.773 

 

680.829 

Participação de não controladores -  -  -  -  502.532  (5.256)  -  497.276 

Total dos passivos e do patrimônio 

líquido 5.880.467 

 

(3.659) 

 

- 

 

5.876.808 

 

11.500.924 

 

(19.680) 

 

2.999 

 

11.484.243 

 
c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 
 
Os diretores da Companhia informam que o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações 

Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não contém ressalvas ou ênfases, contendo 

a seguinte conclusão: 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da JSL S.A. em 31 de dezembro de 2018, 

o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e 

consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 

normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 

(IASB). 

 

No relatório dos auditores sobre as Demonstrações Financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2018 contém comentários sobre os principais assuntos de auditoria, destacados abaixo: 

 

1. Avaliação do valor recuperável dos ágios originados em combinações de negócios e dos fundos de 

comércio 

 

A Companhia e suas controladas possuem ágios por expectativa de rentabilidade futura, oriundos de combinações 

de negócios e fundos de comércio (“ativos”), cuja recuperabilidade está fundamentada na expectativa de lucros 

futuros. Para a avaliação anual da recuperabilidade desses ativos são utilizadas premissas e julgamentos 

significativos na determinação das estimativas dos fluxos de caixa futuros, incluindo, o volume de prestação de 

serviços, custos operacionais e taxas de descontos. Alterações nas premissas significativas utilizadas podem afetar 

de forma relevante as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Por esse motivo, consideramos este 

assunto significativo para a nossa auditoria. 

 

2. Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos 

 

A Companhia e suas controladas possuem imposto de renda e contribuição social diferidos ativos provenientes de 

diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, que foram considerados como 

recuperáveis com base em projeções realizadas sobre a geração de lucros tributáveis futuros. A Companhia e suas 

controladas utilizam-se de certas premissas e julgamentos significativos na determinação dos lucros tributáveis 

futuro, tais como o crescimento econômico projetado, inflação de custos, taxas de desconto, bem como a 

determinação do prazo de utilização e interpretação de leis tributárias, que fundamentam as expectativas de 

realização dos ativos fiscais diferidos. Devido ao grau de julgamento utilizado nas projeções de lucros tributáveis 

futuros, suas estimativas e premissas e, do impacto que eventuais alterações nessas premissas e estimativas 

poderiam trazer para o valor dos ativos fiscais diferidos reconhecido nas demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas, consideramos este assunto significativo para a nossa auditoria. 
 
3. Reconhecimento da receita de venda, locação, prestação de serviços e venda de ativos utilizados na 

prestação de serviços 

 

A Companhia e suas controladas possuem receita líquida decorrentes de um portfólio de serviços diversificados e 

customizados alinhados às características de cada cliente, de locação de veículos, máquinas e equipamentos e, da 

venda de veículos e peças por meio das concessionárias. Além disso, no curso normal de renovação de suas frotas, 

a Companhia e suas controladas efetuam vendas de veículos, máquinas e equipamentos utilizados na prestação de 



 

 

serviços. O reconhecimento da receita requer um controle minucioso para identificar o momento em que a 

Companhia e suas controladas transferem tal controle sobre os serviços e/ou ativos aos clientes e deixam de manter 

envolvimento na gestão dos ativos. Devido à relevância dos montantes envolvidos, à necessidade de controles 

auxiliares na determinação do momento em que a Companhia e suas controladas transferem o controle para a 

contraparte e ao julgamento envolvido na determinação do momento em que a Companhia e suas controladas 

deixam de manter envolvimento na gestão dos ativos, consideramos este assunto significativo para a nossa 

auditoria. 

 

4. Vida útil econômica, estimativa do valor residual e recálculo da depreciação dos veículos, máquinas e 

equipamentos 

 

A Companhia e suas controladas possuem veículos, máquinas e equipamentos compondo o seu ativo imobilizado 

(“ativos”), para os quais, revisões anuais são efetuadas quanto as premissas utilizadas para determinar a estimativa 

de vida útil econômica dos ativos. Adicionalmente, a Companhia utiliza premissas e julgamentos significativos 

para determinar o valor residual estimado na venda desses ativos. Uma alteração das premissas utilizadas e dos 

julgamentos exercidos pode impactar de forma relevante os encargos de depreciação computados no exercício 

corrente e futuros e o resultado na venda desses ativos. Em função da relevância, consideramos este assunto 

significativo para a nossa auditoria. 



 

 

10.5. Políticas contábeis críticas  

Os Diretores da Companhia informam que mantém a prática da revisão de suas políticas contábeis e de 

avaliação de suas estimativas, em consonância com as principais práticas contábeis adotadas no Brasil, 

compreendendo as incluídas na legislação societária, nos pronunciamentos técnicos e orientações 

emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, International Financial Reporting 

Standards (“IFRS”), e aprovada pela CVM. 

Portanto, informam que a preparação das demonstrações contábeis requer o uso de estimativas contábeis e 

também o exercício de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das políticas 

contábeis da Companhia. Estas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada 

exercício e potenciais alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, pelo 

que os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados. 

Os Diretores da Companhia informam que julgamentos, estimativas e premissas contábeis a seguir 

apresentados são significativas: 

a. Julgamentos 

As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos 

significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nos seguintes 

itens: 

a) Consolidação e combinação de negócios: determinação se a Companhia detém de fato controle 

sobre uma investida;  

b) Receita de contratos com clientes: se a receita de locação e prestação de serviços é reconhecida 

ao longo do tempo ou em um momento específico de tempo. 

b. Estimativas e premissas 

As informações sobre incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco 

significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivo no exercício a 

findar-se em 31 de dezembro de 2020 estão incluídas nos seguintes itens: 

i) Imposto de renda e contribuição social diferidos - reconhecimento de ativos fiscais diferidos: 

disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e 

prejuízos fiscais possam ser utilizados; 

ii) Imobilizado (premissas em relação à do valor residual e da vida útil); 

iii) Ativo imobilizado disponível para venda - determinação do valor justo menos custos de venda 

do grupo, de ativos mantidos para venda; 

iv) Perdas por redução ao valor recuperável de ativos intangíveis - teste de redução ao valor 

recuperável de ativos intangíveis e ágio: principais premissas em relação aos valores 

recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos de desenvolvimento; 

v) Perdas esperadas (impairment) de contas a receber: mensuração de perda de crédito esperada 

para contas a receber e ativos contratuais: principais premissas na determinação da taxa média 

ponderada de perda; e 

vi) Provisão para demandas judiciais e administrativas reconhecimento e mensuração de provisões 



 

 

e contingências: principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 

vii) Transações com pagamentos baseados em ações: principais premissas é a determinação do valor 

justo da dos instrumentos patrimoniais a serem concedidos. 



 

 

10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras 

(a) os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu 

balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:  

(i) Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos  

Controlada Vamos. 

Em dezembro de 2017 a Companhia efetuou a cessão de parte de seus direitos creditórios futuros originados 

de contratos de locações e prestação de serviços correlatos. Foram objeto de cessão os contratos cujos bens 

de locação estavam entregues, e com o devido reconhecimento por parte do cliente da locação e serviço 

prestado.  

A Companhia será responsável pela operacionalização das cobranças desses direitos creditórios, no entanto 

não há regresso e coobrigação pelos direitos creditórios, e não será responsável pela solvência do cliente 

contratante. O valor futuro da carteira cedida, na época, foi de R$ 40.077, o valor recebido pela Companhia 

foi de R$ 30.214 e, os juros pagos serão apropriados como despesa financeira no resultado pelo prazo do 

contrato. Essa operação tem prazo de 60 meses com vencimento em dezembro de 2022.  

(ii) Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços  

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços não evidenciados nos balanços 

patrimoniais da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

(iii) Contratos de construção não terminada  

Não há contratos de construção não terminada não evidenciados nos balanços patrimoniais da Companhia 

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

(iv) Contratos de recebimentos futuros de financiamentos  

Não há contratos de recebimentos futuros de financiamentos não evidenciados nos balanços patrimoniais 

da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

(b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras  

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício 

social encerrado referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

 

  



 

 

 



 

 

10.7 Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 
 
 

Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 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; 
 
Controlada Vamos 
 
Cessão de direitos creditórios 

Como mencionado no item 10.6 (a) (ii), em dezembro de 2017 a Companhia efetuou a cessão de parte de 

seus direitos creditórios futuros originados de contratos de locações e prestação de serviços correlatos. 

Foram objeto de cessão os contratos cujos bens de locação estavam entregues, e com o devido 

reconhecimento por parte do cliente da locação e serviço prestado.  

O valor futuro da carteira cedida foi de R$ 40.077, o valor recebido pela Companhia foi de R$ 30.214 e os 

juros pagos serão apropriados como despesa financeira no resultado pelo prazo do contrato.  

Em 31 de dezembro de 2019, os pagamentos futuros desse item são conforme abaixo: 

 

 
Até 1 

ano 

De 1 a 2 

anos 

De 2 a 3 

anos 
Total 

Pagamentos 

futuros 
8.015 16.030 - 24.045 

 

b. Natureza e o propósito da operação; 

Os aluguéis de imóveis são contratados com o objetivo de serem utilizados para o exercício das atividades 

operacionais da Companhia.  

 
c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da 

Companhia em decorrência da operação; 
 
Vide item 10.7(a) acima. 

 
 



 

 

10.8. Plano de Negócios  
 

a. investimentos, incluindo: 
 

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

previstos 
 

Os Diretores da Companhia informam que foi investido um total de R$ 5,3 bilhões em 2019, sendo 
R$ 378,0 milhões em Logística, R$ 866,7 milhões na Vamos, R$ 3,5 bilhões na Movida R$ 571,7 
milhões na CS Brasil e R$7,8 milhões na Original Concessionárias, com o foco principalmente na 
renovação de suas operações. 
 

Neste sentido, os Diretores da Companhia esclarecem que a maior parte do nosso plano de investimentos 

incluiu a aquisição de ativos móveis, basicamente veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos, 

utilizados na expansão e renovação das operações da companhia. 

 

ii. fontes de financiamento dos investimentos 
 

O segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos é caracterizada pela necessidade de uso 

intensivo de capital e, dessa forma, o acesso ao mercado financeiro e de capitais é fundamental para 

financiar a expansão e renovação da frota. Atualmente, a principal fonte de financiamento dos 

investimentos da Companhia são as linhas de repasse do BNDES, via contrato FINAME. A Companhia 

também utiliza de recursos próprios para financiar seus investimentos, porém em menor escala. 

 

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 
 

Não está em andamento ou prevista a realização de quaisquer desinvestimentos que não estejam no 

curso normal das operações da Companhia. 

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

que devam influenciar materialmente nossa capacidade produtiva 
 

Não aplicável à Companhia. 
 

c. novos produtos e serviços, indicando: 

 

Não aplicável à Companhia, uma vez que não há previsão de introdução de novos 
produtos e serviços. 



10.9 - Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 

operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção 
 

 
Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional da 

Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção 10. 
 
 

 



 

ANEXO II 

 
PROPOSTA DE DESTINÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2018 

CONFORME O ANEXO 9-1-II DA INSTRUÇÃO CVM 481 
 

 

1. Informar o lucro líquido do exercício  

 

O lucro líquido do exercício de 2019 foi de R$ 225.902.549,65 (duzentos e vinte e cinco milhões, novecentos e dois mil, 

quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) 
 
2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital 

próprio já declarados  

 
O montante a ser distribuído a título de dividendos mínimo obrigatório é de R$ 45.118.132,86. Em 19 de dezembro de 2019 
foi declarado o valor bruto de R$ 39.000.000,00, sendo imputado ao dividendo o valor líquido de R$ 33.630.230,50 (R$ 
R$0,162597898 por ação) e pago em 10 de fevereiro de 2020.  

 

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído  
 

A proposta da Administração da Companhia a ser encaminhada à Assembleia Geral Ordinária contempla a distribuição, 

sob a forma de dividendos, de 22,35% do lucro líquido do exercício. 
 

4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores:  
 
Não aplicável.  

 

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:  

 

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie e classe:  
 

                     O montante a pagar a título de dividendos é R$ 11.487.902,36. 
 

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio  
 

Dividendos 

Data da Declaração Valor Data do Pagamento 

20/12/2019 R$ 11.487.902,36 A ser deliberado na AGO 

 
 

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio  
 
Não aplicável. 

 
 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para 
identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento.  

 
 

Data da Declaração Data ex-dividendos 

20/12/2019 06/01/2020 (inclusive) 

 
 

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em 
balanços semestrais ou em períodos menores  

 
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados  



 

 
Não aplicável  

 

b. Informar a data dos respectivos pagamentos  
 

Não aplicável 
 

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:  
 

a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores  
 

 2016 2017 2018 

    

Lucro Líquido (R$) -------- -------- 131.274.664,66 
    

Lucro Líquido por --------       -------- 0,154976147 

Ação (R$)    
 

 
b. Dividendo e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores  

 

 
 

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal  
 
a. Identificar o montante destinado a reserva legal  

 
A proposta da Administração a ser deliberada pela Assembleia Geral Ordinária contempla a destinação, à reserva 
legal, de R$ 11.295.127,48 
 
 

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal  
 

Foi aplicado o percentual de 5% sobre o lucro líquido do exercício, observando-se os critérios estabelecidos pelo 

artigo 193, § 1º da Lei nº 6.404/76. 
 
 

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos  
 

a.   Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos  
 

            Não aplicável 

 

b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos  
 

Não aplicável 
 

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa  

 

Não aplicável. 

2016 2017 2018 

Valor Bruto por Ação 
(R$) 
 

Valor Líquido por 
Ação (R$) 

Valor Bruto por 
Ação (R$) 

Valor Líquido por 
Ação (R$) 

Valor Bruto por 
Ação (R$) 

Valor Líquido por 
Ação (R$) 

Dividendos -------- -------- -------- 
-------- 31.787.859,93 31.787.859,93 

Juros sobre 
Capital 
Próprio- 

-------- -------- -------- -------- 31.787.859,93 31.787.859,93 

Total por Ação 
 

-------- -------- 
-------- -------- R$0,154976147 R$0,154976147 



 

 

d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações preferenciais  

 

Não aplicável. 
 

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe  

 

Não aplicável. 
 
 
10. Em relação ao dividendo obrigatório  
 

a.   Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto  

 

O Estatuto Social da Companhia dispõe que: 
 

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. 

 

b. Informar se ele está sendo pago integralmente  
 

A proposta da Administração contempla o pagamento integral. 

 
 

c. Informar o montante eventualmente retido  
 

Não aplicável 
 
11.  Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia 

 
Não aplicável. 

 
a. Informar o montante da retenção  

 
Não aplicável. 
 

b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive, aspectos 
relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos  

 
Não aplicável. 
 

c. Justificar a retenção dos dividendos  
 
Não aplicável. 
 
 

12.  Havendo destinação de resultado para reserva de contingências 
 

A proposta da Administração a ser encaminhada à Assembleia Geral não contempla a destinação de parte do resultado para 

reserva de contingências no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 

 
a. Identificar o montante destinado à reserva  

 

Não aplicável. 
 

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa  
 



 

Não aplicável. 
 

c. Explicar porque a perda foi considerada provável  

 

Não aplicável. 
 

d. Justificar a constituição da reserva  
 
Não aplicável. 
 

13.  Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar 
 

a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar  
Não aplicável. 

 
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva  

 

Não aplicável. 
 

14.  Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 

 

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva 
 

 
A reserva para investimentos está prevista no artigo 31, parágrafo 2º, letra (f) do Estatuto Social da Companhia, com a 
seguinte redação: 
 

 
“Artigo 31 – (....), Parágrafo 2º, letra (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.” 

 

b. Identificar o montante destinado à reserva  

 

A proposta da Administração a ser encaminhada à Assembleia Geral Ordinária contempla a destinação de parcela 

do lucro líquido auferido em 2019 correspondente a R$ 129.984.629,07 
 

 
c. Descrever como o montante foi calculado: 
 
Lucro Líquido do Exercício       R$ 225.902.549,65 
 
Reserva Legal (5%)       R$ (11.295.127,48) 
 
Incentivo Fiscal                                                                                                                               R$ 34.134.890,74 
 
Base de Cálculo para Dividendos      R$ 180.472.531,43 
 
Dividendo Mínimo Obrigatório       R$ 45.118.132,86 
 
Juros sobre capital próprio líquido já declarado (imputado ao dividendo obrigatório)   R$ 33.630.230,50 
 
Dividendos a distribuir:                                                                                                                 R$  11.487.902,36 
 
Parcela do Lucro Líquido destinado a Reserva de Investimentos      R$ 129.984.629,07 

 
 

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital  



 

 
a. Identificar o montante da retenção  

 
Não aplicável  

 
 

b. Fornecer cópia do orçamento de capital  
 

Não aplicável. 
 

 
16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais  

 
a.   Informar o montante destinado à reserva  

 
R$ 34.134.890,74 

 
b. Explicar a natureza da destinação  

 



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 prática de remuneração da Companhia tem como objetivo principal a atração e a retenção de profissionais 

altamente qualificados em seu Conselho de Administração e Diretoria estatutária e não estatutária, de forma 

a estimular uma boa performance e um bom nível de alinhamento dos membros destes órgãos aos objetivos 

da Companhia.  

Conselho de Administração 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração é composta por 12 parcelas fixas mensais a 

título de pró-labore. Fernando Antonio Simões, que acumula os cargos de Conselheiro do Conselho de 

Administração e de Diretor Presidente, não é remunerado como membro do Conselho de Administração. 

Diretoria estatutária 

A porção fixa da remuneração para os membros da Diretoria estatutária é composta por 12 parcelas 

fixas mensais a título de honorários e visa reconhecer o valor do cargo e das responsabilidades inerentes à 

posição, bem como refletir as condições gerais do mercado. 

A porção variável da remuneração (bônus), quando aplicável, é estabelecida independentemente para 

cada membro e condicionada ao cumprimento de determinadas (i) metas objetivas, tanto individuais, como 

relacionadas à sua própria área, tais como volume total de vendas e EBITDA; e (ii) metas corporativas da 

própria Companhia, como faturamento total e lucro líquido, sendo que a proporção desta última para 

apuração da parcela variável é determinada em função do cargo exercido. Cabe destacar que parte do bônus 

está atrelada ao Plano de Ações Restritas e Matching da Companhia, conforme descrito no item 13.4 (a). 

Assim, a remuneração praticada concilia objetivos de curto, médio e longo prazos e tem como objetivo 

estimular e premiar o alcance das metas corporativas e a superação de metas individuais estabelecidas. 

Além da remuneração descrita acima, os membros deste órgão têm a possibilidade de aderir a planos de 

assistência médica e odontológica em condições mais favoráveis às praticadas no mercado, em função das 

parcerias estabelecidas pela Companhia com os administradores de tais planos de assistência. A Companhia 

oferece um plano diferenciado de assistência médica familiar para os membros da Diretoria Estatutária, 

subsidiado em 50% para o titular, cônjuge e dependentes (filhos(as) até 18 anos). 

Diretoria não estatutária 

A porção fixa da remuneração para os membros da Diretoria não estatutária segue as regras da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). A porção variável da remuneração, quando aplicável, é estabelecida 

independentemente a cada membro e condicionada ao cumprimento de determinadas metas de sua(s) área(s) 

e da própria Companhia, sendo que a proporção desta última para apuração da parcela variável é 

determinada em função do cargo exercido. Os diretores não estatutários também fazem jus a um plano de 

opção de compra de ações, cujo montante outorgado se baseia em um múltiplo da quantidade de salários 

atingidos a título de bônus pelo cumprimento das metas anuais. Desta forma, a remuneração praticada 

concilia objetivos de curto, médio e longo prazos. 

Além da remuneração descrita acima, os membros deste órgão têm a possibilidade de aderir a planos de 

assistência médica e odontológica em condições mais favoráveis às praticadas no mercado, em função das 

parcerias estabelecidas pela Companhia com os administradores de tais planos de assistência. No caso da 

assistência médica, a companhia subsidia 50% para o titular, cônjuge e dependentes (filhos (as) até 18 anos).  

Conselho Fiscal 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da 

administração e da auditoria externa de uma companhia. A responsabilidade principal do Conselho Fiscal é 

fiscalizar os atos dos administradores e analisar as demonstrações contábeis, relatando suas observações aos 

acionistas. A remuneração dos membros do conselho fiscal não poderá ser inferior, para cada membro em 

exercício, a dez por cento da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas 

de representação e participação nos lucros. 

 



Comitê de Serviços Financeiros e de Suprimentos 

O Comitê de Serviços Financeiros e de Suprimentos é um órgão não deliberativo composto por três 

membros, sendo um membro da Diretoria Estatutária e dois membros do Conselho de Administração. O 

órgão conta com um membro independente, o qual também é membro independente do Conselho de 

Administração, sendo o único dos membros a receber remuneração pela sua participação, a qual 

compreende parcelas fixas mensais a título de pro labore.  

 

 

b. composição da remuneração, indicando 

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles 

Remuneração fixa: é constituída de salário base ou honorário/pró-labore e aplicada para membros do 

Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria estatutária e não estatutária. Esse tipo de 

remuneração visa reconhecer o valor do cargo e das responsabilidades inerentes à posição, bem como 

refletir as condições gerais do mercado. 

Remuneração variável: consiste em bônus, sendo aplicável para os membros da Diretoria estatutária e não 

estatutária. Tal modalidade de remuneração tem como principal objetivo estimular e premiar o alcance das 

metas corporativas, assim como a superação de metas individuais pré-estabelecidas. Para a diretoria não 

estatutária este bônus é pago a título de PLR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados), conforme 

a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) estabelecida junto ao sindicato da categoria. 

Benefícios: Para alguns membros da Diretoria estatutária e não estatutária, além da possibilidade de aderir a 

planos de assistência médica em condições diferenciadas e subsidiadas parcialmente pela JSL, conforme 

descrito na seção 13.1.a, a companhia disponibiliza veículo para utilização em deslocamentos relacionados 

às atividades da empresa, bem como arca com as despesas decorrentes de sua utilização.  

Remuneração Baseada em Ações: Para alguns membros da Diretoria estatutária e não estatutária, a 

Companhia outorgou em 30 de novembro de 2011 o programa 01/11, em 31 de agosto de 2012 o programa 

01/12, em 05 de maio de 2013 o programa 01/13, em 04 de agosto de 2014 o programa 01/14, em 16 de 

setembro de 2015 o programa 01/15, em 27 de junho de 2016 o programa 01/16 e em 10 de abril de 2017 o 

programa 01/17. Na apuração das metas referentes aos resultados obtidos no exercício de 2017, a qual 

ocorreu em 2018, a Companhia outorgou o plano de ações restritas aos membros da Diretoria estatutária e 

não estatutária, cujo montante foi baseado em uma quantidade de salários obrigatória e uma quantidade de 

salários opcionais atingidos a título de bônus pelo cumprimento das metas anuais, sendo que tal quantidade, 

seja obrigatória ou opcional, varia em função do cargo exercido. Este tipo de remuneração consiste em um 

benefício de longo prazo, e que possui carência de no mínimo 12 meses para sua utilização, tendo como 

objetivo reforçar a retenção de funcionários e alinhar interesses com os acionistas na criação de valor para o 

negócio de forma sustentável. 

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

2019 Remuneração Fixa 
Remuneração 
Variável 

Remuneração 
baseada em ações 

Total 

Conselho de Administração 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Conselho Fiscal 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Diretoria Estatutária 68,67% 22,46% 8,87% 100,00% 

Diretoria Não-Estatutária N/A N/A N/A N/A 

Comitê de Auditoria N/A N/A N/A N/A 

Comitê Financeiro N/A N/A N/A N/A 

Comitê Executivo de Gestão de 
Risco 

N/A N/A N/A N/A 

 

 



2018 Remuneração Fixa 
Remuneração 
Variável 

Remuneração 
baseada em ações 

Total 

Conselho de Administração 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Conselho Fiscal 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Diretoria Estatutária 68,76% 13,53% 17,70% 100,00% 

Diretoria Não-Estatutária N/A N/A N/A N/A 

Comitê de Auditoria N/A N/A N/A N/A 

Comitê Financeiro N/A N/A N/A N/A 

Comitê Executivo de Gestão de 
Risco 

N/A N/A N/A N/A 

Comitê de Remuneração N/A N/A N/A N/A 

 

2017 Remuneração Fixa 
Remuneração 
Variável 

Remuneração 
baseada em ações 

Total 

Conselho de Administração 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Conselho Fiscal 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Diretoria Estatutária 61,11% 18,43% 20,46% 100,00% 

Diretoria Não-Estatutária N/A N/A N/A N/A 

Comitê de Auditoria N/A N/A N/A N/A 

Comitê Financeiro N/A N/A N/A N/A 

Comitê Executivo de Gestão de 
Risco 

N/A N/A N/A N/A 

Comitê de Remuneração N/A N/A N/A N/A 

 

2016 Remuneração Fixa 
Remuneração 
Variável 

Remuneração 
baseada em ações 

Total 

Conselho de Administração 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Conselho Fiscal 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Diretoria Estatutária 70,47% 14,73% 14,80% 100,00% 

Diretoria Não-Estatutária N/A N/A N/A N/A 

Comitê de Auditoria N/A N/A N/A N/A 

Comitê Financeiro N/A N/A N/A N/A 

Comitê Executivo de Gestão de 
Risco 

N/A N/A N/A N/A 

Comitê de Remuneração N/A N/A N/A N/A 

 

 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração 

A remuneração global dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria 

Estatutária, incluindo o reajuste, é fixada anualmente em Assembleia Geral de acionistas. Com relação aos 

membros da Diretoria não estatutária, os reajustes são feitos anualmente com base no índice obtido em 

negociação com o sindicato da categoria. 

iv. razões que justificam a composição da remuneração 

A Companhia pratica um modelo de remuneração que busca refletir as responsabilidades dos cargos, as 

práticas de mercado e seu nível de competitividade, de forma a atender as necessidades estratégicas da 

organização e atrair, reter e motivar profissionais altamente qualificados.  



 

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de 

cada elemento da remuneração 

A remuneração variável da Diretoria estatutária e não estatutária leva em consideração as definições do 

planejamento estratégico da Companhia, que engloba os resultados financeiros da(s) área(s) sob a 

responsabilidade dos administradores e os resultados financeiros globais da empresa, como faturamento e 

lucratividade, bem como indicadores operacionais, como, por exemplo, o nível de satisfação dos clientes, 

controle de acidentes, índice de rotatividade de colaboradores, entre outros.  

 

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho 

Conforme descrito no item 13.1.c, a remuneração variável dos administradores está vinculada ao 

desempenho econômico-financeiro e operacional anual da Companhia, com base em metas pré-

estabelecidas, sendo referência para o pagamento de bônus para os membros da Diretoria estatutária e não 

estatutária. 

 

e. como a política ou prática de remuneração se alinha aos nossos interesses de curto, médio e longo 

prazo 

A prática de remuneração da Companhia está estruturada de modo a estimular os administradores a se 

manterem alinhados aos objetivos da organização e a buscar a consecução das metas estabelecidas pelo 

Conselho de Administração. A porção fixa da remuneração busca reconhecer o valor dos cargos e 

contribuir para a retenção dos administradores, o que proporciona à Companhia uma maior estabilidade 

e qualidade de suas atividades. A porção variável, que proporciona compensação financeira aos 

Diretores conforme o atingimento de metas, visa alinhar os objetivos da empresa e dos Diretores na 

constante busca por maior eficiência e rentabilidade. 

 

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou 

indiretos 

A remuneração de um membro da diretoria estatutária reconhecida, em sua totalidade, nos resultados da CS 

Brasil Transportes de Passageiros e Serv. Ambientais Ltda., uma das subsidiárias da Companhia.  

 

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento 

societário, tal como a alienação do nosso controle societário  

Nenhum diretor possui benefício vinculado há algum evento societário. 

 

h. práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a 
remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando: 

 
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, 

identificando de que forma participam 

O Conselho de Administração, tem as seguintes atribuições: 

• Aprovar as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas 

especiais de recrutamento e desligamento; 

• Discutir, analisar e supervisionar a implementação e operacionalização dos modelos de 

remuneração existentes, discutindo os princípios gerais da política de remuneração dos colaboradores e 

recomendando o seu aprimoramento à luz dos princípios da política; e 



• Propor o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à Assembleia 

Geral Ordinária;  

(ii) critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há 

a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios 

de comparação e a abrangência desses estudos 

Adotamos estratégias de remuneração e benefícios que variam de acordo com a área de atuação e com 

parâmetros de mercado. Periodicamente, verificamos esses parâmetros por meio de: 

• Participação em pesquisas realizadas em âmbito nacional; e 

• Participação em fóruns especializados em remuneração e benefícios. 

(iii) com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da 

política de remuneração do emissor 

O Conselho de Administração avalia no mínimo anualmente a adequação da Política de 

Remuneração. 

 



13.2. Remuneração total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal 

2020 Previsão 
Conselho de 

Administração 
Conselho 

Fiscal 
Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros² 5,00 3,00 8,42 16,42 

Número de membros remunerados² 4,00 3,00 8,42 15,42 

Remuneração fixa anual (em R$) 2.721.777,39 165.012,60 20.451.334,80 23.338.124,78 

Salário ou pró-labore 2.268.147,82 137.510,50 16.761.618,83 19.167.277,15 

Benefícios diretos e indiretos 0,00 0,00 281.160,17 281.160,17 

Remuneração por participação em Comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 453.629,56 27.502,10 3.408.555,80 3.889.687,46 

Remuneração Variável (em R$) 0,00 0,00 4.527.054,69 4.527.054,69 

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação nos resultados 0,00 0,00 1.931.917,37 1.931.917,37 

Remuneração por participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros³ 0,00 0,00 2.595.137,33 2.595.137,33 

Benefícios pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 0,00 0,00 382.200,00 382.200,00 

Remuneração baseada em ações 0,00 0,00 1.787.307,99 1.787.307,99 

Valor por órgão da remuneração 2.721.777,39 165.012,60 27.147.897,48 30.034.687,46 

 

2019 
Conselho de 

Administração 
Conselho 

Fiscal 
Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros² 5,00 3,00 8,42 16,42 

Número de membros remunerados² 4,00 3,00 8,42 15,42 

Remuneração fixa anual (em R$) 1.699.200,00 103.017,02 12.814.845,82 14.617.062,84 

Salário ou pró-labore 1.416.000,00 85.847,52 10.464.244,00 11.966.091,52 

Benefícios diretos e indiretos 0,00 0,00 335.035,42 335.035,42 

Remuneração por participação em Comitês 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros 283.200,00 17.169,50 2.015.566,40 2.315.935,90 

Remuneração Variável (em R$) 0,00 0,00 4.311.480,66 4.311.480,66 

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação nos resultados 0,00 0,00 1.839.921,30 1.839.921,30 

Remuneração por participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros³ 0,00 0,00 2.471.559,36 2.471.559,36 

Benefícios pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 0,00 0,00 364.000,00 364.000,00 



Remuneração baseada em ações 0,00 0,00 1.702.198,08 1.702.198,08 

Valor por órgão da remuneração 1.699.200,00 103.017,02 19.192.524,56 20.994.741,59 

 

 
 

 
¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Inclui os valores de remuneração pagos a um diretor que também faz parte do Conselho de Administração, porém não recebe 

remuneração por sua atuação neste órgão. 

³Os valores demonstrados consideram as contribuições para o INSS. 

 

2018 
Conselho de 

Administração 
Conselho 

Fiscal 
Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros² 4,00 3,00 8,33 15,33 

Número de membros remunerados² 3,00 3,00 8,33 14,33 

Remuneração fixa anual (em R$) 1.974.000,00 374.590,26 12.228.289,33 14.576.879,59 

Salário ou pró-labore 1.620.000,00 312.158,55 9.441.432,00 11.373.590,55 

Benefícios diretos e indiretos 0,00 0,00 267.771,59 267.771,59 

Remuneração por participação em Comitês 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 

Outros 329.000,00 62.431,71 2.519.085,74 2.910.517,45 

Remuneração Variável (em R$) 0,00 0,00 2.868.925,61 2.868.925,61 

Bônus 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação nos resultados 0,00 0,00 1.298.560,09 1.298.560,09 

Remuneração por participação em reuniões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Comissões 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outros³ 0,00 0,00 1.570.365,52 1.570.365,52 

Benefícios pós-emprego 0,00 0,00 0,00 0,00 

Benefícios motivados pela cessação do 
exercício do cargo 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Remuneração baseada em ações 0,00 0,00 3.753.000,00 0,00 

Valor por órgão da remuneração 1.974.000,00 374.590,26 18.850.214,94 21.198.805,20 

 

 

¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Inclui os valores de remuneração pagos a um diretor que também faz parte do Conselho de Administração, porém não recebe 

remuneração por sua atuação neste órgão. 

³Os valores demonstrados consideram as contribuições para o INSS. 

 

 

 

2017 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal 

Diretoria 
Estatutária 

Total 

Número total de membros 5,00 3,00 6,42 14,42 

Número de membros remunerados 4,00 3,00 6,42 13,42 

Remuneração fixa anual (em R$) 1.944.000,00 449.194,70 9.570.578,86 11.963.773,56 

Salário ou pró-labore 1.380.000,00 374.328,92 7.942.138,48 9.696.467,40 

Benefícios diretos e indiretos 0 0 105.953,98 105.953,98 

Remuneração por participação em 240.000,00 0 0 240.000,00 



Comitês 

Outros 324.000,00 74.865,78 1.522.486,40 1.921.352,18 

Remuneração Variável (em R$) 0 0 2.886.363,05 2.886.363,05 

Bônus 0 0 1.100.000,00 1.100.000,00 

Participação nos resultados 0 0 1.786.363,05 1.786.363 

Remuneração por participação em 
reuniões 

0 0 0 0 

Comissões 0 0 0 0 

Outros³ 0 0 0 0,00 

Benefícios pós-emprego 0 0 0 0 

Benefícios motivados pela cessação do 
exercício do cargo 

0 0 0 0 

Remuneração baseada em ações6 0 0 3.205.000,00 3.205.000,00 

Valor por órgão da remuneração 1.944.000,00 449.194,70 15.661.941,91 18.055.136,61 

 

¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Inclui os valores de remuneração pagos a um diretor que também faz parte do Conselho de Administração, porém não recebe 

remuneração por sua atuação neste órgão. 

³Os valores demonstrados consideram as contribuições para o INSS. 

 

 

2016 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal 

Diretoria 
Estatutária5 

Total 

Número total de membros² 5,00 3,00 7,00 15,00 

Número de membros remunerados² 4,00 3,00 7,00 14,00 

Remuneração fixa anual (em R$) 1.566.000,00 434.384,39 10.135.915,76 12.136.300,15 

Salário ou pró-labore 1.305.000,00 361.986,99 8.394.098,67 10.061.085,66 

Benefícios diretos e indiretos 0 0 62.997,36 62.997,36 

Remuneração por participação em 
Comitês* 

0,00 0 0 0,00 

Outros³ 261.000,00 72.397,40 1.678.819,73 2.012.217,13 

Remuneração Variável (em R$) 0 0 2.118.600,00 2.118.600,00 

        Bônus4 0 0 1.765.500,00 1.765.500,00 

Participação nos resultados 0 0 0,00 0 

Remuneração por participação em 
reuniões 

0 0 0 0 

Comissões 0 0 0 0 

Outros³ 0 0 353.100,00 353.100,00 

Benefícios pós-emprego 0 0 0 0 

Benefícios motivados pela cessação do 
exercício do cargo 

0 0 0 0 

Remuneração baseada em ações6 0 0 2.128.396,17 2.128.396,17 

Valor por órgão da remuneração 1.566.000,00 434.384,39 14.382.911,94 16.383.296,33 
 

 

¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Inclui os valores de remuneração pagos a um diretor que também faz parte do Conselho de Administração, porém não recebe 

remuneração por sua atuação neste órgão. 

³Os valores demonstrados consideram as contribuições para o INSS. 

 

 

 

 



 



13.3. Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho 

Fiscal 

Projeção do Exercício social corrente (2020) 

Item / Ano 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Número total de membros 5,00 3,00 8,42 16,42 

Nº de membros remunerados 4,00 3,00 8,42 15,42 

Bônus         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Participação nos Resultados         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração N/A R$10.924.815,73 N/A R$10.924.815,73 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

N/A R$6.554.758,34 N/A R$6.554.758,34 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício 
social 

N/A N/A N/A R$0,00 

Bônus Diferido          

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Remuneração baseada em ações  N/A R$1.702.198,08 N/A R$1.702.198,08 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

Item / Ano 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Número total de membros 5,00 3,00 8,42 16,42 

Nº de membros remunerados 4,00 3,00 8,42 15,42 

Bônus         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 



Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Participação nos Resultados         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração N/A R$10.924.815,73 N/A R$10.924.815,73 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

N/A R$6.554.758,34 N/A R$6.554.758,34 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício 
social 

N/A R$1.839.921,30 N/A R$1.839.921,30 

Bônus Diferido          

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

N/A R$0,00 N/A R$0,00 

Remuneração baseada em ações  N/A R$1.702.198,08 N/A R$1.702.198,08 

 

 

 

¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Os valores demonstrados acima não consideram INSS e demais encargos incorridos pela Companhia. 

 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

Item / Ano 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Número total de membros 5,00 8,33 3,00 16,33 

Nº de membros remunerados 4,00 8,33 3,00 15,33 

Bônus         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Participação nos Resultados         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$10.954.816,33 R$0,00 R$10.954.816,33 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

R$0,00 R$6.572.758,34 R$0,00 R$6.572.758,34 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício 
social 

R$0,00 R$1.298.560,09 R$0,00 R$1.298.560,09 

Bônus Diferido          

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Remuneração baseada em ações  R$0,00 R$3.753.000,00 R$0,00 R$3.753.000,00 



 
¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Os valores demonstrados acima não consideram INSS e demais encargos incorridos pela Companhia. 

 

 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 

Item / Ano 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Número total de membros 5,00 6,42 3,00 14,42 

Nº de membros remunerados 4,00 6,42 3,00 13,42 

Bônus         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Participação nos Resultados         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$3.000.000,00 R$0,00 R$3.000.000,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

R$0,00 R$2.500.000,00 R$0,00 R$2.500.000,00 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício 
social 

R$0,00 R$1.786.363,05 R$0,00 R$1.786.363,05 

Bônus Diferido          

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Remuneração baseada em ações  R$0,00 R$3.205.000,00 R$0,00 R$3.205.000,00 

 

¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Os valores demonstrados acima não consideram INSS e demais encargos incorridos pela Companhia. 

 

 

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 

Item / Ano 
Conselho de 

Administração 
Diretoria 

Estatutária 
Conselho 

Fiscal 
Total 

Número total de membros 5,00 7,00 3,00 15,00 

Nº de membros remunerados 4,00 7,00 3,00 14,00 

Bônus         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Participação nos Resultados         

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$3.000.000,00 R$0,00 R$3.000.000,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

R$0,00 R$2.500.000,00 R$0,00 R$2.500.000,00 

Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício 
social 

R$0,00 R$1.765.500,00 R$0,00 R$1.765.500,00 



Bônus Diferido          

Valor Mínimo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Máximo Previsto no plano de remuneração R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Valor Previsto no plano de remuneração, caso as metas 
sejam atingidas (“Target”) 

R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Remuneração baseada em ações  R$0,00 R$2.128.396,17 R$0,00 R$2.128.396,17 

 

¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Os valores demonstrados acima não consideram INSS e demais encargos incorridos pela Companhia. 

 

 

 

 



13.4. Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e diretoria 

estatutária  

a. Termos e condições gerais 

i. 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.  

ii. A Assembleia Geral de Acionistas da JSL aprovou, em 22 de outubro de 2018, o Plano de Ações 

Restritas e Matching da JSL (“Plano de Ações Restritas”) que estabelece os termos e condições gerais 

para a outorga de opções de compra de ações restritas e ações matching, na medida em que os 

Beneficiários designem uma parcela de seu bônus para recebimento de ações de emissão da JSL. 

 

As condições específicas para a outorga e exercício das opções para os colaboradores elegíveis da 

Companhia (“Beneficiários da JSL”) serão estabelecidas pelo Conselho de Administração da JSL, com 

base em contratos de outorga de direito ao recebimento de ações restritas celebrados entre a JSL e os 

Beneficiários (“Contrato de Outorga da JSL”).  

 

b. Principais objetivos do plano 

 

 
O Plano de Opção tem por objetivo: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais 

da JSL; (b) alinhar os interesses dos acionistas da JSL aos de administradores, empregados e prestadores 

de serviços da JSL ou outras sociedades sob o seu controle; e (c) possibilitar à JSL ou outras sociedades 

sob o seu controle,  atrair e manter a ela vinculados administradores e empregados. 

 

O Plano de Ações Restritas da JSL tem por objetivo permitir que os Beneficiários da JSL recebam 

(i) Ações Restritas e, (ii) conforme aplicável, Ações Matching, na medida em que os Beneficiários da 

JSL, dentre outras condições, designem uma parcela de seu Bônus para recebimento de Ações Próprias.  

 

 

c. Forma como o plano contribui para esses objetivos 

O Plano de Opção e o Plano de Ações Restritas conferem aos seus participantes a possibilidade de serem 

acionistas da JSL, estimulando-os a trabalhar na otimização de todos os aspectos que possam valorizar a 

JSL e/ou a Companhia, conforme o caso. Além disso, considerando os prazos de “vesting” das opções, os 

Planos também contribuem para promover a retenção dos Beneficiários na na Companhia e/ou nas 

sociedades sob seu controle, conforme o caso.  

 

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 

Os Planos alinham os interesses de administradores, Companhia e acionistas por meio de benefícios de acordo 

com a performance das ações da Companhia. Por meio dos Planos, 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, os Planos visam 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 nos Planos.  

 

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. 

Conforme estabelecido no Programa 01/11, as opções podem ser exercidas em 3 parcelas anuais, sendo que a 1ª 

poderá abranger até 25% do total de opções outorgadas, a 2ª, até 50%, e a 3ª, até 100%. As condições relativas a 

preço e prazo de exercício para cada lote podem ser verificadas no item 13.4.h a seguir. 

Conforme estabelecido no Programa 01/12, as opções podem ser exercidas em 3 parcelas anuais, sendo que a 1ª 

poderá abranger até 25% do total de opções outorgadas, a 2ª, até 50%, e a 3ª, até 100% As condições relativas a 

preço e prazo de exercício para cada lote podem ser verificadas no item 13.4.h a seguir. 

Conforme estabelecido no Programa 01/13, as opções podem ser exercidas em 3 parcelas anuais, sendo que a 1ª 

poderá abranger até 25% do total de opções outorgadas, a 2ª, até 50%, e a 3ª, até 100%. As condições relativas a 

preço e prazo de exercício para cada lote podem ser verificadas no item 13.4.h a seguir. 

Conforme estabelecido no Programa 01/14, as opções podem ser exercidas em 3 parcelas anuais, sendo que a 1ª 

poderá abranger até 25% do total de opções outorgadas, a 2ª, até 50%, e a 3ª, até 100%. As condições relativas a 

preço e prazo de exercício para cada lote podem ser verificadas no item 13.4.h a seguir. 

Conforme estabelecido no Programa 01/15, as opções podem ser exercidas em 3 parcelas anuais, sendo que a 1ª 

poderá abranger até 25% do total de opções outorgadas, a 2ª, até 50%, e a 3ª, até 100%. As condições relativas a 

preço e prazo de exercício para cada lote podem ser verificadas no item 13.4.h a seguir. 

Conforme estabelecido no Programa 01/16, as opções podem ser exercidas em 3 parcelas anuais, sendo que a 1ª 

poderá abranger até 25% do total de opções outorgadas, a 2ª, até 50%, e a 3ª, até 100%. As condições relativas a 

preço e prazo de exercício para cada lote podem ser verificadas no item 13.4.h a seguir. 

Conforme estabelecido no Programa 01/17, as opções podem ser exercidas em 3 parcelas anuais, sendo que a 1ª 

poderá abranger até 25% do total de opções outorgadas, a 2ª, até 50%, e a 3ª, até 100%. As condições relativas a 

preço e prazo de exercício para cada lote podem ser verificadas no item 13.4.h a seguir. 

Conforme estabelecido no Programa 01/18, as ações restritas podem ser exercidas em 4 parcelas anuais, sendo que 

todas as parcelas serão de 25% da quantidade total de ações. As condições relativas a preço e prazo de exercício 

para cada lote podem ser verificadas no item 13.4.i a seguir. 



Conforme estabelecido no Programa 01/19, as ações restritas podem ser exercidas em 4 parcelas anuais, sendo que 

todas as parcelas serão de 25% da quantidade total de ações. As condições relativas a preço e prazo de exercício 

para cada lote podem ser verificadas no item 13.4.i a seguir. 

 

 

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. 

Para o Programa 01/11, o preço de exercício é de R$ 8,00 para cada Opção (“Preço de Exercício”), 

calculado com base na média da cotação das ações da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, ponderada pelo volume de negociação nos 30 últimos pregões do ano 

civil imediatamente anterior ao ano desta concessão (2010), com desconto de 23,3%. 

Para o Programa 01/12, foram fixados dois preços: (i) o preço de exercício é de R$ 8,41 para cada Opção 

(“Preço de Exercício”), calculado com base na média da cotação das ações da Companhia na 

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

negociação nos 30 últimos pregões do ano civil imediatamente anterior ao ano desta concessão, reduzido 

dos valores declarados pela Companhia como dividendos r juros sobre capital próprio entre a data de 

outorga da opção e a data do seu exercício (2011). (ii) o preço de exercício é de R$ 11,71 para cada 

Opção (“Preço de Exercício”), calculado com base da cotação das ações da Companhia na 

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, no dia 31/01/2011, reduzido dos 

valores declarados pela Companhia como dividendos e juros sobre capital próprio entre a data de outorga 

da opção e a data do seu exercício, ajustada por 100% da variação do CDI até a data de outorga. 

Para o Programa 01/13, o preço de exercício é de R$ 12,89 para cada Opção (“Preço de Exercício”), 

calculado com base na média da cotação das ações da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, ponderada pelo volume de negociação nos 30 últimos pregões do ano 

civil imediatamente anterior ao ano desta concessão, reduzido dos valores declarados pela Companhia 

como dividendos r juros sobre capital próprio entre a data de outorga da opção e a data do seu exercício 

(2012). 

Para o Programa 01/14, o preço de exercício é de R$ 15,55 para cada Opção (“Preço de Exercício”), 

calculado com base na média da cotação das ações da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, ponderada pelo volume de negociação nos 30 últimos pregões do ano 

civil imediatamente anterior ao ano desta concessão, reduzido dos valores declarados pela Companhia 

como dividendos r juros sobre capital próprio entre a data de outorga da opção e a data do seu exercício 

(2013). 

Para o Programa 01/15, o preço de exercício é de R$ 11,93 para cada Opção (“Preço de Exercício”), 

calculado com base na média da cotação das ações da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, ponderada pelo volume de negociação nos 30 últimos pregões do ano 

civil imediatamente anterior ao ano desta concessão (2014). 

Para o Programa 01/16, o preço de exercício é de R$ 8,36 para cada Opção (“Preço de Exercício”), 

calculado com base na média da cotação das ações da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, ponderada pelo volume de negociação nos 30 últimos pregões do ano 

civil imediatamente anterior ao ano desta concessão (2015). 

 

Para o Programa 01/17, o preço de exercício é de R$ 9,03 para cada Opção (“Preço de Exercício”), 

calculado com base na média da cotação das ações da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, ponderada pelo volume de negociação nos 30 últimos pregões do ano 

civil imediatamente anterior ao ano desta concessão (2016). 



Para o Programa 01/18, o preço de exercício é de R$ 8,12 para cada Ação Restrita (“Preço de Exercício”), 

calculado com base na média da cotação das ações da Companhia na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de 

Valores, Mercadorias e Futuros, ponderada pelo volume de negociação nos 30 últimos pregões do ano 

civil imediatamente anterior ao ano desta concessão (2017). 

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. 

Para o Programa 01/11, os prazos de exercício estão descritos na tabela abaixo: 

 

Para o Programa 01/12, os prazos de exercício estão descritos na tabela abaixo: 

• Com autorização do Conselho de Administração o plano 01/12 teve sua prorrogação de 

exercício estendida até 01/06/2018. 

Para o Programa 01/13, os prazos de exercício estão descritos na tabela abaixo: 

 

Para o Programa 01/14, os prazos de exercício estão descritos na tabela abaixo: 

 

Para o Programa 01/15, os prazos de exercício estão descritos na tabela abaixo: 

Lote Data de Outorga Prazo de Carência Prazo de Exercício Percentual do Total das Opções 

Outorgadas Passível de Exercício 

1 30/11/2011 01/12/2011 a 01/03/2013 02/03/2013 a 02/05/2015 Até 25%  

2 
 

     30/11/2011 01/12/2011 a 01/03/2014 02/03/2014 a 02/05/2015 Até 50% 

3 
      

     30/11/2011 01/12/2011 a 01/03/2015 02/03/2015 a 02/05/2015 Até 100% 

Lote Data de Outorga Prazo de Carência Prazo de Exercício Percentual do Total das Opções 

Outorgadas Passível de Exercício 

1 31/08/2012 31/08/2012 a 31/03/2015 02/04/2015 a 01/06/2017 Até 25%  

2 
 

     31/08/2012 31/08/2012 a 31/03/2016 02/04/2016 a 01/06/2017 Até 50% 

3 
      

     31/08/2012 31/08/2012 a 31/03/2017 02/04/2017 a 01/06/2017 Até 100% 

1 31/08/2012 31/08/2012 a 31/12/2015 

01/01/2016 até a extinção 

do contrato de prestação de 

serviço 

 

Até 100%  

Lote Data de Outorga Prazo de Carência Prazo de Exercício Percentual do Total das Opções 
Outorgadas Passível de Exercício 

1 09/05/2013 09/05/2013 a 01/04/2016 02/04/2016 a 02/06/2018 Até 25%  

2 
 

09/05/2013 09/05/2013 a 01/04/2017 02/04/2017 a 02/06/2018 Até 50% 

3 
 

09/05/2013 09/05/2013 a 01/04/2018 02/04/2018 a 02/06/2018 Até 100% 

Lote Data de Outorga Prazo de Carência Prazo de Exercício Percentual do Total das Opções 
Outorgadas Passível de Exercício 

1 23/06/2014 23/06/2014 a 01/04/2017 02/04/2017 a 02/06/2019 Até 25%  

2 
 

23/06/2014 23/06/2014 a 01/04/2018 02/04/2018 a 02/06/2019 Até 50% 

3 
 

23/06/2014 23/06/2014 a 01/04/2019 02/04/2019 a 02/06/2019 Até 100% 



 

Para o Programa 01/16, os prazos de exercício estão descritos na tabela abaixo: 

 

Para o Programa 01/17, os prazos de exercício estão descritos na tabela abaixo: 

 

Para o Programa 01/18, os prazos de exercício estão descritos na tabela abaixo: 

 

Para o Programa 01/19, os prazos de exercício estão descritos na tabela abaixo: 

Lote Data de Outorga Prazo de Carência Prazo de Exercício Percentual do Total das Opções 
Outorgadas Passível de Exercício 

1 01/04/2015 01/04/2015 a 01/04/2018 02/04/2018 a 02/06/2020 Até 25%  

2 01/04/2015 01/04/2015 a 01/04/2019 02/04/2019 a 02/06/2020 Até 50% 

3 01/04/2015 01/04/2015 a 01/04/2020 02/04/2020 a 02/06/2020 Até 100% 

Lote Data de Outorga Prazo de Carência Prazo de Exercício Percentual do Total das Opções 
Outorgadas Passível de Exercício 

1 01/04/2016 01/04/2016 a 01/04/2019 02/04/2019 a 02/06/2021 Até 25%  

2 01/04/2016 01/04/2016 a 01/04/2020 02/04/2020 a 02/06/2021 Até 50% 

3 01/04/2016 01/04/2016 a 01/04/2021 02/04/2021 a 02/06/2021 Até 100% 

Lote Data de Outorga Prazo de Carência Prazo de Exercício Percentual do Total das Opções 

Outorgadas Passível de Exercício 

1 01/04/2017 01/04/2017 a 01/04/2020 02/04/2020 a 02/06/2022 Até 25%  

2 01/04/2017 01/04/2017 a 01/04/2021 02/04/2021 a 02/06/2022 Até 50% 

3 01/04/2017 01/04/2017 a 01/04/2022 02/04/2022 a 02/06/2022 Até 100% 

Tranche 
Data de 

Outorga 
Prazo de Carência Prazo de Exercício 

Percentual do Total das Opções Outorgadas 

Passível de Exercício 

1 23/04/2018 
23/04/2018 a 

23/04/2019 
24/04/2019 a 24/06/2022 25% 

2 23/04/2018 
23/04/2019 a 

23/04/2020 
24/04/2020 a 24/06/2022 25% 

3 23/04/2018 
23/04/2020 a 

23/04/2021 
24/04/2021 a 24/06/2022 25% 

4 23/04/2018 
23/04/2021 a 

23/04/2022 
24/04/2022 a 24/06/2022 25% 

Tranche 
Data de 

Outorga 
Prazo de Carência Prazo de Exercício 

Percentual do Total das Opções Outorgadas 

Passível de Exercício 

1 02/05/2019 
02/05/2019 a 

01/05/2020 
02/05/2020 a 01/05/2023 25% 

2 
02/05/2019 02/05/2020 a 

01/05/2021 
02/05/2021 a 01/05/2023 25% 

3 
02/05/2019 02/05/2021 a 

01/05/2022 
02/05/2022 a 01/05/2023 25% 



 

 

k. Forma de liquidação  

O preço de exercício será pago pelos Beneficiários em dinheiro, observadas as formas e prazos determinados 

pelo Conselho de Administração. OPrograma 01/08 será liquidado através de transferência de ações em 

tesouraria no momento de cada tranche que será exercida. 

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 dos Planos 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. Adicionalmente, observado o disposto nas condições previstas 

no Contrato, o Beneficiário se compromete, de forma irrevogável e irretratável, a não vender, ceder, transferir 

ou de qualquer outra forma alienar a terceiros as Ações adquiridas em razão do exercício das Opções, sem 

antes oferecer as referidas Ações à 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 

sem justa causa, renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, as 

opções não exercíveis caducarão automaticamente, enquanto as opções exercíveis poderão ser exercidas em 

prazos predeterminados conforme previsto no Contrato de Opção correspondente. No caso de desligamento 

por justa causa, as opções, sejam elas exercíveis ou não exercíveis, caducarão automaticamente, 

independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem que de tanto decorra qualquer direito a indenização 

ao beneficiário ou a seus sucessores. Ademais, Para o plano 01/2018, (i) as Ações de “Conversão Opcional – 

Parte da Companhia” ainda não transferidas na data do seu desligamento restarão automaticamente extintas, 

de pleno direito, independentemente de aviso prévio ou notificação e sem conferir qualquer direito a 

indenização ao Beneficiário ou a seus sucessores e (ii) as Ações de “Conversão Obrigatória” e de “Conversão 

Opcional do Beneficiário” deverão ser transferidas ao Beneficiário. 

4 
02/05/2019 02/05/2022 a 

01/05/2023 
02/05/2023 a 01/05/2023 25% 



13.5. Remuneração baseada em ações do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária 

 

2019 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros¹ 5,00 3,00 10,00 18,00 

Número de membros remunerados 4,00 3,00 10,00 17,00 

Preço médio ponderado de exercício:         

(a) Das opções em aberto no início do 

exercício social 
  N/A   N/A  5,44 5,44 

(b) Das opções perdidas durante o exercício 

social 
  N/A    N/A    N/A    N/A  

(c) Das opções execercidas durante o 

exercício social 
N/A   N/A    N/A    N/A  

(a) Das opções expiradas durante o exercício 

social 
N/A   N/A    N/A    N/A  

Diluição pontencial no caso do exercício de 

todas as opções outorgadas 
N/A   N/A  1,64% 1,64% 

 
 

 

2018 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros¹ 5,00 3,00 8,33 16,33 

Número de membros remunerados 4,00 3,00 8,33 15,33 

Preço médio ponderado de exercício:         

(a) Das opções em aberto no início do 

exercício social 
  N/A   N/A  5,48 5,48 

(b) Das opções perdidas durante o exercício 

social 
  N/A    N/A    N/A    N/A  

(c) Das opções execercidas durante o 

exercício social 
N/A   N/A    N/A    N/A  

(a) Das opções expiradas durante o exercício 
social 

N/A   N/A    N/A    N/A  

Diluição pontencial no caso do exercício de 

todas as opções outorgadas 
N/A   N/A  1,43% 1,43% 

 

 

 

 

 

2017 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros¹ 5,00 3,00 6,42 14,42 

Número de membros remunerados 4,00 3,00 6,42 13,42 

Preço médio ponderado de exercício:         

(a) Das opções em aberto no início do 

exercício social 
  N/A   N/A  5,50 5,50 

(b) Das opções perdidas durante o exercício 

social 
  N/A    N/A    N/A    N/A  

(c) Das opções execercidas durante o 

exercício social 
N/A   N/A    N/A    N/A  

(a) Das opções expiradas durante o exercício 

social 
N/A   N/A    N/A    N/A  



Diluição pontencial no caso do exercício de 

todas as opções outorgadas 
N/A   N/A  1,34% 1,34% 

 

 

2016 
Conselho de 

Administração 
Conselho Fiscal 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros¹ 5,00 3,00 7,00 15,00 

Número de membros remunerados 4,00 3,00 7,00 5,00 

Preço médio ponderado de exercício:         

(a) Das opções em aberto no início do 

exercício social 
  N/A   N/A  6,00 6,00 

(b) Das opções perdidas durante o exercício 

social 
  N/A    N/A    N/A    N/A  

(c) Das opções execercidas durante o 

exercício social 
N/A   N/A   N/A  N/A 

(a) Das opções expiradas durante o exercício 

social 
N/A   N/A    N/A    N/A  

Diluição pontencial no caso do exercício de 

todas as opções outorgadas 
N/A   N/A  1,17% 1,17% 

 

¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Número de membros que efetivamente foram outorgados. 

 



13.6. Informações sobre as opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício social 

2019 Conselho de Administração Diretoria Estatutária Total 

Número total de membros 5,00 8,42 13,42 

Número de membros remunerados 4,00 8,42 12,42 

Opções não exercíveis       

(i) Quantidade N/A 1.068.549 1.068.549 

(ii) Data que as ações se tornarão exercíveis N/A 

01/04/2020: 468.496 

01/04/2021: 377.710 
01/04/2022: 222.343 

N/A 

(iii) Prazo máximo para exercício das opções N/A 02/06/2022 N/A 

(iv) Prazo de restrição à transferência das ações N/A N/A N/A 

(v) Preço médio ponderado de exercício N/A R$10,04 N/A 

(vi) Valor justo das opções no último dia do 

exercício social 
N/A N/A N/A 

Em relação às opções exercíveis       

(i) Quantidade N/A 420.310 420.310 

(ii) Prazo máximo para exercício das opções N/A 02/06/2020 N/A 

(iii) Prazo de restrição à transferência das ações N/A N/A N/A 

(iv) Preço médio ponderado de exercício N/A N/A N/A 

(v) Valor justo das opções no último dia do 
exercício social 

N/A N/A N/A 

(vi) Valor justo do total das opções no último dia 

do exercício social 
N/A N/A N/A 

 

 

 

 



 



13.7. Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseadas em ações do Conselho 

de Administração e da Diretoria Estatutária 

2019 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros¹ 5,00 8,42 13,42 

Número de membros remunerados 4,00 8,42 12,42 

Opções exercidas       

Número de ações N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A N/A 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 

mercado das ações realtivas às opções exercidas 
N/A N/A N/A 

Ações entregues       

Número de ações entregues N/A 355.821 355.821 

Preço médio ponderado de aquisição N/A 6,52 6,52 

Preço de aquisição à transferência das ações N/A 9,90 9,90 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 

mercado das ações realtivas às opções exercidas 
N/A 3,38 3,38 

 

 

2018 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros¹ 5,00 8,33 13,33 

Número de membros remunerados 4,00 8,33 12,33 

Opções exercidas       

Número de ações N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A N/A 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 

mercado das ações realtivas às opções exercidas 
N/A N/A N/A 

Ações entregues       

Número de ações entregues N/A 188.745 188.745 

Preço médio ponderado de aquisição N/A 8,12 8,12 

Preço de aquisição à transferência das ações N/A N/A N/A 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 

mercado das ações realtivas às opções exercidas 
N/A N/A N/A 

 

 

¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Número de membros que efetivamente foram outorgados. 

 

 

2017 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 
Total 

Número total de membros¹ 5,00 6,42 11,42 



Número de membros remunerados 4,00 6,42 10,42 

Opções exercidas       

Número de ações N/A N/A N/A 

Preço médio ponderado de exercício N/A N/A N/A 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações realtivas às opções exercidas 

N/A N/A N/A 

Ações entregues       

Número de ações entregues N/A 511.128 511.128,00 

Preço médio ponderado de aquisição N/A 9,03 9,03 

Preço de aquisição à transferência das ações N/A N/A N/A 

Diferença entre o valor de exercício e o valor de 
mercado das ações realtivas às opções exercidas 

N/A N/A N/A 

 

¹Média anual do número de membros de cada órgão apurado mensalmente. 

²Número de membros que efetivamente foram outorgados. 

 

 

 

 

 



13.8. Informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.5 a 13.7 

a) Metodologia de precificação:  

Programa 01/17 – O valor das opções é estimado na data de concessão, com base no modelo Black-Scholes de precificação das opções que considera o 

histórico das cotações e volatilidade, os prazos e condições da concessão dos instrumentos. 
 

Programa 01/18 – Por ser um plano baseado em ações, o valor justo das ações é a média da cotação das ações da JSL na B3, ponderada pelo volume de 
negociação nos 30 (trinta) últimos pregões do ano anterior. 

 

Programa 01/19 – Por ser um plano baseado em ações, o valor justo das ações é a média da cotação das ações da JSL na B3, ponderada pelo volume de 
negociação nos 30 (trinta) últimos pregões do ano anterior. 

 
 

 

b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade 

esperada, prazo de vida da opção, dividendos e taxa de juros livre de risco: 

Preço Médio Ponderado: os programas são calculados com base na média da cotação das ações da Companhia/JSL na B3, ponderada pelo volume de 
negociação nos 30 (trinta) últimos pregões anteriores do ano anterior da data de concessão,  

Preço de Exercício das Ações: preço do fechamento do dia anterior ao exercício.  

Volatilidade esperada, prazo de vida, dividendos e taxa de juros livre de risco – conforme planilha abaixo:  



 

c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado: 



Não aplicável, dado que o modelo não permite o exercício antecipado sem autorização do nosso Conselho de Administração, e este será responsável por 
definir métodos e premissas para incorporar os efeitos esperados de eventual exercício antecipado. 

d) Forma de determinação da volatividade: 

A volatilidade esperada foi calculada com base na volatilidade histórica de ações da JSL na B3. 

e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo. 

Não aplicável, todas as características já estão descritas acima. 

 



13.9. Participação em ações, cotas e outros valores mobiliários conversíveis, detidas por 

administradores e conselheiros fiscais – por órgão  

 

   Participação Direta Participação Indireta 

SIMPAR S.A. 

Ações 

Ordinárias 

Ações 

Preferenciais 

% do 

Capital 

Total 

Ações 

Ordinárias 

Ações 

Preferenciais 

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de 
Administração 48.667.076 0 52,0% 0 0 0 

 

 

  Participação Direta Participação Indireta 

JSL S.A. 

Ações 

Ordinárias 

Ações 

Preferenciais 

% do Capital 

Total 

Ações 

Ordinárias 

Ações 

Preferenciais 

% do Capital 

Total 

Membros do Conselho de 

Administração¹ 20.902.892 0 10,3% 59.514.678 0 29,4% 

Membros da Diretoria¹ 104.843 0 0,1% 0 0 0,0% 

¹De forma a evitar duplicidade, no caso de um administrador ser membro do conselho de administração e da diretoria estatutária, os valores 

correspondentes são indicados como conselho de administração. 

 

 

  Participação Direta Participação Indireta 

CS Brasil Transporte de Passageiros e 

Serviços Ambientais Ltda. Quotas  

% do Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 193.481.788 39,7% 

 

  Participação Direta Participação Indireta 

Yolanda Logística Armazém Transporte 

e Serviços Gerais Ltda. Quotas  

% do Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 1 0,0% 7.988.894 39,7% 

 

  Participação Direta Participação Indireta 

Original Veículos Ltda. Quotas  

% do Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 43.752.122 39,7% 

 

  Participação Direta Participação Indireta 

Avante Veículos Ltda. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 16.968.190 39,7% 

      

 Participação Direta Participação Indireta 

Ponto Veículos Ltda. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 14.848.062 39,7% 

 

   Participação Direta Participação Indireta 

Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas 

e Motores Ltda. Quotas  

% do Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 65.736.592 36,1% 

     

MogiPasses Com. de Bilhetes 

Eletrônicos Ltda.   Quotas  

% do Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 



Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 198.562 39,7% 

 

Riograndense Navegação Ltda.        Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 3.971 39,7% 

 

JSL Holding Financeira        Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 24.830.241 36,1% 

 

JSL Empreendimentos Imobiliários        Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 4.000.840 39,7% 

 

Movida Participações        Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 55.609.291 26,0% 

 

JSL Arrendamento Mercantil S/A Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 7.942.360 39,7% 

 

Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e 

Equipamentos S.A. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 51.212.717 36,1% 

 

Quick Logística Ltda. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 15.410.442 39,7% 

 

Quick Armazéns Ltda. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 39.712 39,7% 

 

Medlog Prestação de Serviços de Logística 

S/A. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 1 0,0% 397 39,7% 

 

JSL Corretora e Administradora de 

Seguros Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 448.497 39,7% 

 

CS Brasil Frotas Ltda Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 92.338.352 39,7% 

 

 

 

 

Servim Serviços Logísticos Ltda Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 397 39,7% 



 

Agrolog Transportadora de Cargas em 

Geral Ltda Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 199 39,7% 

 

JSL Finance S.A. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 7.940 39,7% 

 

JSL Europe S.A. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 7.940 39,7% 

 

Borgato Serviços Agrícolas S.A. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 6.448.847 36,1% 

 

Borgato Máquinas S.A. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 10.377.251 36,1% 

 

Borgato Caminhões S.A. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 4.720.861 36,1% 

 

Movida Gestão e Terceirização de Frotas 

S.A. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 81.871.044 26,0% 

 

Movida Locação de Veículos S.A. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 467.929.363 26,0% 

 

Movida Locação de Veículos Premium 

Ltda. Quotas  

% do 

Capital 

Total Quotas  

% do 

Capital 

Total 

Membros do Conselho de Administração 0 0,0% 4.393.172 26,0% 

 



13.10. Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do conselho de 

administração e aos diretores estatutários  

Na data deste Formulário de Referência, não há qualquer plano de previdência para nossos administradores. 

 

 

 



13.11. Valor da maior, da menor e valor médio da remuneração individual do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal 

 

 

  Diretoria Estatutária Conselho de Administração Conselho Fiscal 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/20199 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 

Nº de membros 8,42 8,33 6,42 5,00 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 

Nº de membros remunerados 8,42 8,33 6,42 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 

Valor da maior remuneração individual (Reais) 4.903.905 4.298.918 5.231.206 450.000 648.000 648.000 28.616 124.863 149.732 

Valor da menor remuneração individual (Reais) 974.644 1.080.307 1.634.143 274.000 360.000 360.000 28.616 124.863 149.732 

Valor médio da remuneração individual (Reais) 2.039.815 1.503.674 2.440.822 354.000 486.000 486.000 28.616 124.863 149.732 

 
 



13.12. Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de 

destituição de cargo ou de aposentadoria 

Em 2019 não houve indenização para administradores destituídos ou aposentados. 

 



13.13. Percentual na remuneração total detido por administradores e membros do conselho fiscal 

que sejam partes relacionadas aos controladores  

 

Órgão 2017 2018 2019 

Conselho de Administração 0,0% 0,0% 0,0% 

Diretoria Estatutária 33,90% 27,12% 20,86% 

Conselho Fiscal 0,0% 0,0% 0,0% 

 



13.14. Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados por órgão, 

recebida por qualquer razão que não a função que ocupam 

Não houve qualquer remuneração paga a membros do Conselho fiscal da Companhia por outras razões 

que não a função que ocupam.  

 

 



13.15. Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida no resultado de 

controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor 

A Controlada da Companhia, CS Brasil, reconheceu em seu resultado dos exercícios de 2019, 2018 e 

2017, R$ 713.030,70, R$ 983.984,04 e R$ 1.005.000,00, respectivamente, como remuneração a título de 

pró-labore, bônus e benefícios para membros da Diretoria Estatutária da Companhia. 

 



13.16. Outras Informações Relevantes 

Não há outras informações relevantes referentes a este item. 

 

 



ANEXO V 

ESTATUTO SOCIAL VIGENTE ALTERAÇÕES PROPOSTA JUSTIFICATIVA 

Artigo 5º O capital social da Companhia, 

totalmente subscrito e integralizado, é de 

[R$ 697.421.080,57 (seiscentos e noventa e 

sete milhões, quatrocentos e vinte e um mil 

e oitenta reais, e cinquenta e sete 

centavos)], dividido em 205.537.500 

(duzentos e cinco milhões, quinhentas e 

trinta e sete mil e quinhentas) de ações 

ordinárias, todas nominativas, escriturais e 

sem valor nominal. 

 

Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente 

subscrito e integralizado, é de R$ 711.288.936,29 

(setecentos e onze milhões, duzentos e oitenta e 

oito mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e 

nove centavos),  R$ 697.421.080,57 (seiscentos e 

noventa e sete milhões, quatrocentos e vinte e um 

mil e oitenta reais, e cinquenta e sete centavos), 

dividido em 206.830.660 (duzentos e seis milhões, 

oitocentos e trinta mil e seiscentas e sessenta)  

205.537.500 (duzentos e cinco milhões, quinhentas 

e trinta e sete mil e quinhentas) de ações ordinárias, 

todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

 

Refletir o refletir os 

aumentos do capital 

social, no âmbito do 

Programa de Opção de 

Compra de Ações da 

Companhia, aprovados em 

Reuniões do Conselho de 

Administração da 

Companhia realizadas em 

06 de junho de 2019, 05 

de julho de 2019, 22 de 

julho de 2019, 08 de 

agosto de 2019, 29 de 

agosto de 2019, 23 de 

setembro de 2019, 25 de 

outubro de 2019, 11 de 

novembro de 2019 e 05 de 

dezembro de 2019, no 

total de R$ 13.867.855,72 

(treze milhões, oitocentos 

e sessenta e sete mil, 

oitocentos e cinquenta e 

cinco reais e setenta e dois 

centavos), mediante a 

emissão total de 

1.293.160 (um milhão, 

duzentos e noventa e três 

mil e cento e sessenta) 

ações ordinárias 



Artigo 22º - A Diretoria será composta de no 

mínimo 3 (três) e no máximo 15 (quinze) 

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, observado 

o disposto no Parágrafo Único do Artigo 13º. 

 

Artigo 22º - A Diretoria será composta de no 

mínimo 3 (três) e no máximo 15 (quinze) 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 Vice-

Presidente Executivo de Finanças 

CorporativoAdministrativo-Financeiro e um Diretor 

de Relações com Investidores e os demais diretores 

sem designação específica, eleitos pelo Conselho de 

Administração, observado o disposto no Parágrafo 

Único do Artigo 13º. 

  

 

 

 

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. 

 

 

 

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 Vice-Presidente Executivo de Finanças 

CorporativoAdministrativo-Financeiro, em suas 

ausências ou impedimentos temporários. 

 

 

 

 

Art. 26 ......  
 

Parágrafo 1º - ............ 
 

Parágrafo 2º - ............ 
 

Parágrafo 3º - ............ 
 

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 

Art. 26 ......  
 

Parágrafo 1º - ............ 
 

Parágrafo 2º - ............ 
 

Parágrafo 3º - ............ 
 

Parágrafo 4º - Compete ao Diretor Vice-Presidente 

Executivo de Finanças CorporativoAdministrativo-

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 

 



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 

contábeis, de planejamento financeiro e 

fiscal/tributária. 

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 contábeis, de planejamento 

financeiro e fiscal/tributária.,. 

Artigo 27º - A Companhia considerar-se-á 

obrigada quando representada: 

 

(a)  ......... 

 

(b)  por 2 (dois) diretores em conjunto, 

sendo um necessariamente o Diretor 

Administrativo- Financeiro; ou 

 

(c)  ......... 

 

(......) 

 

 

Parágrafo 2º - As procurações serão 

outorgadas em nome da Companhia pela 

assinatura isolada do Diretor Presidente ou 

pela assinatura de 2 (dois) diretores em 

conjunto, sendo um necessariamente o 

Diretor Administrativo-Financeiro, devendo 

especificar os poderes conferidos e, com 

exceção das procurações outorgadas para 

defesa dos interesses da Companhia em 

processos judiciais e procedimentos 

administrativos nas respectivas esferas 

judicial e administrativa (incluindo, sem 

limitação, procurações com cláusula ad 

judicia e ad judicia et extra), serão 

outorgadas sempre por prazo determinado. 

Artigo 27º - A Companhia considerar-se-á obrigada 

quando representada: 

 

(a)  ........... 

 

(b)  por 2 (dois) diretores em conjunto, sendo 

um necessariamente o Diretor Vice-Presidente 

Executivo de Finanças CorporativoAdministrativo; 

ou 

 

(c)  ............ 

 

(......) 

 

Parágrafo 2º - As procurações serão outorgadas em 

nome da Companhia pela assinatura isolada do 

Diretor Presidente ou pela assinatura de 2 (dois) 

diretores em conjunto, sendo um necessariamente 

o Diretor Administrativo-Financeiro, devendo 

especificar os poderes conferidos e, com exceção 

das procurações outorgadas para defesa dos 

interesses da Companhia em processos judiciais e 

procedimentos administrativos nas respectivas 

esferas judicial e administrativa (incluindo, sem 

limitação, procurações com cláusula ad judicia e ad 

judicia et extra), serão outorgadas sempre por 

prazo determinado. 

 

 



 

Artigo 31º .......... 

(....)   

(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;  

Artigo 31º .......... 

(....)  

(f)          a Companhia poderá manter manter á 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, 

conforme proposta de destinação formulada pela 

administração, 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;  

Esclarecer que a 

Companhia poderá 

manter reserva de lucros 

estatutária denominada 

“Reserva de 

Investimentos”, sendo 

facultativa a destinação de 

parte do lucro líquido do 

exercício para tal reserva, 

conforme proposta a ser 

formulada pela 

administração da 

Companhia. 

 

 

 



ESTATUTO SOCIAL DA 

JSL S.A. 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO 

 

Artigo 1º - A JSL 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”). 

 

Parágrafo 1º - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem 

denominado Novo Mercado, da BM&FBOVESPA, sujeitam-se a Companhia, seus 

acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às 

disposições do Regulamento do Novo Mercado. 

 

Parágrafo 2º - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre 

as disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das 

ofertas públicas previstas neste Estatuto. 

 

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, podendo, por deliberação da Diretoria, alterar o endereço da sede social, bem 

como 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 a exploração dos seguintes serviços: (i) 

transporte rodoviário de cargas, incluindo, mas não se limitando, produtos de higiene, 

cosméticos, perfumes, para a saúde, medicamentos e insumos farmacêuticos e/ou 

farmoquímicos, inclusive os sujeitos a controle especial, saneantes domissanitários, 

materiais e biológicos e alimentos em geral e coletivo de passageiros, nos âmbitos 

municipal, estadual, federal e internacional; armazenagem de cargas; transporte entre 

aeronaves e terminais aeroportuários, manuseio e movimentação nos terminais 

aeroportuários e áreas de transbordo, bem como a colocação, arrumação e retirada de 

cargas, bagagens, correios e outros itens, em aeronaves; deslocamento de aeronaves 

entre pontos da área operacional mediante a utilização de veículos rebocadores (reboque 

de aeronaves); transporte de superfície para atendimento às necessidades de transporte 

de passageiros e tripulantes entre aeronaves e terminais aeroportuários; 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 nº 8.630/93; monitoramento de sistemas de segurança; 



armazenamento de cargas destinadas à exportação; fretamento e transporte turístico de 

superfície; logística; operação de terminais rodoviários; operação e manutenção de 

estacionamento de veículos; reboque, pátio e 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 e de produtos perigosos e não 

perigosos, incluindo, sem limitação, resíduos biológicos e industriais; 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), inclusive máquinas e equipamentos; intermediação de negócios, contratos e 

bens móveis; (iv) comercialização, inclusive importação e exportação de veículos, novos 

e usados (automóveis de passeios, caminhões, ônibus, furgões, veículos comerciais e 

tratores), peças e acessórios, máquinas, motores estacionários e geradores; prestação 

de serviços de oficina mecânica, funilaria e pintura; administração e formação de 

consórcios para aquisição de bens móveis duráveis; prestação de serviços de 

intermediação de: venda de contrato de seguros por empresas especializadas, venda de 

contratos financeiros por empresas especializadas, venda de contratos de consórcios 

promovidos por empresas especializadas, contratação de serviços de despachantes, e 

venda de veículos, peças e acessórios diretamente pelas fabricantes; administração e 

corretagem de seguros dos ramos elementares, seguros dos ramos de vida, seguros dos 

ramos de saúde, capitalização e planos previdenciários; (v) atividades voltadas ao 

embalamento e oleamento, para transporte, de produtos de terceiros, podendo ainda, 

(vi) participar de outras sociedades, como sócia ou acionista, inclusive de instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

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. 

 

 



CAPÍTULO II 

DO CAPITAL SOCIAL, DAS AÇÕES E DOS ACIONISTAS 

 

Artigo 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 

711.288.936,29 (setecentos e onze milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e 

trinta e seis reais e vinte e nove centavos),  R$ 697.421.080,57 (seiscentos e noventa e 

sete milhões, quatrocentos e vinte e um mil e oitenta reais, e cinquenta e sete centavos), 

dividido em 206.830.660 (duzentos e seis milhões, oitocentos e trinta mil e seiscentas e 

sessenta)  205.537.500 (duzentos e cinco milhões, quinhentas e trinta e sete mil e 

quinhentas) de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e 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. 

 

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 nº 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. 

 

CAPÍTULO III 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Artigo 10º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (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, por um membro do Conselho de 

Administração ou por um Diretor indicado pelo Presidente do Conselho de Administração. 

 

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 2 (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 1 (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 e observado o disposto neste Estatuto, 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; 

 

(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 31º, Parágrafo 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. 

 

Parágrafo Único - É vedada, a partir de 14 de maio de 2014, a acumulação de cargos 

de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal 

executivo da Companhia pela mesma pessoa. 

 

Artigo 14º - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria é 

condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores nos termos 



do Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais 

aplicáveis. 

 

Parágrafo Único - 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. 

 

Seção II - Do Conselho de Administração 

 

Artigo 16º - O Conselho de Administração será composto por 5 (cinco) membros, 

eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (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 5 (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; (iii) não for e não tiver sido nos últimos 3 (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); (iv) não 

tiver sido nos últimos 3 (três) anos empregado ou diretor da Companhia, do Acionista 

Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (v) não for fornecedor ou 

comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da Companhia, em magnitude 

que implique perda de independência; (vi) não for funcionário ou administrador de 

sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à 

Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vii) não for cônjuge 

ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; ou (viii) 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 1 (um) Presidente e 1 (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 5 (cinco), 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. 

 

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 3 (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, pelo 

Conselho de Administração. 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 19º, 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 videoconferência, 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; 

 

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, consórcios 

ou para subscrição ou aquisição de participação no capital social de outras sociedades; 

 

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 ao s 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$ 500.000.000,00 (quinhentos 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, ressalvados os contratos de 

financiamentos celebrados com o propósito de aquisição de bens móveis referentes a 

equipamentos operacionais, nos quais a garantia recaia sobre os respectivos bens 

adquiridos; 

 

XXII.  Deliberar sobre a alienação, venda, locação, doação ou oneração, direta ou 

indiretamente, a qualquer título e por qualquer valor, de participações societárias pela 

Companhia; 

 

XXIII.  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$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais); 

 

XXIV.  Definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de 

empresas, para a preparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos 

de OPA para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Novo 

Mercado; 

 

XXV.  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; 

 

XXVI.  Apresentar à Assembleia Geral proposta de distribuição de participação nos lucros 

anuais aos empregados e aos administradores; 

 

XXVII.  Autorizar a realização de operações envolvendo qualquer tipo de instrumento 

financeiro derivativo, assim considerados quaisquer contratos que gerem ativos e 

passivos financeiros para suas partes, independente do mercado em que sejam 

negociados ou registrados ou da forma de realização; qualquer proposta envolvendo as 

operações aqui descritas deverá ser apresentada ao Conselho de Administração pela 

Diretoria da Companhia, devendo constar da referida proposta, no mínimo, as seguintes 

informações: (i) avaliação sobre a relevância dos derivativos para a posição financeira e 

os resultados da Companhia, bem como a natureza e extensão dos riscos associados a 



tais instrumentos; (ii) objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos, 

particularmente, a política de proteção patrimonial (hedge); e (iii) riscos associados a 

cada estratégia de atuação no mercado, adequação dos controles internos e parâmetros 

utilizados para o gerenciamento desses riscos. Não obstante as informações mínimas 

que devem constar da proposta, os membros do Conselho de Administração poderão 

solicitar informações adicionais sobre as tais operações, incluindo, mas não se limitando, 

a quadros demonstrativos de análise de sensibilidade; 

 

XXVIII. Aprovar a emissão de título de valor mobiliário, assim como a obtenção de 

qualquer linha de crédito, financiamento e/ou empréstimo atrelado ou de qualquer outra 

forma baseado em moeda estrangeira; 

 

XXIX.  Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública 

de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por 

meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação 

do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a 

conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse 

do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua 

titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os 

interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em 

relação à Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar 

pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas 

pela CVM; e 

 

XXX.  Deliberar, dentro dos limites do capital autorizado, sobre a emissão de 

debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital 

decorrente da conversão das debêntures, em valor do capital social ou em número de 

ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas, bem como (i) a 

oportunidade da emissão, (ii) a época e as condições de vencimento, amortização e 

resgate, (iii) a época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros 

e do prêmio de reembolso, se houver, e (iv) o modo de subscrição ou colocação, e o 

tipo das debêntures. 

 

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 3 (três) e no máximo 15 (quinze) 

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 Vice-Presidente Executivo de 



Finanças CorporativoAdministrativo-Financeiro e um Diretor de Relações com 

Investidores e os demais diretores sem designação específica, eleitos pelo Conselho de 

Administração, observado o disposto no Parágrafo Único do Artigo 13º. 

 

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. 

 

Artigo 23º - O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 2 (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 Vice-Presidente 

Executivo de Finanças CorporativoAdministrativo-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. As atas das reuniões da Diretoria da Companhia a serem registradas na Junta 

Comercial poderão ser submetidas na forma de extrato da ata lavrada no Livro de Atas 

de Reuniões da Diretoria, assinado pelo Secretário da Mesa da Reunião da Diretoria. 

 

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. 

 

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; 

 



IV.  Apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete 

econômico-financeiro e patrimonial detalhado da Companhia e suas controladas; e 

 

V.  Autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de suas controladas e/ou 

subsidiárias integrais, ressalvados os contratos de leasing e de financiamento que 

tenham por objeto bens operacionais, para os quais não será necessária a autorização, 

sendo expressamente vedada a outorga de garantias a obrigações de terceiros e 

prestação de aval ou fiança em benefício de terceiros. 

 

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 Vice-Presidente Executivo de Finanças 

CorporativoAdministrativo-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. 

 

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)  por 2 (dois) diretores em conjunto, sendo um necessariamente o Diretor Vice-

Presidente Executivo de Finanças CorporativoAdministrativo-Financeiro; ou 

 

(c)  por um ou mais procuradores, quando assim for designado no respectivo 

instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se 

contiverem; 

 

Parágrafo 1º - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia na forma 

estabelecida no Parágrafo 2º infra, que poderão nomear como procuradores pessoas 

físicas integrantes ou não da Diretoria da Companhia. 

 

Parágrafo 2º - As procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela 

assinatura isolada do Diretor Presidente ou pela assinatura de 2 (dois) diretores em 

conjunto, sendo um necessariamente o Diretor Administrativo-Financeiro, devendo 

especificar os poderes conferidos e, com exceção das procurações outorgadas para 

defesa dos interesses da Companhia em processos judiciais e procedimentos 

administrativos nas respectivas esferas judicial e administrativa (incluindo, sem 



limitação, procurações com cláusula ad judicia e ad judicia et extra), serão outorgadas 

sempre por prazo determinado. 

 

Seção IV - Do Conselho Fiscal 

 

Artigo 28º - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente 

e, quando instalado, será composto por 3 (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 1 (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 estará condicionada à prévia 

subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do 

disposto no Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, bem como ao 

atendimento dos requisitos legais aplicáveis. 

 

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 

35º) 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. 

 

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; 

 

(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 poderá manter 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 remanescente será distribuído na forma de dividendos, conforme previsão 

legal. 

 

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 3 

(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e 

reverterão em favor da Companhia. 

 



CAPÍTULO VI 

DA ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, DO CANCELAMENTO DO 

REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E DA SAÍDA DO NOVO MERCADO 

 

Artigo 35º - A Alienação de Controle da Companhia, 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 se obrigue a efetivar oferta pública de 

aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, 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(s) acionista(s) ou o Grupo de Acionistas que 

exerça(m) o Poder de Controle da Companhia. 

 

“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove 

a Alienação de Controle da Companhia. 

 

“Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as 

Ações de 

Controle em uma Alienação de Controle da Companhia. 

 

“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. 

 

“Poder de Controle” (bem como seus termos correlatos, “Controlador”, “Controlado”, 

“sob Controle comum” ou “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, independentemente da participação acionária 

detida. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao 

Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado maioria 

absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (três) últimas Assembleias Gerais da 



Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta 

do capital votante. 

 

“Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas que sejam (a) vinculadas por 

contratos ou acordos de voto qualquer natureza seja diretamente ou por meio de 

sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (b) entre os quais 

haja relação de Controle; ou (c) que estejam sob Controle 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 Acionista Controlador Alienante não poderá 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 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 enquanto os seus signatários 

não tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o 

Regulamento do Novo Mercado. 

 

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 adquirir o Poder de Controle desta, em razão de contrato 

particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo 

qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: 

 

I.  efetivar a oferta pública de aquisição referida no Artigo 35º deste Estatuto; 



 

II. pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o 

preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 

6 (seis) meses anteriores a data de aquisição do Poder de Controle, devidamente 

atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas 

as pessoas que venderem ações da Companhia nos pregoes em que o Adquirente 

realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, 

cabendo a BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos termos de seus 

regulamentos. 

 

Artigo 38º - Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada pelo Acionista 

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 40º deste Estatuto Social, 

respeitadas as normas legais e regulamentos aplicáveis. 

 

Artigo 39º - O Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de 

ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, 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 a sociedade resultante dessa 

reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos para negociação no Novo 

Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que 

aprovou a referida operação. O preço a ser ofertado deverá corresponder, no mínimo, 

ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, elaborado nos termos do 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 instituição ou empresa especializada, com experiência 

comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus 

administradores e/ou Acionista(s) Controlador(es), 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 - Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a 

saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos 

passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação 

de reorganização societária, na qual a sociedade resultante desta reorganização não 

tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 

120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida 

operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição nas 

mesmas condições previstas no artigo acima. 

 

Parágrafo 1º - A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela 

realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na 

assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. 

 

Parágrafo 2º - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta 

pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual 

a companhia resultante desta reorganização não tenha seus valores mobiliários 

admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram 

favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta. 

 

Artigo 42º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador 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 2 (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, nos 

termos do artigo 123 da Lei nº 6.404/76. 

 



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 não haver Acionista Controlador 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, os 

administradores da Companhia deverão convocar assembleia geral de acionistas cuja 

ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações 

constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da 

Companhia do Novo Mercado. 

 

Parágrafo Único - Caso a assembleia geral mencionada do inciso (ii) do caput delibere 

pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida assembleia geral deverá definir 

o(s) responsável (is) pela realização de oferta pública de aquisição de ações prevista no 

Artigo 35º, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ao) assumir expressamente 

a obrigação de realizar a oferta. 

 

Artigo 44º - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de 

obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação 

de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a 

ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 40º deste Estatuto, respeitadas 

as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Parágrafo Único - O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição 

de ações prevista no caput desse Artigo. 

 

Artigo 45º - 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 46º - Qualquer 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 (sessenta) 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. 

 

Parágrafo 1º - 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 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 (noventa) dias anterior ao fato ou 

evento que gerar a obrigação da oferta pública prevista neste Artigo. 

 

Parágrafo 2º - 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 40º e mediante a utilização de metodologia prevista na 

alínea (a) do Parágrafo 1º deste Artigo. 

 

Parágrafo 3º - Os acionistas titulares de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações 

de emissão da Companhia, excetuadas neste cômputo as ações de titularidade do 

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 Adquirente. 

 

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 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 prevista no caput deste Artigo não excluirá 

a possibilidade de outro acionista da Companhia formular outra oferta pública 

concorrente ou isolada, ou, de a própria Companhia formular oferta pública para fins de 

cancelamento de seu registro, nos termos da regulamentação aplicável. 

 

Parágrafo 7º - As obrigações constantes do artigo 254-A da Lei das Sociedades por 

Ações, e nos Artigos 35º, 36º e 37º deste Estatuto não excluem o cumprimento pelo 

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 40º; 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 (dez) 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 40º, 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. 



 

Artigo 47º - Na hipótese de o 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 Adquirente não poderá votar, para 

deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Adquirente, conforme disposto 

no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações. 

 

Artigo 48º - Os 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 ou terceiro. 

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 49º - A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho 

Fiscal obrigam -se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem 

do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 

relacionada com 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, do 

Regulamento de Arbitragem estabelecido pela Câmara de Arbitragem do Mercado e do 

Regulamento de Sanções. 

 

Parágrafo 1º - O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, nomeados nos 

termos do 

Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. 

 

Parágrafo 2º - A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

Brasil. A língua da arbitragem será o português. A arbitragem será processada e julgada 

de acordo com o Direito brasileiro. 

 

Parágrafo 3º - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de 

medidas cautelares e de urgência pelas Partes, antes de constituído o tribunal arbitral, 

poderá ser remetido ao Árbitro de Apoio, na forma do item 5.1 do Regulamento de 

Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, ou, alternativamente, ao Poder 



Judiciário. A partir da constituição do tribunal arbitral, todas as medidas cautelares ou 

de urgência deverão ser pleiteadas diretamente a este, ficando este desde já autorizado 

a manter, revogar ou modificar as medidas cautelares e de urgência anteriormente 

requeridas ao Árbitro de Apoio ou ao Poder Judiciário. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA 

 

Artigo 50º - 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 51º - 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 52º - 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, 

respeitado o Regulamento do Novo Mercado. 

 

Artigo 53º - 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 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 nos Artigos 46º e 47º 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 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 56º. 

 

* * * * 



Anexos referentes aos planos de remuneração baseado em ações da Proposta da Administração para 

Participação em Assembleia Geral de Acionistas da JSL S.A. 

 

Anexo VI – Informações relativas ao Plano de Opção de Compra de Ações 

(Anexo 13 da ICVM 481) 

 

1. Fornecer cópia do plano proposto 

 

Vide Anexo IX a esta proposta. 

 

2. Informar as principais características do plano proposto, identificando: 

 

a. Potenciais beneficiários 

 

São elegíveis para participar do Plano de Opção os administradores, empregados em posição de 

comando e prestadores de serviços da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle, sendo 

certo que a efetiva eleição dos beneficiários caberá ao Conselho de Administração da Companhia ou 

a um comitê especialmente criado para assessorar o Conselho de Administração na administração do 

Plano de Opções. 

 

b. Número máximo de opções a serem outorgadas 

 

O número máximo de opções a serem outorgadas no âmbito do Plano de Opções está limitado ao 

número máximo de ações abrangidas pelo Plano de Opções, conforme descrito no item 2.c. abaixo. 

Cada opção outorgada poderá ter como objeto uma ou mais ações. 

 

c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano 

 

O número máximo de ações a serem concedidas no âmbito do Plano de Opções, somadas às opções 

ou outros direitos de recebimento de ações de emissão da Companhia no âmbito de outros planos, 

não poderão exceder o correspondente a 5% (cinco por cento) do total de ações de emissão da 

Companhia, equivalente à 10.342.025 (dez milhões, trezentas e quarenta e duas mil e vinte e cinco) 

ações ordinárias na presente data. 

 

d. Condições de aquisição 

 

Os critérios e condições de aquisição das opções serão definidos pelo Conselho de Administração para 

cada beneficiário, incluindo o número de ações que poderão ser adquiridas com o exercício de cada 

opção, o preço de exercício de cada opção e as condições de seu pagamento, os prazos e condições 

de exercício de cada opção e quaisquer outras condições relativas às opções a serem outorgadas, e 

serão fixados nos contratos de outorga de opção (“Contrato de Opção”). 

 

e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício 

 

O preço de exercício das opções outorgadas nos termos do Plano de Opções será fixado pelo Conselho 

de Administração respeitando-se sempre o preço mínimo do valor patrimonial por ação da 

Companhia, com base no último balanço aprovado pela Companhia. 

 

f. Critérios para fixação do prazo de exercício 

 



Conforme mencionado no item “d”, o Conselho de Administração fixará os critérios do prazo de 

exercício quando da celebração de cada Contrato de Opção, sendo certo que as opções outorgadas 

nos termos do Plano de Opções somente poderão ser exercidas, total ou parcialmente, após o prazo 

mínimo de 12 (doze) meses a contar da celebração do Contrato de Opção. 

 

g. Forma de liquidação de opções 

 

Com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos do 

Plano de Opções, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração, emitir novas ações, 

dentro dos limites autorizados, ou alienar ações mantidas em tesouraria. 

 

h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção 

do plano 

 

O Plano de Opções poderá ser extinto, a qualquer momento, por decisão da Assembleia Geral. 

 

3. Justificar o plano proposto, explicando: 

 

a. Os principais objetivos do plano 

 

Em continuidade com os objetivos do plano de opção de compra de ações de emissão da Companhia 

aprovado em 8 de fevereiro de 2010, o presente Plano de Opções tem por objetivo: (a) estimular a 

expansão, o êxito e a consecução dos objetos 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 manter a ela vinculados administradores e empregados 

 

b. A forma como o plano contribui para esses objetivos 

 

O Plano de Opções confere aos seus participantes a possibilidade de se tornarem acionistas da 

Companhia, alinhando seus interesses aos interesses dos acionistas e estimulando-os a trabalhar na 

otimização de todos os aspectos que possam valorizar a Companhia e suas subsidiárias, conforme o 

caso. Ademais, considerando os prazos de exercício das opções, o  Plano de Opções também contribui 

para promover a retenção de beneficiários na Companhia e/ou nas sociedades sob seu controle. 

 

c. 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. Nesse sentido, o Plano de 

Opções constitui um instrumento incentivador do bom desempenho individual e do 

comprometimento com metas empresariais. Ademais, a Companhia acredita que, ao atribuir aos 

beneficiários a oportunidade de se tornarem acionistas da Companhia, estimula que a atuação de tais 

beneficiários seja feita com vistas à criação de valor para ela e seus acionistas. 

 

d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a curto, médio e longo 

prazo 

 

Por meio do Plano de Opções, a Companhia busca alinhar os interesses dos administradores, 

Companhia e acionistas por meio de benefícios de acordo com a performance das ações da 

Companhia. Ao estimular a melhoria da nossa gestão e a permanência de executivos e empregados, a 



Companhia visa a atingir ganhos pelo comprometimento dos beneficiários com os resultados de longo 

prazo e melhorias constantes que impactam o desempenho da Companhia no curto prazo. 

 

4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras contábeis que 

tratam desse assunto 

 

A Companhia estima que o total das suas despesas com o Plano de Opções será de R$ 2.852.531,64. 

 

 

* *  * 

  



Anexo VII – Informações relativas ao Plano de Ações Restritas e Matching 

(Anexo 13 da ICVM 481) 

 

1. Fornecer cópia do plano proposto 

 

Vide Anexo X a esta proposta. 

 

2. Informar as principais características do plano proposto, identificando: 

 

a. Potenciais beneficiários 

 

São elegíveis para participar do Plano de Ações Restritas os administradores, empregados e 

prestadores de serviços da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle, sendo certo que a 

efetiva eleição dos beneficiários caberá ao Conselho de Administração da Companhia ou a um comitê 

especialmente criado para assessorar o Conselho de Administração na administração do Plano de 

Ações Restritas. 

 

b. Número máximo de opções a serem outorgadas 

 

Não serão outorgadas pela Companhia opções de compra de ações no âmbito do Plano de Ações 

Restritas, tendo em vista se tratar de um plano que abrange a concessão de ações aos beneficiários 

da Companhia, observados determinados termos e condições previstos no Plano de Ações Restritas. 

 

c. Número máximo de ações abrangidas pelo plano 

 

O número máximo de ações a serem concedidas no âmbito do Plano de Ações Restritas, somadas às 

opções ou outros direitos de recebimento de ações de emissão da Companhia no âmbito de outros 

planos, não poderão exceder o correspondente a 5% (cinco por cento) do total de ações de emissão 

da Companhia, equivalente à 10.342.025 (dez milhões, trezentas e quarenta e duas mil e vinte e cinco) 

ações ordinárias na presente data. 

 

d. Condições de aquisição 

 

Uma vez verificadas as condições estabelecidas para recebimento do bônus por um beneficiário, 35% 

(trinta e cinco por cento) do valor da remuneração variável auferida por tal beneficiário a título de tal 

bônus, líquido de tributos, será pago por meio da entrega de ações restritas, nos termos do Plano.   

  

Adicionalmente, o beneficiário poderá, a seu exclusivo critério, optar pelo recebimento de uma 

parcela adicional do valor da remuneração variável auferida por ele a título de bônus em ações de 

emissão da Companhia. Nesse caso, a Companhia determinará previamente o percentual máximo do 

valor do bônus. Caso o beneficiário opte pela parcela adicional, a Companhia deverá entregar (match) 

ao beneficiário 1 (uma) ação de sua emissão para cada 1 (uma) ação recebida por tal beneficiário em 

decorrência da opção de converter parte adicional de tal bônus em ações da Companhia. 

 

e. Critérios pormenorizados para fixação do preço de exercício 

 

Não há preço de exercício, tendo em vista não se tratar de plano de outorga de opção de compra de 

ações.  

  



Para o cálculo do número de ações restritas a serem entregues a cada Beneficiário, é utilizada a média 

da cotação das ações de emissão da Companhia ponderada pelo volume de negociação nos 30 (trinta) 

pregões em que as ações tenham sido negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão imediatamente 

anteriores à cada data de aquisição dos direitos relacionados às ações restritas. 

 

f. Critérios para fixação do prazo de exercício 

 

Os prazos de carência para plena aquisição dos direitos relativos às Ações Restritas serão 

determinados pelo Conselho de Administração quando da aprovação de cada programa de outorga. 

Os critérios para fixação dos prazos de carência a serem utilizados pelo Conselho de Administração 

devem observar o escopo do Plano de alinhar os interesses dos administradores ao da Companhia no 

longo prazo. A entrega das ações restritas ocorrerá em 4 (quatro) lotes anuais de 25% (vinte e cinco 

por cento) do total de ações restritas cada. 

 

g. Forma de liquidação de opções 

 

Conforme descrito acima, não serão outorgadas pela Companhia opções de compra de ações no 

âmbito do Plano de Ações Restritas, 

 

h. Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção 

do plano 

 

O Plano de Ações Restritas poderá ser extinto, a qualquer momento, por decisão da Assembleia Geral. 

 

3. Justificar o plano proposto, explicando: 

 

a. Os principais objetivos do plano 

 

Em continuidade com os objetivos do plano de ações restritas e matching da Companhia aprovado em 

22 de outubro de 2018, o presente Plano de Ações Restritas tem por objetivo: (a) estimular a expansão, 

o êxito e a consecução dos objetos 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 manter a ela vinculados administradores e empregados. 

 

b. A forma como o plano contribui para esses objetivos 

 

Ao entregar ações restritas e ações adicionais decorrentes do matching aos beneficiários do Plano de 

Ações Restritas, a Companhia entende que estimula ainda mais tais beneficiários a se dedicarem aos 

objetivos da Companhia, contribuindo para o crescimento da Companhia e, consequentemente, para 

a valorização das ações de sua emissão. A remuneração em ações atrai e retêm administradores, 

empregados e prestadores de serviços. 

 

c. Como o plano se insere na política de remuneração da companhia 

 

O Plano é um dos elementos da remuneração global dos administradores, e insere-se como 

remuneração variável de longo prazo. A remuneração baseada em ações é complementar à 

remuneração fixa e aos benefícios. 

 



d. Como o plano alinha os interesses dos beneficiários e da companhia a curto, médio e longo 

prazo 

 

O Plano de Ações Restritas alinha os interesses dos administradores aos da Companhia a médio e 

longo prazo, uma vez que, ao receber ações da Companhia, cria-se um incentivo para que os 

beneficiários do Plano de Ações Restritas trabalhem para que o preço de tais ações no mercado 

aumente ao longo do tempo, permitindo-lhes usufruir da sua valorização em uma eventual venda 

futura. 

 

4. Estimar as despesas da companhia decorrentes do plano, conforme as regras contábeis que 

tratam desse assunto 

 

A Companhia estima que o total das suas despesas com o Plano de Ações Restritas será de 

R$ 2.852.531,64. 

 

 

* *  * 

 

  



Anexo VIII – Informações Relativas à Recompra de Ações 

(Anexo 20-B da ICVM 481) 

 

1. Justificar pormenorizadamente o objetivo e os efeitos econômicos esperados da operação;   

  

A operação de recompra de ações de emissão da Companhia (“Operação de Recompra”) tem por objetivo 

cumprir com as obrigações e compromissos assumidos pela Companhia no âmbito do Plano de Opção de 

Compra de Ações, apresentado na presente na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e do Plano 

de Ações Restritas e Matching, apresentado na presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.   

  

Em relação aos efeitos econômicos da operação, a Companhia entende que são de baixo impacto e que 

não afetarão o cumprimento das obrigações assumidas perante seus credores. 

 

2. Informar as quantidades de ações (i) em circulação e (ii) já mantidas em tesouraria;   

  

Com base na posição acionária na presente data, (i) a quantidade de ações em circulação no mercado, de 

acordo com a definição dada pelo artigo 8°, §3° da Instrução CVM no 567/2015, é de 58.068.157 ações 

ordinárias; e (ii) a quantidade de ações em tesouraria é de 41.794 ações ordinárias. 

 

3. Informar a quantidade de ações que poderão ser adquiridas ou alienadas;   

  

Conforme disposto no Plano de Opções e no Plano de Ações Restritas, a Companhia poderá adquirir a 

totalidade das ações outorgadas que qualquer beneficiário pretenda, direta ou indiretamente, dispor ou, 

de qualquer maneira, ceder, bem como as novas ações que se tornem de sua propriedade em virtude de 

bonificações, desdobramentos ou grupamentos, desde que tais ações tenham decorrido para o 

beneficiário da propriedade das ações objeto dos Planos, sendo certo que o número máximo de ações a 

serem concedidas no âmbito dos planos, não poderão exceder o correspondente a 5% (cinco por cento) 

do total de ações de emissão da Companhia, equivalente à 10.342.025 (dez milhões, trezentas e quarenta 

e duas mil e vinte e cinco) ações ordinárias na presente data. 

 

4. Descrever as principais características dos instrumentos derivativos que a companhia vier a 

utilizar, se houver;   

  

A Companhia não utilizará instrumentos derivativos. 

 

5. Descrever, se houver, eventuais acordos ou orientações de voto existentes entre a companhia 

e a contraparte das operações;   

  

Não aplicável.  

 

6. Na hipótese de operações cursadas fora de mercados organizados de valores mobiliários, 

informar:   

  

a. o preço máximo (mínimo) pelo qual as ações serão adquiridas (alienadas); e   

 

Não aplicável, uma vez que todas as aquisições terão seu valor definido com base na média da cotação, 

ponderada pelo volume, em 10 (dez) pregões em que as ações da Companhia tenham sido negociadas 

na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.  

  



b. se for o caso, as razões que justificam a realização da operação a preços mais de 10% (dez por 

cento)  superiores, no caso de aquisição, ou mais de 10% (dez por cento) inferiores, no caso de 

alienação, à média da cotação, ponderada pelo volume, nos 10 (dez) pregões anteriores;   

  

Não aplicável, uma vez que todas as aquisições terão seu valor definido com base na média da cotação, 

ponderada pelo volume, em 10 (dez) pregões em que as ações da Companhia tenham sido negociadas 

na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.  

 

7. Informar, se houver, os impactos que a negociação terá sobre a composição do controle 

acionário ou da estrutura administrativa da sociedade;   

  

A Companhia entende que as aquisições das ações de sua emissão não acarretarão impactos sobre o seu 

controle acionário ou sobre sua estrutura administrativa. 

 

8. Identificar as contrapartes, se conhecidas, e, em se tratando de parte relacionada à companhia, 

tal como definida pelas regras contábeis que tratam desse assunto, fornecer ainda as informações 

exigidas pelo art. 8º desta Instrução;   

  

Serão potencialmente todos os administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia e 

das Controladas para os quais tenham sido ou venham a ser outorgadas Ações Restritas no âmbito dos 

Planos. 

 

9. Indicar a destinação dos recursos auferidos, se for o caso; 

 

As ações adquiridas no âmbito das Operações de Recompra poderão ser utilizadas para a execução do 

Plano de Opções e do Plano de Ações Restritas, bem como poderão permanecer em tesouraria, ser 

canceladas, novamente alienadas ao mercado ou a beneficiários do Plano de Opções e do Plano de Ações 

Restritas. 

 

10. Indicar o prazo máximo para a liquidação das operações autorizadas;   

 

Enquanto estiver em vigor o Plano de Opções e o Plano de Ações Restritas, que possuem prazo de vigência 

indeterminado.  

 

11.  Identificar instituições que atuarão como intermediárias, se houver;   

 

Não aplicável. 

 

12. Especificar os recursos disponíveis a serem utilizados, na forma do art. 7º, § 1º, da Instrução 

CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015.   

 

As aquisições realizadas no âmbito das Operações de Recompra serão suportadas pelas reservas, 

conforme apuradas nas demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 

31 de dezembro de 2019, (i) de transações de pagamentos baseado em ações, cujo valor corresponde a 

R$ 13,387 milhões, (ii) de retenção de lucros, cujo valor corresponde R$ 15,192 milhões, e (iii) de 

investimentos, cujo valor corresponde a R$ 129,985 milhões. 

 

13. Especificar as razões pelas quais os membros do conselho de administração se sentem 

confortáveis de que a recompra de ações não prejudicará o cumprimento das obrigações assumidas 

com credores nem o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos ou mínimos 



 

Os membros do Conselho de Administração entendem que a Operação de Recompra, nos termos ora 

propostos, não acarretará prejuízo ao cumprimento das obrigações assumidas com seus credores nem 

comprometerá o pagamento de dividendos obrigatórios, fixos e mínimos, uma vez que não há qualquer 

obrigação da Companhia de efetuar tais operações, sendo apenas um direito da Companhia.  

 

 

* *  * 

 

  



Anexo D – Plano de Opção de Compra de Ações Consolidado 

 

PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA JSL S.A. 

 

A presente consolidação do Plano de Opção de compra de ações da JLS S.A. (“Companhia”), aprovado 

pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 8 de fevereiro de 2010 e 30 de abril 

de de 2020 (“Plano”), estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de ações de 

emissão da Companhia a administradores e empregados da Companhia ou outras sociedades sob o seu 

controle, nos termos do artigo 168, §3°, da Lei 6.404/76. 

 

I. Objetivos do Plano 

 

1.1.  O Plano tem por objeto permitir que administradores, empregados e prestadores de serviços da 

Companhia ou de outras sociedades sob o seu controle, sujeito a determinadas condições, adquiram 

ações da Companhia, com vistas a: (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetos 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 manter a ela vinculados administradores e 

empregados. 

 

II. Beneficiários Elegíveis 

 

2.1. Poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas de opção de compra de ações nos termos do 

Plano os administradores, empregados em posição de comando e prestadores de serviços da Companhia 

ou outras sociedades sob o seu controle (“Beneficiários”). 

 

III. Administração do Plano 

 

3.1. O Plano será administrador pelo Conselho de Administração da Companhia, o qual poderá, 

observadas as restrições previstas em lei, constituir um comitê especialmente criado para assessorar o 

Conselho de Administração na administração do Plano (“Comitê”). 

 

3.1.1. Na hipótese de criação de um Comitê, este será composto por, no mínimo, 3 (três) 

membros do Conselho de Administração da Companhia. 

 

3.2. Obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral, o Conselho 

de Administração da Companhia terá amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e 

adequadas para administração do Plano, incluindo: 

 

(a) a outorga de opções nos termos do Plano, bem como a criação e aplicação de normas específicas 

para cada outorga, sujeito aos termos deste Plano; 

 

(b) o estabelecimento de metas relacionadas ao desempenho dos administradores e empregados 

da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle, de forma a estabelecer critérios objetivos para a 

eleição dos Beneficiários; 

 

(c) a eleição dos Beneficiários do Plano e a autorização para outorgar opções de compra de ações 

em seu favor, estabelecendo todas as condições das opções a serem outorgadas, bem como a modificação 

de tais condições quando necessário para adequar as opções aos termos de lei, norma ou regulamento 

superveniente; e 



 

(d) a emissão de novas ações da Companhia dentro do limite do capital autorizado, para satisfazer 

o exercício de opções de ações outorgadas nos termos do Plano. 

 

3.3. No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito apenas aos limites 

estabelecidos em lei e no Plano, ficando claro que o Conselho de Administração poderá tratar de maneira 

diferenciada administradores e empregados da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle, não 

estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a outros as condições que 

entenda aplicável a apenas algum ou alguns. 

 

3.4. As deliberações do Conselho de Administração da Companhia têm força vinculante para a 

Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas com o Plano. 

 

IV. Outorga de Opções 

 

4.1. Periodicamente, durante a vigência do Plano, o Conselho de Administração da Companhia 

determinará os Beneficiários em favor dos quais serão outorgadas opções de compra de ações nos termos 

do Plano, o número de ações que poderão ser adquiridas com o exercício de cada opção, o preço de 

exercício de cada opção e as condições de seu pagamento, os prazos e condições de exercício de cada 

opção e quaisquer outras condições relativas a tais opções. 

 

4.2. A outorga de opções de compra de ações nos termos do Plano é realizada mediante a celebração 

de contratos de outorga de opção entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem 

prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração: (a) a quantidade de ações 

objeto da outorga; (b) as condições para aquisição do direito ao exercício da opção; (c) o prazo final para 

exercício da opção de compra de ações; e (d) o preço de exercício e condições de pagamento (“Contrato 

de Opção”). 

 

4.3. O Conselho de Administração poderá impor termos e/ou condições precedentes para o exercício 

da opção e, observadas as cláusulas mínimas estabelecidas no Plano, impor restrições à transferência das 

ações adquiridas com o exercício das opções, podendo também reservar para a Companhia opções de 

recompra ou direitos de preferência em caso de alienação pelo Beneficiário dessas mesmas ações além 

daqueles previstos na Seção VII abaixo. 

 

4.4. Os Contratos de Opção serão individualmente elaborados para cada Beneficiário, podendo o 

Conselho de Administração estabelecer termos e condições diferenciados para cada Contrato de Opção, 

sem necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários, mesmo 

que se encontrem em situações similares ou idênticas. 

 

4.5. As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano, bem como o seu exercício pelos 

Beneficiários, não têm qualquer relação nem estão vinculados à sua remuneração fixa ou eventual 

participação nos lucros. 

 

V. Ações Sujeitas ao Plano 

 

5.1.  As opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano, somadas às opções ou outros 

direitos de recebimento de ações de emissão da Companhia no âmbito de planos de opção de compra de 

ações ou planos de remuneração baseada em ações de emissão da Companhia, aprovados anteriormente, 

poderão conferir direitos de aquisição sobre um número de ações que não exceda, a qualquer tempo, 5% 

(cinco por cento) do total das ações de emissão da Companhia em bases totalmente diluídas. 



 

5.2. Com o propósito de satisfazer o exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos 

do Plano, a Companhia poderá, a critério do Conselho de Administração: (a) emitir novas ações dentro do 

limite do capital autorizado; ou (b) vender ações mantidas em tesouraria, sujeito a prévia autorização da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

 

5.3. Os acionistas não terão direito de preferência na outorga ou no exercício de opções de compra 

de ações de acordo com o Plano, conforme previsto no art. 171, §3°, da Lei 6.404/76. 

 

5.4. As ações adquiridas em razão do exercício de opção de compra nos termos do Plano manterão 

todos os direitos pertinentes à sua espécie, ressalvado o disposto no item 6.2.1. abaixo, bem como 

eventual disposição em contrário estabelecida pelo Conselho de Administração. 

 

VI. Preço do Exercício das Opções 

 

6.1. Caberá ao Conselho de Administração fixar o preço de exercício das opções outorgadas nos 

termos do Plano, respeitado o preço mínimo do valor patrimonial por ação da Companhia, com base no 

último balanço aprovado pela Companhia. 

 

6.2. O preço de exercício será pago pelos Beneficiários em dinheiro, observadas as formas e prazos 

determinados pelo Conselho de Administração. 

 

6.2.1. Enquanto o preço de exercício não for pago integralmente, as ações adquiridas com o 

exercício da opção nos termos do Plano 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. 

 

VII. Exercício das Opções 

 

7.1. As opções outorgadas nos termos do Plano somente poderão ser exercidas, total ou 

parcialmente após o prazo mínimo de 12 (doze) 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. 

 

7.1.1. A parcela da opção não exercida ou não paga nos prazos e condições estipulados no 

respectivo contrato de opção será considerada automaticamente extinta, sem direito à 

indenização. 

 

7.2. O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito ao exercício das opções, 

sempre que verificadas situações que, nos termos da lei ou regulamentação em vigor, restrinjam ou 

impeçam a negociação de ações por parte do Beneficiário. 

 

7.3. Nenhum Beneficiário terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da Companhia até que 

a sua opção seja devidamente exercida nos termos do Plano e respectivo Contrato de Opção. Nenhuma 

ação será entregue ao titular em decorrência do exercício da opção a não ser que todas as exigências 

legais, regulamentares e contratuais tenham sido integralmente cumpridas. 

 

VIII. Alienação das Ações e Direito de Recompra 



 

8.1. Caso qualquer Beneficiário pretenda, direta ou indiretamente, dispor ou, de qualquer maneira, 

ceder a totalidade ou parte das ações de emissão da Companhia objeto das opções outorgadas no âmbito 

deste Plano, bem como aquelas novas ações que se tornem de sua propriedade em virtude de 

bonificações, desdobramentos ou grupamentos, desde que tais novas ações tenham decorrido para o 

Beneficiário da propriedade das ações objeto deste Plano (“Ações”), a Companhia terá o direito de optar 

por adquirir tais Ações pelo Valor de Mercado (abaixo definido), não estando a Companhia vinculada ao 

preço e condições ofertadas por quaisquer terceiros (“Direito de Recompra”). 

 

8.1.1.  Obriga-se o Beneficiário a comunicar, por escrito, à Diretoria da Companhia seu 

interesse em vender, ceder, dispor ou, de qualquer maneira, alienar as Ações, no todo ou em 

parte, incluindo, nessa comunicação, a quantidade de Ações a serem alienadas (“Notificação”). 

 

8.1.2. A Companhia terá 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do comprovado 

recebimento da Notificação, para exercer seu Direito de Recompra (“Prazo do Direito de 

Recompra”) pelo Valor de Mercado. Caso a Companhia não exerça o seu direito ou não se 

manifeste tempestivamente, o Beneficiário poderá alienar as Ações da maneira que preferir 

durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes ao encerramento do Prazo do Direito de Recompra. Ao 

final desses 5 (cinco) dias úteis, qualquer outro ato de disposição ou, de qualquer maneira, 

alienação das Ações deverá ser precedido de nova Notificação do Direito de Recompra. 

 

8.1.3. Caso opte por exercer seu Direito de Recompra, a Companhia terá 2 (dois) dias úteis a 

partir do dia útil em que foi definido o Valor de Mercado das Ações para realizar o pagamento à 

vista da compra das Ações ao Beneficiário. 

 

8.1.4. Entende-se como “Valor de Mercado” a média da cotação, ponderada pelo volume, nos 

10 (dez) pregões seguintes em que as ações sejam negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

contados a partir do pregão seguinte à data do exercício do Direito de Recompra pela Companhia.  

 

8.2. O Beneficiário se obriga a não onerar as Ações e a não instituir sobre elas qualquer gravame que 

possa impedir a execução do disposto nesse Plano. 

 

8.3. Os Beneficiários não poderão alienar nenhuma Ação durante os períodos em que (i) estiverem 

vedados pela legislação a negociar ações de emissão da Companhia ou (ii) a Companhia esteja vedada a 

negociar com ações de sua própria emissão. 

 

IX. Hipótese de Desligamento da Companhia e seus Efeitos 

 

9.1. 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 poderão ser extintos ou 

modificados, observado o disposto no respectivo Contrato de Opção. 

 

X. Prazo de Vigência do Plano 

 

10.1. O Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e 

poderá ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral. O término de vigência do Plano 

não afetará a eficácia das opções ainda em vigor outorgadas com base nele. 

 

XI. Disposições Gerais 



 

11.1. A outorga de opções nos termos do Plano não impedirá a Companhia de se envolver em 

operações de reorganização societária, tais como transformação, incorporação, fusão e cisão. O Conselho 

de Administração da Companhia e as sociedades envolvidas em tais operações poderão, a seu critério, 

determinar, sem prejuízo de outras medidas que decidirem por equidade: (a) a substituição das ações 

objeto desta opção de aquisição por ações da sociedade sucessora da Companhia; (b) a antecipação da 

aquisição do direito ao exercício da opção de aquisição das ações, de forma a assegurar a inclusão das 

ações correspondentes na operação em questão; e/ou (c) o pagamento em dinheiro da quantia a que o 

Beneficiário faria jus nos termos do Plano. 

 

11.2. Caso o número, espécie e classe das ações existentes na data da aprovação do Plano venham a 

ser alterado como resultado de bonificações, desdobramentos, grupamentos ou conversão de ações de 

uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela 

Companhia, caberá ao Conselho de Administração da Companhia realizar o ajuste correspondente no 

número, espécie e classe das ações objeto das ações outorgadas e seu respectivo preço de exercício, para 

evitar distorções na aplicação do Plano. 

 

11.3. Nenhuma disposição do Plano ou opção outorgada nos termos do Plano conferirá a qualquer 

Beneficiário o direito de permanecer como administrador e/ou empregado da Companhia, nem 

interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia, a qualquer tempo e sujeito às condições legais 

e contratuais, rescindir o contrato de trabalho do empregado e/ou interromper o mandato do 

administrador. 

 

11.4. Cada Beneficiário deverá aderir expressamente aos termos do Plano, mediante declaração 

escrita, sem qualquer ressalva. 

 

11.5. O Conselho de Administração, no interesse da Companhia e de seus acionistas, poderá rever as 

condições do Plano, desde que não altere os respectivos princípios básicos. 

 

11.6. 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. 

 

11.7. Os casos omissos serão regulados pela Assembleia Geral. Qualquer opção concedida de acordo 

com o Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui estabelecidos, incluindo, mas não somente, 

as alterações aprovadas em Assembleia Geral posteriores à outorga das opções de compra. Os termos e 

condições previstos no Plano prevalecerão em caso de inconsistências a respeito de disposições de 

qualquer Contrato de Opção ou documento mencionado neste Plano. 

 

Fica eleito o foro central da comarca da Cidade de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias que possam surgir com relação ao 

Plano. 

 

 

 

* *  * 

 

  



Anexo E – Plano de Ações Restritas e Matching Consolidado 

 

PLANO DE AÇÕES RESTRITAS E MATCHING DA JSL S.A. 

  

O presente Plano de Ações Restritas e Matching (“Plano”), aprovado pelas Assembleias Gerais 

Extraordinária realizadas em 22 de outubro de 2018 e 30 de abril de 2020 é regido pelas disposições 

abaixo e pela legislação aplicável. 

  

1. DEFINIÇÕES  

  

1.1. As expressões abaixo, quando usadas aqui com iniciais em maiúsculo, terão os significados a elas 

atribuídos a seguir:  

  

“Ações Matching” significam as ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão 

da Companhia que serão transferidas aos Beneficiários, sob os termos deste Plano, na proporção de 1 

(uma) Ação Matching para cada 1 (uma) Ação Própria, conforme itens 4.2 e 4.2.1;  

  

“Ações Restritas” significam as ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão 

da Companhia que serão transferidas aos Beneficiários, sob os termos deste Plano, de cada Programa e 

do respectivo Contrato de Outorga, como pagamento de até 35% (trinta e cinco por cento) do valor da 

remuneração variável auferida pelos Beneficiários a título de Bônus, líquido de tributos;  

  

“Beneficiários” significam os administradores, empregados e prestadores de serviços da Companhia e das 

Controladas, que manifestaram a vontade de aderir ao presente Plano e ao respectivo Programa mediante 

a celebração do respectivo Contrato de Outorga, em favor dos quais a Companhia e/ou as Controladas 

outorgarão direito ao recebimento de Ações Restritas e, conforme o caso, Ações Matching;  

  

“Bônus” significa a remuneração variável adicional paga aos Beneficiários pela Companhia e/ou pelas 

Controladas, sujeita aos termos e condições aplicáveis, incluindo, sem limitação, o cumprimento de 

metas;  

  

“Companhia” significa a JSL S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 

1017, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 04530-001, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 52.548.435/0001-79 e NIRE sob o nº 35.300.362.683;  

  

“Conselho de Administração” significa o Conselho de Administração da Companhia;  

  

“Controlada” significa cada sociedade que esteja sob controle (conforme definido no artigo 116 da Lei nº 

6.404/76) da Companhia;  

 

“Contratos de Outorga” significam os instrumentos particulares de outorga de direito ao recebimento de 

Ações Restritas celebrados entre a Companhia e os Beneficiários, por meio dos quais a Companhia e/ou 

as Controladas outorgarão direito ao recebimento de Ações Restritas aos Beneficiários;  

  

“Data de Outorga” significa a data da celebração dos Contratos de Outorga;  

  

“Desligamento” significa o término da relação jurídica entre o Beneficiário e a Companhia ou qualquer 

uma de suas Controladas, por qualquer motivo incluindo a renúncia, destituição, substituição ou término 

do mandato sem reeleição ao cargo de administrador, pedido de demissão voluntária ou demissão pela 

Companhia, com ou sem justa causa, aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento;  



  

“ICVM 567” significa a Instrução CVM nº 567, de 17 de setembro de 2015;  

  

“Plano” significa o presente Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A., tal como aprovado na 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de outubro de 2018 e aditado em 30 de 

abril de 2020; e  

  

“Programa(s)” significam os programas de outorga de direito ao recebimento de Ações Restritas que 

poderão ser criados, aprovados e/ou cancelados pelo Conselho de Administração, os quais deverão 

observar os termos e condições deste Plano.  

  

2. OBJETIVOS DO PLANO  

  

2.1. O Plano tem por objetivo permitir que os Beneficiários recebam (i) Ações Restritas e, (ii) 

conforme aplicável, Ações Matching, na medida em que os Beneficiários, dentre outras condições, 

designem uma parcela de seu Bônus para recebimento de Ações Próprias (conforme definido abaixo).   

  

2.2. O Plano busca (a) estimular a expansão, o êxito e a consecução dos objetivos sociais da 

Companhia e das Controladas; (b) alinhar os interesses dos acionistas da Companhia e das Controladas 

aos dos Beneficiários; e (c) possibilitar à Companhia e às Controladas atrair e manter a elas vinculados os 

Beneficiários.  

  

3. ADMINISTRAÇÃO DO PLANO  

  

3.1. Este Plano e seus Programas serão administrados pelo Conselho de Administração.  

  

3.2. Obedecidas as condições gerais do Plano e as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral da 

Companhia, o Conselho de Administração, na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social 

da Companhia, terá amplos poderes para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a 

administração do Plano e dos Programas, incluindo:  

  

(i) a criação e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de direito ao recebimento 

de Ações Restritas e Ações Matching, nos termos deste Plano;  

  

(ii) a aprovação da eleição dos Beneficiários e a autorização para outorga de direito ao 

recebimento de Ações Restritas e Ações Matching em seu favor;  

 

(iii) a autorização para alienação/concessão de ações em tesouraria para satisfazer a 

outorga de direito ao recebimento de Ações Restritas, nos termos do Plano, da lei e 

regulamentação aplicáveis;  

  

(iv) a imposição de eventuais restrições às Ações Restritas, tais como lock up, opções de 

recompra e/ou direitos de preferência da Companhia; 

 

(v)  tomar outras providências necessárias para a administração deste Plano e dos 

Programas;   

  

(vi) propor eventuais alterações deste Plano a serem submetidas à aprovação da Assembleia 

Geral Extraordinária; e  

  



(vii) a criação de Programas e a definição da quantidade de Ações Restritas e Ações Matching 

objeto de cada Programa, observado o percentual previsto no item 6.1 abaixo.   

  

3.3. As deliberações do Conselho de Administração são definitivas e têm força vinculante para a 

Companhia e as Controladas relativamente às matérias relacionadas ao Plano e aos Programas. Os casos 

omissos serão regulados pelo Conselho de Administração, que consultará a Assembleia Geral quando 

entender conveniente.  

  

3.4. Caberá exclusivamente à Assembleia Geral da Companhia modificar o Plano, bem como criar 

novos planos de desempenho ou incentivos lastreados na concessão de ações de emissão da Companhia.  

  

4. OUTORGA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE AÇÕES RESTRITAS E MATCHING  

  

4.1. Uma vez verificadas as condições estabelecidas para recebimento do Bônus por um Beneficiário, 

até 35% (trinta e cinco por cento) do valor da remuneração variável auferida por tal Beneficiário a título 

de Bônus, líquido de tributos, será obrigatoriamente pago por meio da entrega de Ações Restritas, nos 

termos do presente Plano. Cada Programa deverá prever que a entrega das Ações Restritas ocorrerá em 

4 (quatro) lotes anuais de 25% (vinte e cinco por cento) do total de Ações Restritas cada, sendo o primeiro 

lote entregue no primeiro aniversário da Data de Outorga e os demais na mesma data nos anos 

subsequentes.   

  

4.1.1. Para o cálculo do número de Ações Restritas a serem entregues a cada Beneficiário, o 

valor em reais da remuneração variável, líquido de tributos, auferida pelo Beneficiário será 

dividido pela média da cotação das ações de emissão da Companhia ponderada pelo volume de 

negociação nos 30 (trinta) pregões em que as ações tenham sido negociadas na B3 S.A. – Brasil, 

Bolsa, Balcão imediatamente anteriores à cada data de aquisição dos direitos relacionados às 

Ações Restritas, desconsiderando-se as frações.  

  

4.2. Adicionalmente, o Beneficiário poderá, a seu exclusivo critério, optar pelo recebimento de uma 

parcela adicional do valor da remuneração variável auferida por ele a título de Bônus em ações de emissão 

da Companhia (“Ações Próprias”). Nesse caso, (i) a Companhia determinará previamente o percentual 

máximo do valor do Bônus de tal Beneficiário que poderá ser recebido em Ações Próprias (não superior a 

25% (vinte e cinco por cento) do valor do bônus), (ii) o cálculo do número de Ações Próprias a serem 

entregues ao Beneficiário será feito na forma do item 4.1.1 acima, considerando-se o valor adicional do 

Bônus que o Beneficiário optou por converter em Ações Próprias, e (iii) a entrega das Ações Próprias será 

realizada nas mesmas datas em que forem entregues as Ações Restritas ao Beneficiário.  

  

4.2.1. Caso o Beneficiário opte por receber Ações Próprias, a Companhia deverá entregar ao 

Beneficiário 1 (uma) Ação Matching para cada 1 (uma) Ação Própria recebida por tal Beneficiário. 

A entrega das Ações Matching será realizada nas mesmas datas em que as Ações Restritas 

correspondentes forem entregues ao Beneficiário.  

  

4.3. Os Programas criados pelo Conselho de Administração deverão prever, dentre outros pontos, (i) 

os Beneficiários; (ii) o número total máximo de Ações Restritas, Ações Próprias e Ações Matching que 

poderão ser entregues aos Beneficiários selecionados; e (iii) as eventuais restrições à disponibilidade das 

Ações Restritas e das Ações Próprias.    

  

4.4. A outorga de direito ao recebimento de Ações Restritas, Ações Próprias e Ações Matching é 

realizada mediante a celebração de Contratos de Outorga entre a Companhia e o Beneficiário, os quais 

deverão especificar, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração, a 



quantidade de Ações Restritas objeto da outorga e os termos e condições para aquisição das Ações 

Restritas, das Ações Próprias e das Ações Matching.  

  

4.5. As Ações Restritas, Ações Próprias e Ações Matching entregues aos Beneficiários terão os direitos 

estabelecidos neste Plano e nos respectivos Programas e Contratos de Outorga, sendo certo que o 

Beneficiário não terá quaisquer dos direitos e privilégios de acionista da Companhia, em especial, ao 

recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio relativos às Ações Restritas, às Ações Próprias e 

às Ações Matching, até a data em que sejam transferidas para os Beneficiários.   

  

4.5.1. Não obstante o disposto no item 4.4 acima, o Conselho de Administração poderá 

estabelecer no Programa o pagamento do montante equivalente a tais dividendos ou juros sobre 

capital próprio em dinheiro ou em ações, na forma a ser estabelecida no respectivo Programa e 

Contrato de Outorga.  

  

4.6. O Conselho de Administração poderá tratar de maneira diferenciada os Beneficiários que se 

encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a 

estender a outros Beneficiários, qualquer condição, benefício ou deliberação que entenda aplicável 

apenas a determinados Beneficiários e/ou grupos de Beneficiários sujeitos às circunstâncias particulares. 

Poderá, ainda, o Conselho de Administração estabelecer, para casos excepcionais, um tratamento 

especial aos direitos resultantes das concessões de direitos de receber Ações Restritas, desde que não 

sejam afetados os direitos já concedidos aos Beneficiários nem os princípios básicos do Plano. Ainda, 

poderá o Conselho de Administração incluir novos Beneficiários aos Programas já aprovados e ainda 

vigentes, concedendo-lhes um número de Ações Restritas que entender adequado.  

  

5. AÇÕES RESTRITAS INCLUÍDAS NO PLANO  

  

5.1. As Ações Restritas, Ações Próprias e Ações Matching concedidas aos Beneficiários segundo este 

Plano, somadas às opções ou outros direitos de recebimento de ações de emissão da Companhia no 

âmbito de planos de opção de compra de ações ou planos de remuneração baseada em ações de emissão 

da Companhia aprovados anteriormente, poderão conferir direitos sobre um número de ações que não 

exceda, a qualquer tempo, 5% (cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia em bases 

totalmente diluídas.  

  

5.2. Nos casos de alteração do número, espécie e classe de ações da Companhia, em decorrência de 

grupamento, desdobramento, bonificações de ações, assim como nos casos de conversão de ações de 

uma espécie ou classe em outra ou conversão em ações de outros valores mobiliários emitidos pela 

Companhia, deverão ser efetuados os ajustes necessários neste Plano e nos Programas já instituídos, 

notadamente em relação ao número de Ações Restritas, Ações Próprias e Ações Matching, e a suas 

espécies ou classes, com o objetivo de evitar distorções e prejuízos à Companhia ou aos Beneficiários.  

  

5.2.1. Nenhuma fração de ações será outorgada como Ação Restrita, Ação Própria ou Ação 

Matching, vendida ou emitida segundo este Plano.  

  

5.3. Com o propósito de entregar Ações Restritas, Ações Próprias e Ações Matching nos termos deste 

Plano, a Companhia, sujeito à lei e regulamentação aplicável, alienará ações mantidas em tesouraria, por 

meio de operação privada, sem custo para os Beneficiários, nos termos da ICVM 567.  

  

5.4. Alternativamente, caso, a cada data de aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas, a 

Companhia não possua ações em tesouraria suficientes para satisfazer o recebimento das Ações Restritas, 

Ações Próprias e Ações Matching pelos respectivos Beneficiários, a Companhia poderá optar por realizar 



o pagamento referente às Ações Restritas em dinheiro, observando os critérios de preço fixados no item 

5.5 abaixo.  

  

5.5. O preço de referência por Ação Restrita, Ação Própria e Ação Matching, para os fins deste Plano, 

incluindo para cálculo do pagamento em dinheiro previsto no item 5.4 acima, será equivalente à média 

da cotação das ações de emissão da Companhia ponderada pelo volume de negociação nos 30 (trinta) 

pregões em que as ações tenham sido negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão imediatamente 

anteriores à cada data de transferência de lotes das Ações Restritas correspondentes.  

  

5.6. As Ações Restritas, Ações Próprias e Ações Matching adquiridas nos termos deste Plano 

manterão todos os direitos pertinentes à sua espécie, ressalvada eventual disposição em contrário 

estabelecida pelo Conselho de Administração.   

  

5.7. Os Beneficiários estarão sujeitos às regras restritivas ao uso de informações privilegiadas 

aplicáveis às companhias abertas em geral e àquelas estabelecidas pela Companhia.  

  

6. ENTREGA DAS AÇÕES E RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA  

  

6.1. O direito de receber Ações Restritas, Ações Próprias e Ações Matching nos termos deste Plano é 

pessoal e intransferível, não podendo o Beneficiário, em hipótese alguma, ceder, transferir ou de qualquer 

modo alienar a quaisquer terceiros tal direito.  

  

6.2. As Ações Restritas, Ações Próprias e Ações Matching somente serão transferidas e entregues aos 

beneficiários depois de cumpridas as exigências legais e regulamentares decorrentes deste Plano.  

  

6.3. O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito de receber Ações 

Restritas, Ações Próprias e Ações Matching sempre que verificadas situações que, nos termos da lei ou 

regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de Ações Restritas por parte dos 

Beneficiários.  

  

6.4. O Conselho de Administração poderá estabelecer restrições à transferência das Ações Restritas, 

Ações Próprias e Ações Matching, bem como estabelecer direito de preferência, preço e condições para 

sua recompra, incluindo aquelas ações que venham a ser adquiridas em virtude de bonificação, 

desmembramento, subscrição ou qualquer outra forma de aquisição, desde que tais direitos do titular 

tenham sido originados do Plano. Todas as transferências de ações restritas determinadas pelo presente 

Plano pressupõem à respectiva concordância dos Beneficiários. 

 

7. ALIENAÇÃO DAS AÇÕES E DIREITO DE RECOMPRA 

 

7.1. Caso qualquer Beneficiário pretenda, direta ou indiretamente, dispor ou, de qualquer maneira, 

ceder a totalidade ou parte das ações de emissão da Companhia, bem como aquelas novas ações que se 

tornem de sua propriedade em virtude de bonificações, desdobramentos ou grupamentos, desde que tais 

ações tenham decorrido para o Beneficiário da propriedade das ações objeto deste Plano (“Ações Plano”), 

a Companhia terá o direito de optar por adquirir tais Ações Plano pelo Valor de Mercado (abaixo definido), 

não estando a Companhia vinculada ao preço e condições ofertadas por qualquer terceiro (“Direito de 

Recompra”). 

 

7.1.1. Obriga-se o Beneficiário a comunicar, por escrito, à Diretoria da Companhia seu 

interesse em vender, ceder, dispor ou, de qualquer maneira, alienar as Ações Plano, no todo ou 



em parte, incluindo, nessa comunicação, a quantidade de Ações Plano a serem alienadas 

(“Notificação”). 

 

7.1.2. A Companhia terá 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir do comprovado 

recebimento da Notificação, para exercer seu Direito de Recompra (“Prazo do Direito de 

Recompra”) pelo Valor de Mercado. Caso a Companhia não exerça o seu direito ou não se 

manifeste tempestivamente, o Beneficiário poderá alienar as Ações Plano da maneira que 

preferir durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes ao encerramento do Prazo do Direito de 

Recompra. Ao final desses 5 (cinco) dias úteis, qualquer outro ato de disposição ou, de qualquer 

maneira, alienação das Ações Plano deverá ser precedido de nova Notificação do Direito de 

Recompra. 

 

7.1.3. Caso opte por exercer seu Direito de Recompra, a Companhia terá 2 (dois) dias úteis a 

partir do dia útil em que foi definido o Valor de Mercado das Ações Plano para realizar o 

pagamento à vista da compra das Ações Plano ao Beneficiário. 

 

7.1.4. Entende-se como “Valor de Mercado” a média da cotação, ponderada pelo volume, nos 

10 (dez) pregões seguintes em que as ações sejam negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

contados a partir do pregão seguinte à data do exercício do Direito de Recompra pela Companhia.  

 

 

7.2. O Beneficiário se obriga a não onerar as Ações Plano e a não instituir sobre elas qualquer gravame 

que possa impedir a execução do disposto nesse Plano. 

 

7.3. Os Beneficiários não poderão alienar nenhuma Ação Plano durante os períodos em que (i) 

estiverem vedados pela legislação a negociar ações de emissão da Companhia ou (ii) a Companhia esteja 

vedada a negociar com ações de sua própria emissão. 

 

8. HIPÓTESES DE DESLIGAMENTO DA COMPANHIA E SEUS EFEITOS  

  

8.1. Na hipótese de Desligamento de Beneficiário, tal Beneficiário (i) fará jus ao recebimento das 

Ações Restritas e Ações Próprias cujo direito ao recebimento já seja aplicável mais que ainda não tenham 

sido entregues a tal Beneficiário, e (ii) não fará jus ao recebimento das Ações Matching que ainda não 

tenham sido entregues a tal Beneficiário, restando automaticamente extinto, de pleno direito, o direito 

ao seu recebimento, independentemente de aviso prévio ou notificação, e sem direito a qualquer 

indenização.  

 

8.2. Não obstante o disposto no item 8.1 acima, o Conselho de Administração, poderá, a seu exclusivo 

critério, sempre que julgar que os interesses sociais serão melhor atendidos por tal medida, deixar de 

observar as regras estipuladas no item 8.1 relativas às Ações Matching, conferindo tratamento 

diferenciado a determinado Beneficiário.  

  

9. DATA DE VIGÊNCIA E TÉRMINO DO PLANO  

  

9.1. Este Plano entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e 

permanecerá vigente por um prazo indeterminado.  

  

9.2. Adicionalmente ao disposto acima, o Plano poderá ser extinto, suspenso ou alterado, a qualquer 

tempo, por decisão do Conselho de Administração.   

  



10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

10.1. Nenhuma disposição do Plano conferirá a qualquer Beneficiário o direito de permanecer como 

administrador, empregado ou prestador de serviço da Companhia ou das Controladas, conforme 

aplicável, nem interferirá, de qualquer modo, no direito de a Companhia ou as Controladas, a qualquer 

tempo e sujeito às condições legais e contratuais, rescindir o respectivo contrato de trabalho, encerrar o 

mandato ou de qualquer outra forma promover o Desligamento do Beneficiário.  

  

10.2. O Conselho de Administração poderá estabelecer tratamento particular para casos e situações 

especiais, durante a vigência deste Plano, desde que não sejam afetados seus princípios básicos. Tal 

tratamento particular não constituirá precedente invocável por outros Beneficiários.  

  

10.3. Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades por ações 

e/ou aos efeitos fiscais de um plano de remuneração baseado em ações poderá levar à sua revisão parcial 

ou integral, ou mesmo sua suspensão ou extinção, a critério do Conselho de Administração.  

  

10.4. Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração, consultada, quando o 

entender conveniente, a Assembleia Geral. Qualquer Ação Restrita, Ação Própria ou Ação Matching 

concedida de acordo com este Plano fica sujeita a todos os termos e condições aqui estabelecidos, 

incluindo, mas não somente, as alterações aprovadas em Assembleia Geral posterior ao recebimento de 

tais ações. Os termos e condições previstos no Plano prevalecerão em caso de inconsistência a respeito 

de disposições de qualquer contrato ou documento mencionado neste Plano. 

 

10.5. Fica eleito o foro central da comarca da Cidade de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias que possam surgir com relação ao Plano. 

 

 

* *  * 

 



 

Anexo XI 

 

JSL S.A. 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

CNPJ/MF n° 52.548.435/0001-79 

NIRE 35.300.362.683 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Ficam convocados os senhores acionistas da JSL S.A. (“Companhia”) para comparecerem à Assembleia 

Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia Geral”), a ser realizada em 30 de abril  de 2020, às 15:30 

horas, em sua sede social, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 1.017, conjunto 91, Itaim Bibi, CEP 

04530-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de apreciarem e deliberarem sobre a 

seguinte ordem do dia:  

 

Assembleia Geral Ordinária: 

 

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 

relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório dos 

auditores independentes; e 

 

(ii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019, bem como sobre a distribuição de dividendos; 

 

Assembleia Geral Extraordinária: 

 

(i) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2020; 

 

(ii)  Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia, a fim de: (a) alterar o artigo 5º para 

refletir os aumentos do capital social, no âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações da 

Companhia, aprovados em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 06 de 

junho de 2019, 05 de julho de 2019, 22 de julho de 2019, 08 de agosto de 2019, 29 de agosto de 2019, 23 

de setembro de 2019, 25 de outubro de 2019, 11 de novembro de 2019 e 05 de dezembro de 2019, no total 

de R$ 13.867.855,72, mediante a emissão total de 1.293.160 ações ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal; (b)  alterar o artigo 22 do Estatuto Social, para alterar a nomenclatura do cargo do Diretor 

Administrativo Financeiro que passará a ser “Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo”; 

(c) alterar o Parágrafo 1º do artigo 24 do Estatuto Social, para constar que o Diretor Presidente será 

substituído pelo Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo em suas ausências ou 

impedimentos temporários; (d) Alterar Parágrafo 4º do artigo 26 do Estatuto Social para refletir a nova 



nomenclatura do cargo de Diretor Administrativo Financeiro;  (e) Alterar a alínea (b) e o Parágrafo 2º do 

artigo 27 do Estatuto Social para refletir a nova nomenclatura do cargo de Diretor Administrativo 

Financeiro; e (f) alterar a alínea (f), do parágrafo 2º, do artigo 31, do Estatuto Social da Companhia, para 

esclarecer que a Companhia poderá manter reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de 

Investimentos”, sendo facultativa a destinação de parte do lucro líquido do exercício para tal reserva, 

conforme proposta a ser formulada pela administração da Companhia; 

 

(iii) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social; 

 

(iv) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de emissão da 

Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro de 2010 (“Plano de 

Opção”);  

 

(v) Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A. aprovado 

na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018 (“Plano de Ações Restritas”); e 

 

(vi) Aprovação da recompra das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações Restritas por 

meio de negócios realizados fora de mercado organizado de valores mobiliários conforme previsto nos 

respectivos aditamentos ao Plano de Opção e ao Plano de Ações Restritas a serem aprovados na 

Assembleia Geral.  

 

Instruções Gerais:  

 

Para tomar parte na Assembleia Geral, os acionistas deverão 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 nº 6.404/76; e (ii) instrumento 

de mandato, na hipótese de representação do acionista, devidamente regularizado na forma da lei e do 

estatuto social da Companhia. Em relação aos acionistas participantes da custódia fungível de ações 

nominativas, deverá ser apresentado o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo 

órgão competente, e datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da Assembleia Geral. O acionista 

ou seu representante legal deverá, ainda, comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que 

comprovem sua identidade. Solicitamos, ainda, que a documentação descrita acima seja depositada, até 

às 18 horas do dia 27 de abril de 2020, (i) na sede social da Companhia, localizada Rua Doutor Renato Paes 

de Barros, nº 1.017, Conjunto 91, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04530-001, na cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo; ou (ii) pelo e-mail ri@jsl.com.br. 

 

De acordo com a Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, o acionista poderá optar por exercer o 

seu direito de voto por meio de votação à distância, enviando o correspondente Boletim de Voto à 

Distância por meio de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à Companhia 

nos seguintes endereços: (i) na sede social da Companhia, localizada Rua Doutor Renato Paes de Barros, 

mailto:ri@jsl.com.br


nº 1.017, Conjunto 91, Itaim Bibi, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04530-001, na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo ou (ii) pelo e-mail ri@jsl.com.br. 

 

Informamos ainda que, por força do disposto no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, e dos artigos 9º, 10, 12, 

13 e 20-B da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, já se encontram à 

disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, nos endereços eletrônicos na Internet 

da Companhia (http://www.jsl.com.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários (http://www.cvm.gov.br), 

cópias dos documentos a serem discutidos na Assembleia Geral ora convocada.  

 

 

São Paulo, 30 de março de 2020. 

 

Adalberto Calil 

Presidente do Conselho de Administração 

mailto:ri@jsl.com.br


Data da atualização das informações: 30/03/2020 
 

 BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
 

AGE - JSL S.A. de 30/04/2020
 

Nome do Acionista

CNPJ ou CPF do acionista

E-mail

Deliberações / Questões relacionadas à AGE

Deliberação Simples
1.  Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de
2020

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
2.  (a) alterar o artigo 5º para refletir os aumentos do capital social, no âmbito do Programa de
Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovados em Reuniões do Conselho de
Administração da Companhia realizadas em 06 de junho de 2019, 05 de julho de 2019, 22 de
julho de 2019, 08 de agosto de 2019, 29 de agosto de 2019, 23 de setembro de 2019, 25 de
outubro de 2019, 11 de novembro de 2019 e 05 de dezembro de 2019, no total de R$
13.867.855,72, mediante a emissão total de 1.293.160 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal;

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
3.  alterar o artigo 22 do Estatuto Social, para alterar a nomenclatura do cargo do Diretor
Administrativo Financeiro que passará a ser Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças
Corporativo

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
4.  Aprovar as modificações no Estatuto Social da Companhia, a fim de: (a) alterar o artigo 5º para
refletir os aumentos do capital social, no âmbito do Programa de Opção de Compra de Ações da
Companhia, aprovados em Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas
em 06 de junho de 2019, 05 de julho de 2019, 22 de julho de 2019, 08 de agosto de 2019, 29 de
agosto de 2019, 23 de setembro de 2019, 25 de outubro de 2019, 11 de novembro de 2019 e 05
de dezembro de 2019, no total de R$ 13.867.855,72, mediante a emissão total de 1.293.160
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (b)  alterar o artigo 22 do Estatuto Social, para
alterar a nomenclatura do cargo do Diretor Administrativo Financeiro que passará a ser “Diretor
Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo”; (c) alterar o Parágrafo 1º do artigo 24 do
Estatuto Social, para constar que o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Vice-
Presidente Executivo de Finanças Corporativo em suas ausências ou impedimentos temporários;
(d) Alterar Parágrafo 4º do artigo 26 do Estatuto Social para refletir a nova nomenclatura do cargo
de Diretor Administrativo Financeiro;  (e) Alterar a alínea (b) e o Parágrafo 2º do artigo 27 do
Estatuto Social para refletir a nova nomenclatura do cargo de Diretor Administrativo Financeiro

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
5.  Alterar a alínea (f), do parágrafo 2º, do artigo 31, do Estatuto Social da Companhia, para
esclarecer que a Companhia poderá manter reserva de lucros estatutária denominada “Reserva
de Investimentos”, sendo facultativa a destinação de parte do lucro líquido do exercício para tal
reserva, conforme proposta a ser formulada pela administração da Companhia

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
6.  Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Opção de Compra de Ações de



BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

AGE - JSL S.A. de 30/04/2020 

emissão da Companhia aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de fevereiro
de 2010 (“Plano de Opção”)

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
7.  Aprovação do aditamento e consolidação do Plano de Ações Restritas e Matching da JSL S.A.
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2018 (“Plano de
Ações Restritas”)

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
8.  Aprovação da recompra das ações outorgadas no Plano de Opção ou no Plano de Ações
Restritas por meio de negócios realizados fora de mercado organizado de valores mobiliários
conforme previsto nos respectivos aditamentos ao Plano de Opção e ao Plano de Ações Restritas
a serem aprovados na Assembleia Geral

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
9.  Aprovar a Consolidação do Estatuto Social

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________

Data :__________________________________________________________________________

Assinatura :____________________________________________________________________

Nome do Acionista :_____________________________________________________________

Telefone :______________________________________________________________________



Data da atualização das informações: 30/03/2020 
 

 BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
 

AGO - JSL S.A. de 30/04/2020
 

Nome do Acionista

CNPJ ou CPF do acionista

E-mail

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

Deliberação Simples
1.  (i)	Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas
do Relatório dos auditores independentes

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
2.  Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, bem como sobre a distribuição de dividendos

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Deliberação Simples
3.  Instalar o Conselho Fiscal?

 [   ] Aprovar [   ] Rejeitar [   ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________

Data :__________________________________________________________________________

Assinatura :____________________________________________________________________

Nome do Acionista :_____________________________________________________________

Telefone :______________________________________________________________________


