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Em Tesouraria

Total 37.582.066

Preferenciais 0

Ordinárias 0

Total 0

Preferenciais 0

Do Capital Integralizado

Ordinárias 37.582.066

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações

(Unidades)

Trimestre Atual

30/09/2019
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1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 18.272 3.496

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 18.272 3.496

1.02.01.10.04 Depósitos judiciais 3.041 2.129

1.02.01.10.03 Cauções 469 206

1.01.08.03.02 Partes relacionadas 5.014 17.591

1.02.04 Intangível 865 365

1.02 Ativo Não Circulante 243.438 176.655

1.01.08.03.03 Outros créditos 8.270 2.026

1.02.03 Imobilizado 162.588 120.486

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 61.713 52.308

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 3.534 1.995

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 159.054 118.491

1.02.01.10.06 Outros créditos 0 1.161

1.02.01.10.05 Direito de uso de arrendamento 14.762 0

1.02.02.01 Participações Societárias 61.713 52.308

1.02.02 Investimentos 61.713 52.308

1.01.02 Aplicações Financeiras 51.925 16.403

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 
Resultado

51.925 16.403

1.01.03 Contas a Receber 92.615 74.855

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 13.184 794

1.01.08.03.01 Consórcios 3.559 3.920

1 Ativo Total 421.651 296.647

1.01 Ativo Circulante 178.213 119.992

1.01.03.01 Clientes 92.615 74.855

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 16.843 23.833

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 296

1.01.08.03 Outros 16.843 23.537

1.01.07 Despesas Antecipadas 473 652

1.01.04 Estoques 2.120 2.104

1.01.06 Tributos a Recuperar 1.053 1.351

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 1.053 1.351

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/09/2019

Exercício Anterior 
31/12/2018
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2.02.02 Outras Obrigações 35.218 21.890

2.02.01.02 Debêntures 39.585 0

2.02.02.02 Outros 35.218 21.890

2.02.02.02.04 Parcelamento de tributos 1.241 2.141

2.02.02.02.03 Fornecedores 451 825

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 102.460 71.540

2.01.05.02.07 Outras contas a pagar 11.856 9.102

2.01.05.02.06 Parcelamento de tributos 1.132 1.333

2.02 Passivo Não Circulante 178.132 97.834

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 102.460 71.540

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 142.045 71.540

2.02.02.02.05 Consórcios 1.778 4.326

2.03.04 Reservas de Lucros 11.807 10.425

2.03.01 Capital Social Realizado 85.902 85.902

2.03.04.01 Reserva Legal 1.063 1.063

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 7.489 0

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 10.744 9.362

2.03 Patrimônio Líquido 107.719 99.482

2.02.02.02.07 Arrendamento mercantil 7.842 0

2.02.02.02.06 Provisão para contingências 9.572 8.849

2.02.02.02.08 Outras contas a pagar 14.334 5.749

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 869 4.404

2.02.03 Tributos Diferidos 869 4.404

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 2.521 3.155

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 30.785 15.416

2.01.02 Fornecedores 30.785 15.416

2.01.03 Obrigações Fiscais 2.730 3.886

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 70

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 210 2.266

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 13.030 7.714

2 Passivo Total 421.651 296.647

2.01.05.02.05 Consórcios 6.214 1.422

2.01 Passivo Circulante 135.800 99.331

2.01.01.01 Obrigações Sociais 3.942 3.281

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 16.972 10.995

2.01.05 Outras Obrigações 26.522 13.239

2.01.04.02 Debêntures 9.784 0

2.01.05.02 Outros 26.522 13.239

2.01.05.02.04 Arrendandamento mercantil 7.320 0

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 1.382

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 49.007 55.795

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 2.495 1.618

2.01.03.01.02 Outros impostos federais 210 2.196

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 25 2

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 49.007 55.795

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 58.791 55.795

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/09/2019

Exercício Anterior 
31/12/2018
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3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 3.352 3.387 4.555 6.120

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 1.824 3.468 561 -384

3.08.01 Corrente 0 0 0 -70

3.99.02.01 ON 0,13773 0,18240 0,20090 0,22525

3.06.01 Receitas Financeiras 2.020 3.557 281 1.439

3.06.02 Despesas Financeiras -6.470 -18.091 -5.389 -12.711

3.08.02 Diferido 0 0 561 -314

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99.01.01 ON 0,13773 0,18240 0,23751 0,26629

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 5.176 6.855 5.116 5.736

3.11 Lucro/Prejuízo do Período 5.176 6.855 5.116 5.736

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.03 Resultado Bruto 10.996 27.935 14.683 36.171

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -3.194 -10.014 -5.020 -18.779

3.04.01 Despesas com Vendas -783 -1.604 -797 -2.512

3.06 Resultado Financeiro -4.450 -14.534 -5.108 -11.272

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 118.025 320.522 99.156 262.802

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -107.029 -292.587 -84.473 -226.631

3.04.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 0 -917

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 3.393 9.405 2.553 6.299

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 7.802 17.921 9.663 17.392

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -7.818 -19.080 -6.466 -21.181

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos -131 -864 -433 -468

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 2.145 2.129 123 0

DFs Individuais / Demonstração do Resultado



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

01/07/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior


01/07/2018 à 30/09/2018

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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4.01 Lucro Líquido do Período 5.176 6.855 5.116 5.736

4.03 Resultado Abrangente do Período 5.176 6.855 5.116 5.736

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

01/07/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior


01/07/2018 à 30/09/2018

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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6.02.04 Recebimento de mútuos de controlados 12.577 -18.030

6.02.03 Adiantamento recebido de clientes 13.136 0

6.02.05 Pagamento de juros de debêntures -1.175 0

6.02.07 Pagamento de juros de arrendamentos -1.083 0

6.02.06 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos -10.947 -8.603

6.02.02 Cotas de consórcio contemplados -4.800 -982

6.01.02.09 Outras contas a pagar -1.407 6.170

6.01.02.08 Obrigações fiscais e parcelamentos de tributos -1.852 -85

6.01.03 Outros -405 -70

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 73.394 4.199

6.01.03.01 Imposto de renda e contribuição social pagos -405 -70

6.03.03 Cotas de consórcio a contemplar 2.244 -1.214

6.03.02 Pagamento de aquisição de controladas -1.250 -37.767

6.03.04 Valor recebido pela venda de imobilizado 3.339 5.549

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 47.912 -26.731

6.03.01 Compra de imobilizado e intangível -55.837 -11.224

6.02.09 Debêntures captadas líquidas dos custos da transação 
pagos

49.281 0

6.02.08 Empréstimos e financiamentos captados 83.187 64.733

6.02.10 Amortização de arrendamentos - principal -5.449 0

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -51.504 -44.656

6.02.11 Amortização de empréstimos e financiamentos - principal -61.333 -32.919

6.01.01.04 Reversão de provisão para perda em ativo destinado para 
venda

-651 0

6.01.01.03 Depreciação do ativo de direito de uso 5.849 0

6.01.01.05 Resultado na venda de imobilizado -853 -524

6.01.01.08 Despesa de juros de arrendamento 1.083 0

6.01.01.07 Despesas de juros de empréstimos e financiamentos e 
debêntures

12.638 9.532

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 26.022 13.726

6.01.02.07 Obrigações sociais 5.977 4.901

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 28.110 24.295

6.01.01.02 Depreciação e amortização 13.682 14.077

6.01.01.01 Resultado antes do imposto de renda e da contribuição 
social

3.387 5.736

6.01.01.09 Resultado de equivalência patrimonial -9.405 -6.299

6.01.02.03 Impostos a recuperar 4.588 -312

6.01.02.02 Estoques -16 -992

6.01.02.04 Outros créditos -4.169 1.474

6.01.02.06 Fornecedores 14.995 15

6.01.02.05 Depósitos judiciais e cauções -1.175 -1.166

6.01.01.11 Provisão para contingências 1.516 991

6.01.01.10 Perda por redução ao valor recuperável 864 468

6.01.01.12 Imposto de renda e contribuição social diferidos 0 314

6.01.02.01 Contas a receber de clientes -18.624 -20.504

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -1.683 -10.499

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 17.197 45.246

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 65.109 18.515

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 6.855 0 6.855

5.07 Saldos Finais 92.490 -6.588 11.807 7.489 2.521 107.719

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 6.855 0 6.855

5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 0 0 0 634 -634 0

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 634 -634 0

5.01 Saldos Iniciais 92.490 -6.588 10.425 0 3.155 99.482

5.04.06 Dividendos 0 0 1.382 0 0 1.382

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 1.382 0 0 1.382

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 92.490 -6.588 10.425 0 3.155 99.482

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 11.584 0 0 0 11.584

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 5.736 0 5.736

5.07 Saldos Finais 77.490 -5.688 4.138 6.588 3.570 86.098

5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 0 0 0 852 -852 0

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 852 -852 0

5.05.02.01 Ajustes de Instrumentos Financeiros 0 11.584 0 0 0 11.584

5.01 Saldos Iniciais 77.490 -17.272 3.591 0 4.422 68.231

5.05 Resultado Abrangente Total 0 11.584 0 5.736 0 17.320

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 77.490 -17.272 3.591 0 4.422 68.231

5.04.06 Dividendos 0 0 547 0 0 547

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 547 0 0 547

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 30/09/2018



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido
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7.08.01.02 Benefícios 6.984 6.566

7.08.01.03 F.G.T.S. 4.439 3.668

7.08.01.04 Outros 6.234 5.151

7.08.01.01 Remuneração Direta 64.225 55.666

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 157.022 133.407

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 157.022 133.407

7.08.01 Pessoal 81.882 71.051

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 51.999 41.953

7.08.03.01 Juros 15.679 10.879

7.08.03.02 Aluguéis 607 3.788

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 6.855 5.736

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 16.286 14.667

7.08.02.01 Federais 35.698 30.153

7.08.02.02 Estaduais 15.353 11.403

7.08.02.03 Municipais 948 397

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 6.855 5.736

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -864 -468

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -213.578 -170.091

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -195.351 -153.679

7.01.02 Outras Receitas 3.949 5.550

7.06.02 Receitas Financeiras 3.557 1.439

7.01 Receitas 377.169 309.837

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 374.084 304.755

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 144.060 125.669

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 12.962 7.738

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 9.405 6.299

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -19.531 -14.077

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -18.227 -16.412

7.03 Valor Adicionado Bruto 163.591 139.746

7.04 Retenções -19.531 -14.077

DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 29.978 4.300

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 29.978 4.300

1.02.01.10.03 Cauções 469 206

1.02 Ativo Não Circulante 228.271 160.743

1.01.08.03 Outros 17.765 9.057

1.01.08.03.01 Consórcios 3.559 3.920

1.01.08.03.02 Outros créditos 14.206 5.137

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 159.945 119.349

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 3.534 1.994

1.02.04 Intangível 34.814 35.100

1.02.03 Imobilizado 163.479 121.343

1.02.01.10.04 Depósitos judiciais 5.954 2.562

1.02.01.10.05 Direito de uso de arrendamento 23.555 0

1.02.01.10.06 Outros créditos 0 1.532

1.02.04.01 Intangíveis 34.814 35.100

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 15.713 1.161

1.01.02 Aplicações Financeiras 53.520 17.570

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 
Resultado

53.520 17.570

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 296

1 Ativo Total 448.922 312.319

1.01 Ativo Circulante 220.651 151.576

1.01.03 Contas a Receber 127.503 117.211

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 0 3.661

1.01.07 Despesas Antecipadas 585 516

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 17.765 9.353

1.01.03.01 Clientes 127.503 117.211

1.01.04 Estoques 2.192 2.104

1.01.06 Tributos a Recuperar 3.373 3.661

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/09/2019

Exercício Anterior 
31/12/2018
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2.02.02.02.03 Arrendamento mercantil 11.289 0

2.02.02.02 Outros 29.093 13.041

2.02.02 Outras Obrigações 29.093 13.041

2.02.02.02.06 Consórcios 1.778 4.325

2.02.02.02.05 Parcelamento de tributos 1.241 2.141

2.02.02.02.04 Fornecedores 451 825

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 142.045 71.540

2.02 Passivo Não Circulante 182.962 96.875

2.01.05.02.07 Outras contas a pagar 13.939 9.879

2.02.01.02 Debêntures 39.585 0

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 102.460 71.540

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 102.460 71.540

2.03.04 Reservas de Lucros 11.807 10.425

2.03.01 Capital Social Realizado 85.902 85.902

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 107.725 99.488

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 10.744 9.362

2.03.04.01 Reserva Legal 1.063 1.063

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 724 3.445

2.02.03 Tributos Diferidos 724 3.445

2.02.02.02.07 Outras contas a pagar 14.334 5.750

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 11.100 8.849

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 11.100 8.849

2.02.04 Provisões 11.100 8.849

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 37.467 26.113

2.01.02 Fornecedores 37.467 26.113

2.01.03 Obrigações Fiscais 8.033 7.833

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 3.935 2.820

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 4.651 4.339

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 14.324 7.948

2 Passivo Total 448.922 312.319

2.01.05.02.06 Arrendamento mercantil 13.083 0

2.01 Passivo Circulante 158.235 115.956

2.01.01.01 Obrigações Sociais 5.252 4.252

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 19.576 12.200

2.01.03.01.02 Outros impostos federais 716 1.519

2.01.05.02 Outros 34.368 14.015

2.01.05 Outras Obrigações 34.368 14.015

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 1.382

2.01.05.02.05 Consórcios 6.214 1.421

2.01.05.02.04 Parcelamento de tributos 1.132 1.333

2.01.04.02 Debêntures 9.784 0

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 127 129

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 3.255 3.365

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 58.791 55.795

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 49.007 55.795

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 49.007 55.795

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/09/2019

Exercício Anterior 
31/12/2018
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2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 6 6

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 2.521 3.155

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 7.489 0

DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

30/09/2019

Exercício Anterior 
31/12/2018
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3.08.01 Corrente 98 1.421 0 -4.058

3.08.02 Diferido -734 -2.721 -2.747 -314

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 5.176 6.855 5.116 5.736

3.06.02 Despesas Financeiras -6.627 -19.330 -5.582 -13.004

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 5.812 8.155 7.863 10.108

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -636 -1.300 -2.747 -4.372

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99.01.01 ON 0,13773 0,18240 0,23751 0,26629

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 5.176 6.855 5.116 5.736

3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 5.176 6.855 5.116 5.736

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.02.01 ON 0,13773 0,18240 0,20090 0,22525

3.03 Resultado Bruto 16.955 43.612 23.942 51.340

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -7.033 -20.887 -11.129 -30.190

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -140.057 -393.153 -124.941 -316.676

3.06.01 Receitas Financeiras 2.517 4.760 632 1.962

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 157.012 436.765 148.883 368.016

3.04.01 Despesas com Vendas -795 -1.631 -2.787 -4.573

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 9.922 22.725 12.813 21.150

3.06 Resultado Financeiro -4.110 -14.570 -4.950 -11.042

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 2.145 2.125 118 -1.666

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -8.250 -20.510 -7.882 -23.370

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos -133 -871 -578 -581

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado 



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

01/07/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior


01/07/2018 à 30/09/2018

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 5.176 6.855 5.116 5.736

4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 5.176 6.855 5.116 5.736

4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 5.176 6.855 5.116 5.736

DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual

01/07/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior


01/07/2018 à 30/09/2018

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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6.02.03 Cotas de consórcio a contemplar 2.244 -1.214

6.02.02 Pagamento de aquisição de controladas -1.250 -36.499

6.02.04 Valor recebido pela venda de imobilizado 3.339 5.549

6.03.01 Empréstimo residual Kuehne & Nagel 0 -8.032

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 56.635 14.196

6.02.01 Compra de imobilizado e intangível -55.970 -11.494

6.01.02.09 Outras contas a pagar -100 4.036

6.01.03 Outros -2.546 -781

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -51.637 -43.658

6.01.03.01 Imposto de renda e contribuição social pagos -2.546 -781

6.03.10 Amortização de arrendamentos - principal -8.933 0

6.03.09 Debêntures captadas líquidas dos custos da transação 
pagos

49.281 0

6.03.11 Amortização de empréstimos e financiamentos - principal -61.333 -32.920

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 18.731 45.302

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 50.502 -25.096

6.03.08 Empréstimos e financiamentos captados 83.187 64.733

6.03.03 Adiantamento recebido de clientes 13.136 0

6.03.02 Cotas de consórcio contemplados -4.800 -982

6.03.05 Pagamento de juros de debêntures -1.175 0

6.03.07 Pagamento de juros de arrendamentos -1.781 0

6.03.06 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos -10.947 -8.603

6.01.01.04 Reversão de provisão para perda em ativo destinado para 
venda

-651 0

6.01.01.03 Depreciação do ativo de direito de uso 9.750 0

6.01.01.05 Resultado na venda de imobilizado -853 -524

6.01.01.08 Despesas de juros de arrendamento 1.781 0

6.01.01.06 Despesas de juros de empréstimos e financiamentos e 
debêntures

12.638 9.623

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 45.504 4.366

6.01.02.08 Obrigações fiscais e parcelamento de tributos -2.310 -4.617

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 48.517 31.434

6.01.01.02 Depreciação e amortização 13.782 14.683

6.01.01.01 Resultado antes do imposto de renda e da contribuição 
social

8.155 5.736

6.01.01.10 Perda por redução ao valor recuperável 871 581

6.01.02.04 Outros créditos -7.606 6.403

6.01.02.03 Impostos a recuperar 5.365 -3.837

6.01.02.05 Depósitos judiciais e cauções -2.921 -2.809

6.01.02.07 Obrigações sociais 7.376 4.610

6.01.02.06 Fornecedores 10.980 12.589

6.01.01.12 Imposto de renda e contribuição social diferidos 0 344

6.01.01.11 Provisão para contingência 3.044 991

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -467 -26.287

6.01.02.02 Estoques -88 -992

6.01.02.01 Contas a receber de clientes -11.163 -41.670

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa  - Método Indireto



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 69.233 20.206

DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa  - Método Indireto



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 6.855 0 6.855 0 6.855

5.04.06 Dividendos 0 0 1.382 0 0 1.382 0 1.382

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 634 -634 0 0 0

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 6.855 0 6.855 0 6.855

5.07 Saldos Finais 92.490 -6.588 11.807 7.489 2.521 107.719 6 107.725

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 1.382 0 0 1.382 0 1.382

5.01 Saldos Iniciais 92.490 -6.588 10.425 0 3.155 99.482 6 99.488

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 92.490 -6.588 10.425 0 3.155 99.482 6 99.488

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/09/2019



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não 
Controladores

Patrimônio Líquido 
Consolidado
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5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 0 11.584 0 0 0 11.584 0 11.584

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 5.736 0 5.736 0 5.736

5.07 Saldos Finais 77.490 -5.688 4.138 6.588 3.570 86.098 6 86.104

5.06.02 Realização da Reserva Reavaliação 0 0 0 852 -852 0 0 0

5.06 Mutações Internas do Patrimônio Líquido 0 0 0 852 -852 0 0 0

5.05.02.01 Ajustes de Instrumentos Financeiros 0 11.584 0 0 0 11.584 0 11.584

5.01 Saldos Iniciais 77.490 -17.272 3.591 0 4.422 68.231 6 68.237

5.05 Resultado Abrangente Total 0 11.584 0 5.736 0 17.320 0 17.320

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 77.490 -17.272 3.591 0 4.422 68.231 6 68.237

5.04.06 Dividendos 0 0 547 0 0 0 0 547

5.04 Transações de Capital com os Sócios 0 0 547 0 0 547 0 547

DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2018 à 30/09/2018



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não 
Controladores

Patrimônio Líquido 
Consolidado
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7.08.01.02 Benefícios 7.786 7.440

7.08.01.03 F.G.T.S. 4.962 3.918

7.08.01.04 Outros 7.745 6.515

7.08.01.01 Remuneração Direta 70.943 60.183

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 6.855 5.736

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 180.994 155.744

7.08.01 Pessoal 91.436 78.056

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 65.223 53.732

7.08.03.01 Juros 16.545 10.968

7.08.03.02 Aluguéis 935 7.252

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 6.855 5.736

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 17.480 18.220

7.08.02.01 Federais 45.497 38.093

7.08.02.02 Estaduais 18.185 14.713

7.08.02.03 Municipais 1.541 926

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -871 -468

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -306.076 -258.365

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -285.818 -239.110

7.01.02 Outras Receitas 3.949 5.549

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 180.994 155.744

7.01 Receitas 506.629 426.829

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 503.551 421.748

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 176.234 153.781

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 4.760 1.963

7.06.02 Receitas Financeiras 4.760 1.963

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -24.319 -14.683

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -20.258 -19.255

7.03 Valor Adicionado Bruto 200.553 168.464

7.04 Retenções -24.319 -14.683

DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado



(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício


01/01/2019 à 30/09/2019

Acumulado do Exercício 
Anterior


01/01/2018 à 30/09/2018
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Comentário do Desempenho

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Os resultados do 3T19 demonstram nosso comprometimento com a estratégia de longo prazo: Seguimos reportando 
performances robustas, adicionando novos clientes e projetos às nossas bases, e assim impulsionando o crescimento 
orgânico tanto para o segmento TM quanto para o DCC.  
 
Além disso, no mês de novembro, aprovamos em AGE a aquisição da totalidade do capital da Translovato, relevante player 
do mercado de logística, focado em cargas fracionadas. Para ser finalizada, a operação ainda carece do atendimento de 
condições precedentes e do parecer do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 
 
Com a aquisição caminhamos firmes para o cumprimento de nosso Guidance público. Somando a Translovato à operação 
atual da BBM, atingiremos uma receita bruta total anualizada superior a R$ 1 bilhão. 
 
 
Dos avanços obtidos em nossas operações, destacamos: 
 

>>Segmento TM 
 

O Projeto Parceiros BBM, que consiste em ações com o objetivo de expandir nossa base de agregados para 
aumentar nossa capacidade e qualidade operacional segue promovendo eventos tendo passado recentemente por 
Triunfo e Uruguaiana – RS, Telêmaco Borba - Paraná, e com a próxima edição programada para Goiana – 
Pernambuco. Finalizamos o 3T com 640 agregados em nossa base. 
 
Contando com forte ação comercial, ao longo do 3T19 o TM teve grande sucesso na adição de novos e importantes 
clientes, como por exemplo, o início de operação Milk Run com um cliente do setor automobilístico, operação na 
qual destaca-se o alto nível de serviço oferecido, com agilidade e cumprimento dos cronogramas estabelecidos. 
 
Efetivamos também a consolidação de um cliente no setor petroquímico, com operações Outbond, em que a carga 
é transporta da empresa até os seus clientes, com alto padrão de segurança e confiabilidade logística.  

 
 

>>Segmento DCC 
 

Está 100% em operação a prestação de serviços de colheita na região de Capão do Leão (RS), significando 
importante avanço na cadeia de serviços florestais, consolidando a BBM como um dos principais players de logística 
na área florestal, com soluções completas e integradas. 
 
Incluímos em nosso portfólio uma nova operação de comboio para abastecimento e lubrificação de máquinas 
florestais em campo, com perspectiva de adição de novos clientes para este serviço. Além disso, adicionamos nova 
operação com veículos tipo silo para transporte de areia e cimento. 

 
 
Seguimos também focados na otimização de nossa estrutura de capital. Realizamos captações recentes que reduziram 
nosso custo médio de dívida de 12,1% a.a. em dezembro de 2018 para 9,3% a.a. no 3T19. Comparando com o trimestre 
imediatamente anterior, também houve redução do custo médio da dívida, que era de 9,9% a.a.. 
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Comentário do Desempenho

Os avanços operacionais e comerciais estão em linha com nossa estratégia de crescimento, tanto por meio orgânico, quanto 
via aquisições. Para dar o apoio necessário as áreas de negócio, estamos investindo em tecnologia e em formação aos 
profissionais da empresa: Nessa linha, em parceria com a TOTVS, está sendo desenvolvida a mais moderna e disruptiva 
plataforma tecnológica logística da América Latina. O contrato foi assinado em outubro, e os trabalhos têm previsão de 
início em janeiro de 2020. A realização deste projeto tem o potencial de otimizar de forma significativa nossas operações. 
 

Do ponto de vista da capacitação profissional, iniciamos em agosto de 2019 o projeto de treinamento de 52 pessoas do 
time de liderança na metodologia de solução de problemas PDCA, através de diversos workshops ministrados pelo Instituto 
Áquila. Realizamos também o evento Somos Todos BBM, em outubro, com o tema central “Gestão por processo – eficiência 
da origem ao destino” em que os executivos saíram das rotinas diárias, para focarem nas diretrizes estratégicas 2020, 
reconhecendo os resultados alcançados e avanços tecnológicos obtidos. 
 
No evento ainda foi realizado o Kick-Off do orçamento 2020, para que a empresa, por meio de suas lideranças, esteja 
preparada para o crescimento projetado para o próximo ano. 
 
As realizações recentes e o sucesso nas diferentes avenidas de crescimento nos mantêm confiantes em nossa estratégia de 
crescimento e consolidação, tendo sempre como alvo posicionar a BBM como referência e como um dos principais players 
de logística do Mercosul. 
 

André Alarcon de Almeida Prado 
Diretor Presidente 
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias 
 

(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

1 Contexto operacional 
A BBM Logística S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima sediada em São José dos Pinhais - Paraná, e tem o seu 

endereço registrado do escritório na Alameda Bom Pastor, 2.216. Tem como atividade preponderante a prestação de 

serviços de transporte rodoviário de cargas, transporte intermodal, transporte de produtos químicos e gases do ar, transporte 

internacional, transporte florestal, em veículos próprios ou de terceiros. 

 

Em 1º de março de 2018 a Companhia adquiriu a totalidade das ações das empresas Transeich Assessoria e Transportes e 

da Transeich Armazéns Gerais, com o objetivo de aumentar seu portfólio de negócios e suas operações de frete e 

armazenagem com a operação.  

 

A Transeich Assessoria e Transportes S/A, constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado domiciliada no 

Brasil, tem seu endereço registrado do escritório na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2.900, Bela Vista - Porto Alegre/RS. 

Tem como atividade preponderante a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, transporte intermodal, 

transporte de produtos químicos e gases do ar e transporte internacional, em veículos próprios ou de terceiros. 

 

A Transeich Armazéns Gerais S/A foi constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado domiciliada no Brasil 

e tem o seu endereço registrado do escritório na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2.900, Bela Vista - Porto Alegre/RS. Tem 

como atividade preponderante o armazém geral. 

 

Em 14 de novembro de 2018 a Companhia realizou o protocolo de solicitação do registro de companhia aberta perante a 

CVM na categoria “A”, e o protocolo de listagem no Bovespa Mais. O registo na CVM foi concedido em 27 de fevereiro 

de 2019 e a listagem no Bovespa Mais também ocorreu em 27 de fevereiro de 2019.  

 

Em 28 de junho de 2019 a Companhia realizou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 

com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, 

de 16 de janeiro de 2009, em regime de garantia firme de colocação, com valor nominal unitário de R$ 10, totalizando um 

montante de R$ 50.000 na data de emissão com vencimento em quatro anos, veja Nota explicativa nº 20. 
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2 Relação de entidades controladas 
As informações financeiras intermediárias consolidadas em 30 de setembro de 2019 abrangem as informações financeiras 

intermediárias da controladora BBM Logística S.A. e das controladas, Transeich Assessoria e Transportes S.A. e da 

Transeich Armazéns Gerais S.A. a seguir relacionadas: 
 

  Porcentagem de participação 

Empresa 

    

30/09/2019 

  

31/12/2018 Controle     

            

Itanave Centro Logístico Ltda. (empresa “dormente”) Direto   95%   95% 

Transeich Assessoria e Transportes S.A. Direto   100%   100% 

Transeich Armazéns Gerais S.A. Direto   100%   100% 
 

As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme em todas as companhias. 

 

3 Aquisição de controladas 
Em 1º de março de 2018, a Companhia obteve o controle da Transeich Assessoria e Transportes S.A., companhia de 

transporte rodoviário de cargas e da Transeich Armazéns Gerais S.A., armazém geral, ao adquirir 100% das ações do 

capital votante dessas entidades.  
 

Estas aquisições permitiram a Companhia a oferta de novos serviços, a ampliação da sua clientela e da região de atuação e 

a otimização de rotas atendidas pela Companhia.  
 

3.1 Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos 
Durante o período de mensuração a Companhia identificou ajustes em alguns ativos e passivos das empresas adquiridas. 
 

Na data da aquisição a Companhia não possuía todos os elementos para identificação de alguns ativos e passivos. Com o 

início da gestão sob sua responsabilidade a Companhia obteve as informações externas necessárias para obter os valores 

definitivos de determinados ativos e passivos adquiridos, e o custo total de aquisição ficou sujeito ao recebimento de 

informações adicionais obtidas após a aquisição, sobre fatos e circunstâncias já existentes na data da aquisição.  
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A tabela abaixo resume os valores dos ativos e passivos assumidos na data da aquisição das duas empresas, bem como os 

ajustes e valores definitivos apurados com base em informações obtidas após a data do início da gestão dos negócios. Para 

fins de alocação do ágio foi considerada uma única unidade geradora de caixa.  
 

    Valores 
      

 Ativos/passivos identificáveis    

 Valores  

provisórios     Ajuste     Ajustado  
              

 Caixa e equivalentes de caixa    1.268   -   1.268 

 Contas a receber de clientes    23.553   -   23.553 

 Impostos a recuperar (a)    5.209   (1.164)   4.045 

 Outros créditos (b)    2.434   (1.608)   826 

 Imobilizado    763   -   763 

 Intangível (carteira de clientes)    5.235   -   5.235 

 Fornecedores   (5.214)   -   (5.214) 

 Obrigações sociais    (1.914)   -   (1.914) 

 Obrigações fiscais    (680)   -   (680) 

 Passivo fiscal diferido (carteira de cliente)    (1.780)   -   (1.780) 

 Outras contas a pagar CP (c)    (12.780)   146   (12.634) 
              

 Total dos ativos identificáveis, líquidos    16.094   (2.626)   13.468 

 Ágio na aquisição    28.533   1.905   30.438 
              

 Custo total da aquisição (d)   44.627   (721)   43.906 
 

Nos doze meses após a data da aquisição, a Companhia teve conhecimento de fatos que levaram a revisão de determinados ativos e passivos 

identificáveis: 
 

(a) Existiam valores de créditos de impostos a recuperar com prazo de aproveitamento já encerrado quando da aquisição das empresas. 

(b) Conforme clausula contratual, eventuais depósitos judiciais relacionados as ações trabalhistas em que as controladas venham a ter sucesso, deverão ser 

levantados e devolvidos a empresa vendedora. Portanto os ativos de depósitos judiciais registrados no balanço de partida pertencem a empresa 

vendedora. Após conciliação e verificação da existência dos depósitos judiciais, foi realizado um ajuste no saldo para refletir o saldo que efetivamente 

pertence as controladas (R$ 1.430), além disto, foram identificadas despesas pagas antecipadamente para as quais não existem evidências (R$ 178). 

(c) Foi identificada a existência de passivos referente a indenizações por sinistros que não foram pagos aos clientes (R$ 417). Conforme clausula 

contratual, indenizações trabalhistas referentes ao período anterior à data de aquisição, deverão ser pagos pela empresa vendedora, desta forma foram 

identificadas as provisões de contingências que são de responsabilidade empresa vendedora que foram ajustados (R$ 563). 

(d) Conforme clausula contratual, após a data de fechamento e o recebimento das demonstrações financeiras base 28 de fevereiro de 2018, caso 

houvessem variações em determinadas contas (eg. Contas de capital de giro), haveria o pagamento ou recebimento de um ajuste de preço. Após análise 

do balanço de fechamento constatou-se que a compradora deveria receber o valor de R$ 350 da vendedora referente a ajuste de preço, o qual foi pago 

pela vendedora em abril de 2018. Além disso, foi realizada a baixas de valores de consultorias considerados inicialmente como custo de aquisição R$ 

371 
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O total da contraprestação transferida em 1º de março de 2018 foi de R$ 37.627, sendo a diferença de R$ 7.000 registrada 

em outras contas a pagar.  

 
Demonstração dos resultados de 1º de março de 2018 a 30 de setembro de 2018 Transeich 

   
Operações continuadas  

Receita líquida de vendas  105.213 

Custo dos serviços  (89.998) 

   
Lucro bruto 15.215 

   
Despesas administrativas  (2.189) 

Despesas comerciais  (2.173) 

Outras despesas operacionais, líquidas  142 

   
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras liquidas e impostos 10.995 

   
Receitas financeiras  523 

Despesas financeiras  (293) 

   
Resultado  financeiro 230 

   
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 11.225 

   
Imposto de renda e contribuição social  (3.988) 

   
Lucro líquido do período 7.237 

 

Caso a aquisição tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2018 o impacto na receita consolidada da Companhia no período 

findo em 30 de setembro de 2018 seria de R$ 30.026 e o impacto no lucro líquido consolidado seria de R$ 2.755. 
 

4 Base de preparação 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas informações financeiras intermediárias são consistentes 

com aquelas adotadas e apresentadas nas demonstrações financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro 

de 2018, exceto pela aplicação do CPC 06(R2)/IFRS 16, Operações de Arrendamento Mercantil, que está em vigor desde 

1º de janeiro de 2019. As políticas contábeis de transações consideradas imateriais não foram incluídas nessas informações 

financeiras intermediárias. 

 

Ressalta-se, ainda, que as políticas contábeis foram aplicadas de modo uniforme no período corrente, estão consistentes 

com o exercício e período comparativos apresentados e são comuns à controladora e controladas em conjunto, sendo que, 

quando necessário, as informações financeiras intermediárias das controladas foram ajustadas para atender a este critério. 
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4.1 Declaração de conformidade  
As informações financeiras intermediárias da Companhia compreendem as demonstrações financeiras intermediárias da 

controladora, identificadas como Controladora, e as informações financeiras intermediárias consolidadas, identificadas 

como Consolidado, preparadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e de 

acordo com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards 

Board - IASB, e apresentadas de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 

aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR 

 

A emissão das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foi autorizada pela Diretoria em 13 de 

novembro de 2019. Após sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as informações financeiras 

intermediárias individuais e consolidadas. 

 

5 Moeda funcional e moeda de apresentação 
Estas informações financeiras intermediárias estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Controladora e suas 

controladas. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 

 

6 Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas informações financeiras intermediárias, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que 

afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. 

Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

 

As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas 

prospectivamente. 

 

a. Julgamentos 
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os 

valores reconhecidos nas informações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 

 

• Nota explicativa 9.1 - consolidação: determinação se a Companhia detém de fato controle sobre uma investida; 

• Nota explicativa 16 - equivalência patrimonial em investidas: determinação se a Companhia tem influência significativa 

sobre uma investida; 
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b. Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 30 de setembro de 2019 que possuem um 

risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão 

incluídas nas seguintes notas explicativas: 

 

• Nota explicativa 3 - aquisição de controladas: valor justo da consideração transferida (incluindo contraprestação 

contingente) e o valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos. 

• Nota explicativa 11 - mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber: principais premissas na determinação 

da taxa média ponderada de perda;  

• Notas explicativas 14 e 21 - determinação do período de arrendamento e taxas de desconto; 

• Nota explicativa 15 - revisão da vida útil e valor residual; 

• Nota explicativa 17 - teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio: principais premissas em relação 

aos valores recuperáveis; 

• Nota explicativa 24 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a 

probabilidade e magnitude das saídas de recursos;  

• Nota explicativa 29 - reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual 

diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados; 

(i) Mensuração do valor justo 
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração de valor justo para ativos e passivos 

financeiros e não financeiros. 

 

A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração de valor justo. Isso inclui uma equipe de 

avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo, incluindo os 

valores justos de Nível 3 com reporte diretamente ao Diretor Financeiro. 

 

Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes notas 

explicativas: 

 

• Nota explicativa 3 - aquisição de controladas. 

7 Mudanças nas principais políticas contábeis 
Com exceção ao descrito abaixo, as políticas contábeis aplicadas nestas informações financeiras intermediárias são as 

mesmas aplicadas nas últimas demonstrações financeiras anuais.  

 

As mudanças nas políticas contábeis também serão refletidas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia 

para o exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2019. 

 

A Companhia adotou inicialmente o CPC 06 (R2)/IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019. 
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O CPC 06 (R2)/IFRS 16 introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial de 

arrendatários. Como resultado, a Companhia, como arrendatário, reconheceu os ativos de direito de uso que representam 

seus direitos de utilizar os ativos subjacentes e os passivos de arrendamento que representam sua obrigação de efetuar 

pagamentos de arrendamento. A contabilidade do arrendador permanece semelhante às políticas contábeis anteriores. 

 

A Companhia aplicou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 utilizando a abordagem retrospectiva modificada, na qual o efeito 

cumulativo da adoção inicial é reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 

2019. Portanto, a informação comparativa apresentada para 2018 não foi reapresentada - ou seja, é apresentada conforme 

anteriormente reportado de acordo com o CPC 06/ IAS 17 e interpretações relacionadas. Os detalhes das mudanças nas 

políticas contábeis estão divulgados abaixo. 

 

a. Definição de arrendamento 
Anteriormente, a Companhia determinava, no início do contrato, se o mesmo era ou continha um arrendamento sob o ICPC 

03/IFRIC 4 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A Companhia agora avalia se um 

contrato é ou contém um arrendamento baseado na nova definição de arrendamento. De acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 

16, um contrato é ou contém um arrendamento se transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um 

período de tempo em troca de contraprestação. 

 

Na transição para o CPC 06 (R2)/IFRS 16, a Companhia optou por aplicar o expediente prático de manter a avaliação de 

quais transações são arrendamentos. A Companhia aplicou o CPC 06 (R2)/IFRS 16 somente a contratos que foram 

previamente identificados como arrendamentos. 

 

Os contratos que não foram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC 06 (R1)/IAS 17 e o ICPC 03/IFRIC 4 

não foram reavaliados. Por conseguinte, a nova definição de arrendamento de acordo com o CPC 06 (R2)/IFRS 16 foi 

aplicada apenas a contratos celebrados ou alterados em ou após 1º de janeiro de 2019. 

 

No início ou na reavaliação de um contrato que contém um componente de arrendamento, a Companhia aloca a 

contraprestação do contrato a cada componente de arrendamento e não arrendamento com base em seus preços individuais. 

No entanto, para arrendamentos de imóveis nas quais é um arrendatário, a Companhia optou por não separar os 

componentes que não são de arrendamento e os contabilizará como um único componente de arrendamento. 

 

b. Como arrendatário 
A Companhia arrenda muitos ativos, incluindo imóveis, equipamentos de transporte e equipamentos de TI. Como 

arrendatário, a Companhia classificava anteriormente arrendamentos operacionais ou financeiros com base em sua 

avaliação sobre se o arrendamento transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. De acordo com 

o CPC 06 (R2)/IFRS 16, a Companhia reconhece os ativos de direito de uso e os passivos de arrendamento para a maioria 

dos arrendamentos - ou seja, esses arrendamentos são registrados no balanço patrimonial. 
 

No entanto, a Companhia optou por não reconhecer os ativos de direito de uso e os passivos de arrendamento para alguns 

arrendamentos de ativos de baixo valor (por exemplo, equipamentos de TI). A Companhia reconhece os pagamentos 

associados a esses arrendamentos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. 

A Companhia apresenta ativos de direito de uso que não atendem à definição de propriedade de investimento como "direito 

de uso de arrendamento". Os valores contábeis dos ativos de direito de uso são os seguintes: 
 Controladora  Consolidado 

Direito de uso de arrendamento    
    

Ativo reconhecido em 01/01/2019 13.030  25.740 

Novos contratos 7.581  7.581 

Baixas -  (16) 

Depreciação no período (5.849)  (9.750) 

     
Em 30 de setembro de 2019 14.762  23.555 

 

PÁGINA: 29 de 77

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2019 - BBM Logística S.A. Versão : 1



Notas Explicativas BBM Logística S.A. 

Informações financeiras intermediárias em 

30 de setembro de 2019 

 

18 

A Companhia apresenta passivos de arrendamento em "arrendamento mercantil" no balanço patrimonial. Os valores 

contábeis são os seguintes: 

 
 Controladora  Consolidado 

Arrendamento mercantil    
    

Divida reconhecida em 01/01/2019 13.030  25.740 

Novos contratos 7.581  7.581 

Baixas -                 (16) 

Juros apropriados no período 1.083  1.781 

Pagamentos de juros de arrendamento             (1.083)            (1.781) 

Amortização de arrendamentos - principal             (5.449)            (8.933) 

     
Em 30 de setembro de 2019 15.162  24.372 

  

(i) Políticas contábeis significativas 
A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrendamento. O 

ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo e subsequentemente pelo custo menos qualquer depreciação 

acumulada e perdas ao valor recuperável, e ajustado por certas remensurações do passivo de arrendamento. Quando um 

ativo de direito de uso atende à definição de propriedade para investimento, ele é apresentado na linha de propriedade para 

investimento e é inicialmente mensurado pelo custo e subsequentemente mensurado pelo valor justo, de acordo com as 

políticas contábeis da Companhia. 

 

O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento que não foram 

pagos na data de início, descontados usando a taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser 

determinada imediatamente, a taxa de empréstimo incremental da Companhia. Geralmente, a Companhia usa sua taxa de 

empréstimo incremental como taxa de desconto. 

 

A Companhia aplicou julgamento para determinar o prazo de arrendamento de alguns contratos nos que incluem opções de 

renovação. A avaliação se a Companhia está razoavelmente certo de exercer essas opções tem impacto no prazo do 

arrendamento, o que afeta significativamente o valor dos passivos de arrendamento e dos ativos de direito de uso 

reconhecidos. 
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(ii) Transição 
Anteriormente, a Companhia classificava arrendamentos de imóveis e equipamentos como arrendamentos operacionais de 

acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17. Esses arrendamentos incluem as instalações de depósito e unidades operacionais. Os 

arrendamentos geralmente são contratados por um período de 05 anos. Alguns arrendamentos incluem uma opção de 

renovação por mais cinco anos após o final do período.  

 

Alguns arrendamentos são ajustados por índices inflacionários, como IGP-M ou IPCA. 

Na transição, para arrendamentos classificados como arrendamentos operacionais segundo o CPC 06(R1)/IAS 17, os 

passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, descontados pela taxa de 

empréstimo incremental da Companhia em 1º de janeiro de 2019. Os ativos de direito de uso são mensurados: - ao seu 

valor contábil como se o CPC 06 (R2)/IFRS 16 tivesse sido aplicado desde a data de início, descontado pela taxa de 

empréstimo incremental do arrendatário na data da aplicação inicial - A Companhia aplicou esta abordagem ao seu maior 

arrendamento de imóvel; ou - ao valor equivalente ao passivo de arrendamento, ajustado pela valor de qualquer pagamento 

antecipado ou acumulado do arrendamento - A Companhia aplicou esta abordagem a todas os outros arrendamentos. 

 

A Companhia utilizou os seguintes expedientes práticos ao aplicar o CPC 06 (R2)/IFRS 16 aos arrendamentos 

anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com o CPC 06/IAS 17: 

 

• Aplicou a isenção para não reconhecer ativos de direito de uso e passivos para arrendamentos com prazo menor que 12 

meses. 

• Excluiu os custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data da aplicação inicial. 

• Utilizou percepção tardia ao determinar o prazo do arrendamento, se o contrato continha opções para estender ou rescindir 

o contrato de arrendamento. 

A Companhia arrenda vários equipamentos de produção. Esses arrendamentos foram classificados como arrendamento 

financeiro conforme o CPC 06(R1)/IAS 17. Para esses arrendamentos financeiros, o valor contábil do direito de uso do 

ativo e o passivo de arrendamento em 1º de janeiro de 2019 foram determinados pelo valor contábil do ativo de 

arrendamento e passivo de arrendamento segundo o CPC 06(R1)/IAS 17 imediatamente antes dessa data. 

 

8 Base de mensuração 
As informações financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico, com exceção da aquisição de 

controladas que foi mensurada ao valor justo, conforme Nota explicativa nº 3. 

 

9 Principais políticas contábeis 
A Companhia aplicou as políticas descritas abaixo de maneira consistente a todos períodos apresentados nestas 

informações financeiras intermediárias, salvo indicação ao contrário (veja Nota explicativa nº 7).  
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9.1 Base de consolidação 
 

(i) Combinação de negócios 
Combinações de negócio são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é transferido para a 

Companhia. A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor justo, assim como os ativos líquidos 

identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é testado anualmente para avaliação de perda por redução 

ao valor recuperável. Ganhos em uma compra vantajosa são reconhecidos imediatamente no resultado. Os custos da 

transação são registrados no resultado conforme incorridos, exceto os custos relacionados à emissão de instrumentos de 

dívida ou patrimônio. A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações 

preexistentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do período. Qualquer contraprestação contingente 

a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de aquisição. Se a contraprestação contingente é classificada como 

instrumento patrimonial, então ela não é remensurada e a liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. As demais 

contraprestações contingentes são remensuradas ao valor justo em cada data de relatório e a alterações subsequentes ao 

valor justo são registradas no resultado do período. 

 

(ii) Controlada 
A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu 

envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As 

demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas informações financeiras intermediárias consolidadas a partir da 

data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das controladas estão 

alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. 

 

Nas informações financeiras intermediárias da controladora as informações financeiras intermediárias de controladas são 

reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.  

 

(iii) Participação de acionistas não-controladores 

A Companhia elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela participação proporcional nos 

ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. Mudanças na participação da Companhia em uma 

subsidiária que não resultem em perda de controle são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. 

 

(iv) Transações eliminadas na consolidação 
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na 

preparação das informações financeiras intermediárias consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com 

companhias investidas registrados por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da 

participação da Companhia na companhia investida. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira como são 

eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor 

recuperável. 
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9.2 Moeda estrangeira 
Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais pelas taxas de câmbio nas datas 

das transações. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de 

câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos 

monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. 

 

9.3 Receita de contrato com o cliente 
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Companhia reconhece a 

receita quando transfere o controle sobre o serviço ao cliente. 
 

A tabela abaixo fornece informações sobre a natureza e a época do cumprimento de obrigações de desempenho em 

contratos com clientes, incluindo condições de pagamento significativas e as políticas de reconhecimento de receita 

relacionadas. 
 

Tipo de serviço 

Natureza e a época do cumprimento das obrigações de desempenho, incluindo 

condições de pagamento significativas 

Reconhecimento da receita conforme o CPC 47/IFRS 

15 
 

Serviços de transportes florestais 
 

As receitas são apuradas ao longo do mês através de medição de entrega de cada 

transporte efetuado. A medição é validade pelo cliente e reconhecida no resultado. 

Os valores são recebidos em até trinta dias da data do faturamento.  

 

A receita é reconhecida ao longo do tempo conforme 

os serviços são prestados. O estágio de conclusão 

para determinar o valor da receita a ser reconhecida é 

avaliado com base em medições do trabalho 

realizado. 

 

O preço de venda individual é determinado com base nos 

preços de tabela, que leva em consideração as 

características de cada transporte (distância e peso, p.e.) 
 

Serviços de transportes a dedicados 

industriais 

 

As receitas são realizadas ao longo do mês com base nos ativos alocados na 

operação e pelos carregamentos efetuados no período. A apuração da receita é 

efetuada mensalmente e os recebimentos são efetuados em média em 30 dias. 

 

A receita de serviços a faturar corresponde ao 

reconhecimento da receita de serviços prestados, não 

faturada ao cliente, calculada em base na realização 

de serviços, visando adequar o reconhecimento da 

receita ao período de competência. 

 

. 

Serviços de transportes de carga geral e 

fracionado 

Representam serviços prestados, e tratados pelo cliente carga a carga, com 

faturamento diverso e particular com cada cliente. A receita é reconhecida com base 

no estágio da realização do serviço.  

 

A receita é reconhecida com base na realização de 

serviços, visando adequar o reconhecimento da 

receita ao período de competência. 

 

9.4 Receitas e despesas financeiras 
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, juros sobre contas a receber de clientes e 

variação cambial. As despesas financeiras abrangem, principalmente, despesas com juros sobre financiamentos, e variação 

cambial 
 

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos. 
 

9.5 Ativos circulantes mantidos para venda 
Os ativos que satisfazem os critérios de classificação como mantidos para venda são classificados no circulante e 

mensurados pelo menor entre o valor contábil até então registrado e o valor justo menos as despesas de venda. 
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Como requisito para esta classificação e mensuração, a Administração deve estar comprometida com a venda do ativo, 

devendo haver um programa em desenvolvimento para conclusão do plano, cuja expectativa de venda se qualifique como 

concluída em até um ano a partir da data da classificação. Acontecimentos fora do controle da Companhia podem, em 

certas circunstâncias, justificar a permanência no ativo circulante por mais um exercício social.  

 

9.6 Estoques 
Os estoques estão registrados ao custo médio de aquisição, líquido de provisões para perdas, quando aplicável, e não 

excedem ao custo de reposição. 

 

9.7 Consórcios 
As cotas de consórcios ainda não contempladas são registradas no ativo circulante pelo valor pago mensalmente. 

  

No momento da contemplação, são registrados os ativos alienados a cada cota no imobilizado da Companhia, e registrado 

um passivo circulante e não circulante do valor a pagar do cota contemplada, deduzindo deste valor, o saldo registrado em 

conta no ativo circulante desta mesma cota. 

  

As despesas com taxas de administração, são registrada como despesas com taxas de administração. 

 

9.8 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os 

impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem 

relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto 

também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. 

 

O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas. A 

administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Controladora e suas controladas nas declarações de 

impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. 

Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 

 

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças 

temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas informações 

financeiras intermediárias. O imposto de renda e contribuição social diferidos são determinados, usando alíquotas de 

imposto (e leis fiscais) promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido 

ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado. 

 

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que 

lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. 

 

 

 

 

9.9 Imobilizado 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico (Nota explicativa nº 15), menos depreciação acumulada. O custo 

histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de 

financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. 

 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme 

apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do 

item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros 

reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do período, quando incorridos. 
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A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte 

de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos 

futuros incorporados no ativo. 

 

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. 

 

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do 

que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados 

com o valor contábil e são reconhecidos em "Outras receitas operacionais, líquidas" na demonstração do resultado. 

 

Os terrenos não são depreciados. A depreciação é calculada sobre o valor histórico, que é o custo de um ativo, ou outro 

valor substituto do custo, deduzido do valor residual. 

 

As vidas úteis estimadas, para o período corrente e comparativo, são as seguintes: 

 
Itens do imobilizado  Em anos 

    

Edificações  20 

Cavalos mecânicos 3 a 10 

Carretas e equipamentos 8 a 15 

Móveis e utensílios 10 

Equipamentos de informática 5 

Outros 5 

 

9.10 Intangível e ágio 
O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Outros ativos intangíveis 

que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização 

acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. 

 

Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios 

econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros 

gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente e marcas e patentes, são reconhecidos no 

resultado conforme incorridos. 

 

A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, líquido de seus valores 

residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no resultado. O ágio não é amortizado. 

 

As vidas úteis estimadas, para o período corrente e comparativo, são as seguintes: 

 
Software  3-5 anos 

Carteira de clientes  5 anos 

 

Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de 

balanço e ajustados caso seja apropriado. 

 

9.11 Instrumentos financeiros 
 

(i) Reconhecimento e mensuração inicial 
O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que foram 

originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar 

parte das disposições contratuais do instrumento. 
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Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) 

ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos 

de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um 

componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. 

 

(ii) Classificação e mensuração subsequente 

No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - 

instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. 

 

Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a Companhia 

mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são 

reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. 

 

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como 

mensurado ao VJR: 

 

• é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa 

contratuais; e  

• seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e 

juros sobre o valor principal em aberto. 

• Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como 

mensurado ao VJR: 

• é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais 

quanto pela venda de ativos financeiros; e  

• seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre 

o valor principal em aberto. 

Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, conforme descrito 

acima, são classificados como ao VJR.  

 
A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira 

porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As 

informações consideradas incluem: 
 

• as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de 

saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um 

determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos 

relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; 

• como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; 

• os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a 

maneira como aqueles riscos são gerenciados; 

• como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos 

ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e 

PÁGINA: 36 de 77

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2019 - BBM Logística S.A. Versão : 1



Notas Explicativas BBM Logística S.A. 

Informações financeiras intermediárias em 

30 de setembro de 2019 

 

25 

• a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e 

suas expectativas sobre vendas futuras. 

As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não 

são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. 
 

Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são 

mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
 

Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os 

‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor 

principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 

exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 
 

A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente 

pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que 

poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao 

fazer essa avaliação, a Companhia considera: 
 

• eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; 

• termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; 

• o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e 

• os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na 

performance de um ativo). 

O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento 

represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que pode 

incluir uma compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo 

financeiro adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-

pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir 

compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como 

consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. 

 
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: 

  

Ativos financeiros 

a VJR 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é 

reconhecido no resultado. 

    

Ativos financeiros 

a custo amortizado 

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado 

é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no 

resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. 

    

Instrumentos de 

dívida a VJORA 

 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando o método de juros 

efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos 

em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. 

    

Instrumentos 

patrimoniais a 

VJORA 

 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a 

menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos 

são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado. 

 

(iii) Desreconhecimento 
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Ativos financeiros 
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou 

quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo 

financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 

transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da 

titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. 

 

A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou 

substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são 

desreconhecidos. 

 

Passivos financeiros 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A 

Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo 

modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é 

reconhecido a valor justo. 
 

No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga 

(incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 

 

(iv) Compensação 

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e 

somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a 

intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

 

9.12 Redução ao valor recuperável (Impairment) 
 

(i) Ativos financeiros não-derivativos 

 

Instrumentos financeiros e ativos contratuais 
A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre: 

 

• ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;  

• ativos de contrato. 

A Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito esperada para a vida inteira: 

 

• títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e 

• outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da 

vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. 

As provisões para perdas com contas a receber de clientes são mensuradas a um valor igual à perda de crédito esperada 

para a vida inteira do instrumento. 

 

Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e 

ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são 

relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com 

base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas (forward-

looking). 
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A Companhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente se este estiver com mais 

de 180 dias de atraso. 

 

A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando: 

 

• é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito a Companhia, sem recorrer a ações como a 

realização da garantia (se houver alguma); ou 

• o ativo financeiro estiver vencido há mais de 180 dias. 

As perdas de crédito esperadas para a vida inteira são as perdas esperadas com crédito que resultam de todos os possíveis 

eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do instrumento financeiro. 

 

Mensuração das perdas de crédito esperada 
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito 

são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa 

devidos a Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). 

 

Ativos financeiros com problemas de recuperação 
Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com 

problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos 

com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. 

 

Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis: 

 

• dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário;  

• quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; 

• reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em condições normais;  

• a probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização financeira; ou  

• o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. 

Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial 

A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos 

ativos. 

 

Baixa 

O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia não tem expectativa razoável de recuperar o 

ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes individuais, a Companhia adota a política de baixar 

o valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há 180 dias com base na experiência histórica de recuperação 

de ativos similares. Com relação a clientes corporativos, a Companhia faz uma avaliação individual sobre a época e o valor 

da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de recuperação. A Companhia não espera nenhuma 

recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à 

execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. 
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9.13 Capital social 
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. 

 

Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações são demonstrados no patrimônio líquido, em conta 

redutora do capital, líquidos de impostos.  
 

9.14 Benefícios a empregados 
 

Benefícios de curto prazo a empregados 

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço 

correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma 

obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a 

obrigação possa ser estimada de maneira confiável. 
 

Outros benefícios de longo prazo a empregados 

A obrigação líquida da Companhia em relação a outros benefícios de longo prazo a empregados é o valor do benefício 

futuro que os empregados receberão como retorno pelo serviço prestado no ano corrente e em anos anteriores. Esse 

benefício é descontado para determinar o seu valor presente. Remensurações são reconhecidas no resultado do período. 
 

9.15 Arrendamentos 
 

(i) Ativos arrendados 
Os arrendamentos em cujos termos a Controladora e suas controladas assumem os riscos e benefícios inerentes à 

propriedade são classificados como arredamentos financeiros. No reconhecimento inicial, o ativo arrendado é medido pelo 

valor igual ao menor valor entre o seu valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. 

Após o reconhecimento inicial, o ativo é registrado de acordo com a política contábil aplicável ao ativo. 
 

(ii) Pagamentos de arrendamento 
Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são alocados entre despesas financeiras 

e redução do passivo em aberto. As despesas financeiras são alocadas a cada período durante o prazo do arrendamento 

visando a produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo.  

 

9.16 Provisões 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: a Controladora e suas controladas 

tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos passados; é provável 

que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As 

provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras. 
 

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em 

consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação 

relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. 
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As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando 

uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos 

riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como 

despesa financeira. 

 

9.17 Resultado por ação - básico e diluído 
O resultado básico por ação é calculado dividindo o lucro ou prejuízo líquido do período atribuível aos acionistas da 

Companhia, considerando o número médio ponderado de ações no respectivo período.  
 

O lucro por ação diluído é calculado dividindo-se o resultado do período atribuído aos acionistas da Companhia pela média 

da quantidade de ações do capital social integralizado no respectivo período levando-se em conta a conversão de todas as 

ações potenciais com efeito de diluição. 
 

9.18 Informação por segmento 
Os resultados de segmentos que são reportados ao Diretor Executivo de Operações (COO) incluem itens diretamente 

atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis. Os itens não alocados 

compreendem, principalmente, despesas administrativas, áreas de apoio, o resultado financeiro e o imposto de renda e 

contribuição social. 
  
A Administração considera que as operações da Controladora e suas controladas compõem dois segmentos operacionais 

identificáveis, classificados como Dedicados e TM (Transportation Management).  
  

9.19 Demonstrações do valor adicionado 
A Companhia elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - 

Demonstração do Valor Adicionado, preparadas de acordo com as normas BRGAAP aplicáveis as companhias abertas, 

enquanto para IFRS representam informação financeira adicional. 
 

9.20 Distribuição de dividendos 
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas informações financeiras 

intermediárias individuais e consolidadas ao final do exercício, com base no estatuto social. Qualquer valor acima do 

mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral. 
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10 Caixa e equivalentes de caixa 
 

  Controladora  Consolidado 
      
  30/09/2019  31/12/2018  30/09/2019  31/12/2018 

         

Caixa  397  192  455  246 

Bancos conta movimento  12.719  482  15.190  600 

Administradoras de pagamentos (b)  68  120  68  315 

Aplicações financeiras (a)  51.925  16.403  53.520  17.570 

  

 

65.109  17.197  69.233  18.731 

 
(a) As aplicações financeiras possuem liquidez imediata e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa. Referem-se, 

substancialmente, a certificados de depósitos bancários, remunerados a uma taxa média de 98,5% da rentabilidade dos Certificados de Deposito 

Interbancário (CDI) em 30/09/2019 (95% em 31 de dezembro de 2018).  

(b) Os valores registrados neste grupo representam depósitos para realização de pagamentos a carreteiros e agregados contratados pela Controladora e suas 

controladas para realização de serviços de transporte, de acordo com regulamentação da ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestres), e tem 

liquidez imediata. 

11 Contas a receber de clientes  
 

 Controladora  Consolidado 

     

 30/09/2019  31/12/2018  30/09/2019  31/12/2018 

        

Serviços de frete a receber no mercado interno 61.778  52.082  89.169  92.422 
Serviços de frete a receber no mercado externo 9.306  6.711  15.861  10.680 

Contas a receber de partes relacionadas (Nota explicativa nº 33) 804  -  -  - 

Serviços a faturar 22.808  17.279  26.514  17.279 
Perda por redução ao valor recuperável   (2.081)  (1.217)  (4.041)  (3.170) 

 

 

92.615  74.855  127.503  117.211 

 

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso 

normal das atividades. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 

ativo circulante. Caso contrário, serão apresentadas no ativo não circulante. 

 

A composição das contas a receber por idade de vencimento está apresentada da seguinte forma: 

 

 Controladora  Consolidado 
     
 30/09/2019  31/12/2018  30/09/2019  31/12/2018 

        

A vencer       81.246         59.770       108.189         90.607  

Vencidos até 30 dias         4.224           9.175           7.442         12.386  

Vencidos de 31 a 60 dias         2.115           1.763           3.228           3.586  

Vencidos de 61 a 90 dias         1.840           1.499           2.586           3.266  

Vencidas acima de 90 dias         5.271           3.865         10.099         10.536  

Perda por redução ao valor recuperável        (2.081)         (1.217)         (4.041)         (3.170) 

 

 

92.615  

 

74.855  

 

127.503 
  

117.211 
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A provisão para perda por redução ao valor recuperável é constituída em montante considerado suficiente pela 

Administração para cobrir eventuais perdas prováveis nas contas a receber de clientes. Isso inclui informações e análises 

quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando 

informações prospectivas (forward-looking). A movimentação no período encontra-se apresentada a seguir: 

 

 Controladora  Consolidado 

     

 30/09/2019  31/12/2018  30/09/2019  31/12/2018 

Saldo inicial 1.217  612  3.170  2.453 

Adição à provisão 864  2.678  871  2.829 

Reversão da provisão                      -                   (2.073)                       -                   (2.112) 

        

Saldo final 2.081  1.217  4.041  3.170 

 

12 Estoques  
 

  Controladora  Consolidado 
      
  30/09/2019  31/12/2018  30/09/2019  31/12/2018 

         

Pneus  1.620  2.104  1.692  2.104 

Peças de reposição  500                 -     500                 -    

  

 

2.120  2.104  2.192  2.104 

 

13 Outros créditos  
 

 Controladora  Consolidado 

 30/09/2019  31/12/2018   30/09/2019  31/12/2018 

Circulante         
Contratos de manutenção -  372   -  372 

Despesas antecipadas 473  695   585  516 

Vendas a prazo (a) 3.233  1.185   3.531  1.185 

Seguros de agregados a receber 680  119   686  119 

Adiantamento a fornecedores 2.407  90   2.473  98 

Despesas reembolsáveis (b) -  -   4.949  2.002 

Adiantamentos trabalhistas 1.028  96   1.188  196 

Outros créditos 922  121   1.379  1.165 
         
Total circulante 8.743  2.678   14.791  5.653 
         
Não circulante         
Outros créditos -  1.161   -  1.532 
         
Total do não circulante -  1.161   -  1.532 

 

(a) Refere-se a vendas de veículos que pertenciam ao ativo imobilizado. 

(b) Saldo refere-se a valores a receber da Kuehne & Nagel, conforme cláusula contratual de reembolso de despesas incorridas, cuja origem seja anterior à 

data da aquisição da Transeich pela Companhia. 
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14 Direito de uso de ativos 
A partir de 1º de janeiro de 2019 entrou em vigor o IFRS 16/CPC 06 (R2) Operações de  

Arrendamento Mercantil que estabeleceu uma nova metodologia de avaliação dos arrendamentos, substituindo o CPC 

06(R1)/IAS 17.  

 

Um arrendamento é identificado caso exista a transmissão do direito de controlar o uso de determinado ativo por um 

período de tempo, em troca de uma contraprestação. A partir dessa constatação os arrendatários devem mensurar e registrar 

o contrato de arrendamento em seu balanço patrimonial, sendo o passivo de arrendamento reconhecido pelo valor presente 

dos seus pagamentos à uma taxa de desconto e o ativo de direito de uso em montante equivalente a esse passivo.  

 

Desse modo, o ativo de direito de uso passa a ser amortizado linearmente seguindo as diretrizes do CPC 27 - Ativo 

imobilizado e o passivo de arrendamento acrescido pela despesa de juros e diminuído pelo pagamento das contraprestações. 

 

A norma prevê isenções na aplicabilidade para arrendamentos de curto prazo e ativos de baixo valor envolvidos na 

operação. 

 

Os principais arrendamentos relacionados a nova regra identificados pela Administração, são imóveis de terceiros e 

equipamentos ligados à operação (veículos). O método adotado foi o retrospectivo modificado, conforme Nota explicativa 

nº 7. 

 

A movimentação do ativo de direito de uso até 30 de setembro de 2019 foi a seguinte: 

 
  Controladora    Consolidado  

 Veículos  Imóveis  Total  Veículos  Imóveis  Total 

Imobilizado            
Ativo reconhecido em 01/01/2019 9.223  3.807  13.030  12.146  13.594  25.740 

Novos contratos 3.931  3.650  7.581  3.931  3.650  7.581 
Baixas -  -  -  (16)  -  (16) 

Depreciação no período (4.295)  (1.554)  (5.849)  (5.142)  (4.608)  (9.750) 

            
Em 30 de setembro de 2019 8.859  5.903  14.762  10.919  12.636  23.555 

 
 (*) As vidas uteis definidas entre 12 e 36 meses . 
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15 Imobilizado 
 

 

Controladora 
Máquinas e 

equipamentos 
 

Veículos 

e 

tratores 

 Móveis e 

utensílios 
 Computadores 

e periféricos 
 Edificações  

Embalagens 

para 

transporte 

 Imobilizações 

em andamento 
 

Benfeitorias 

em imóveis de 

terceiros  

 Total 

  
 

 
               

Em 01 de janeiro de 2018 97  103.610  460  403  4.193  231  1995  -  110.989 

                   

 Adições -  36.383  162  280  -  -  1.549  -  38.374 

 Baixas -  (14.337)  (3)  -  -  -  -  -  (14.340) 

 Depreciação (16)  (15.325)  (71)  (105)  (132)  (21)  -  -  (15.670) 

 Baixas da depreciação -  7.804  -  -  -  -  -  -  7.804 

 
 

                 
Em 30 de setembro de 2018 81  118.135  548  578  4.061  210  3.544    127.157 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Em 01 de janeiro de 2019 77  111.124  555  730  4.659  214  3.127  -  120.486 

 
                  

 Adições 15.416  45.736  299  688  -  -  407  647  63.193 

 Baixas -  (12.090)  -  -  -  -  -  -  (12.090) 

 Depreciação (666)  (16.740)  (79)  (211)  (153)  (21)  -  -  (17.870) 

 Baixas da depreciação -  8.869  -  -  -  -  -  -  8.869 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Em 30 de setembro de 2019 14.827  136.899  775  1.207  4.506  193  3.534  647  162.588 
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Consolidado 

Máquinas e 

equipamento

s 
 

Veículo

s e 

tratores 

 
Móveis e 

utensílio

s 

 Computadore

s e periféricos 
 Edificaçõe

s 
 

Embalagen

s para 

transporte 

 
Imobilizaçõe

s em 

andamento 

 

Benfeitoria

s em 

imóveis de 

terceiros  

 Total 

  
 

 
               

Em 01 de janeiro de 2018 134  103.610  463  403  4.193  231  1.995  27  111.056 

                   

 
Adições 

57  36.391  176  288  -  -  1.548  183  

             

38.643  

 
Baixas 

-  (14.337)  (3)  -  -  -  -  -  

           

(14.340) 

 

Bens incorporados de 

controlada -  21  21  42  -  -  -  679  

                  

763  

 
Depreciação 

(16)  (15.544)  (73)  (105)  (291)  (21)  -  (53)  

           

(16.103) 

 
Baixas da depreciação 

-  7.805  -  -  -  -  -  -  

               

7.805  

 
 

                 
Em 30 de setembro de 2018 175  117.946  584  628  3.902  210  3.543  836  127.824 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Em 01 de janeiro de 2019 111  111.157  639  732  4.659  214  3.127  704  121.343 

 
                  

 
Adições 

15.418  45.736  314  800  -  -  407  651  

             

63.326  

 
Baixas 

  (12.090)              

           

(12.090) 

 
Depreciação 

(667)  (16.745)  (92)  (239)  (153)  (21)  -  (52)  

           

(17.969) 

 
Baixas da depreciação 

  8.869              

               

8.869  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Em 30 de setembro de 2019 14.862  136.927  861  1.293  4.506  193  3.534  1.303  163.479 

 

Em 30 de setembro de 2019, fazem parte do imobilizado veículos e tratores no montante de R$ 69.072 (R$ 69.072 em 31 

de dezembro 2018), os quais foram adquiridos com empréstimos bancários na modalidade Finame, cuja garantia é o 

próprio bem adquirido (Nota explicativa n°19). 
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a. Revisão e ajuste da vida útil estimada 
A Companhia ao final de cada exercício social, revisa a vida útil econômica estimada do seu ativo imobilizado para fins de 

cálculo da depreciação, bem como analisa as condições de mercado de veículos usados para determinar o valor residual dos 

itens do imobilizado. 

 

b. Redução ao valor recuperável 
De acordo com as normas descritas no IAS 36/CPC 1 - Redução ao valor recuperável de ativos, o ativo imobilizado da 

Controladora e suas controladas tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de 

que determinados ativos poderiam estar reconhecidos contabilmente por montantes acima do valor recuperável. Para fins 

dessas análises, a Companhia agrupa seu ativo imobilizado em unidades geradoras de caixa (UGCs), conforme orientação 

do CPC 1/IAS 36.  

 

16 Investimentos  

 
a. Composição dos saldos  

 
 Controladora 

    

 30/09/2019  31/12/2018 

Investida    

Itanave Centro Logístico 120  120 

Transiech Assessoria 58.313  49.927 

Transiech Armazéns 3.280  2.261 
    
Total 61.713  52.308 

 

b. Movimentação dos saldos 
 

 

Itanave Centro 

Logístico  

Transiech 

Assessoria  

Transiech 

Armazéns  

Ativos líquidos 

identificados no PPA  
Ágio 

 
Total 

       
 

 
 

 
 

Em 31 de dezembro de 2018 120  15.270  2.182  4.298  30.438  52.308 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Resultado de equivalência patrimonial -  9.160  1.033  (788)  -  9.405 
       

 
    

Em 30 de setembro de 2019 120  24.430  3.215  3.510  30.438  61.713 

 

 

Itanave Centro 

Logístico 
 

Transiech 

Assessoria 
 

Transiech 

Armazéns 
 

Ativos líquidos 

identificados no  

PPA  

Ágio 

 

Total 

            

Em 31 de dezembro de 2017 120  -  -  -  
 

 120 

            

Custo de aquisição de controlada -  9.196  1.663  5.235  28.553  44.647 

Resultado de equivalência patrimonial -  5.908  1.118  (727)  -  6.299 

       
 

    
Saldo em 30 de setembro de 2018 120  15.104  2.801  4.508  28.553  51.066 
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c. Informações subsidiárias 

 

 

Itanave 

Centro 

Logístico  

Transiech 

Assessoria 
 

Transiech 

Armazéns 
 

Total 

 

Lucro líquido do período -  8.386  1.019  9.405 

        

Capital social 951  54.646  3.007  58.603 

        

Patrimônio líquido 126  22.738  3.187  26.051 

        

Participação no capital social no encerramento do período (%) 95%  100%  100%  - 
        
Participação no patrimônio líquido 95%  100%  100%  

 

 

Equivalência patrimonial da controladora 
- 

 8.386  1.019  9.405 

 

  

PÁGINA: 48 de 77

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2019 - BBM Logística S.A. Versão : 1



Notas Explicativas BBM Logística S.A. 

Informações financeiras intermediárias em 

30 de setembro de 2019 

37 

Ágio por aquisição de controlada direta 
O saldo do ágio na aquisição das controladas diretas Transeich Assessoria e Transportes S.A e Transeich Armazéns Gerais 

S.A., baseia-se na expectativa de rentabilidade futura da operação adquirida que se espera obter por meio da combinação 

das operações que não podem ser reconhecidas separadamente como uma ativo intangível. 

 

O preço de aquisição em 1º de março de 2018 foi de R$ 44.627, enquanto que o patrimônio ao valor justo da controlada 

adquirida resultante do exercício de valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, nesta data foi de R$ 16.094, 

com ágio registrado de R$ 28.533. A Companhia reviu os ativos adquiridos e passivos assumidos ao longo dos últimos 12 

meses de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 15/IFRS 3 - Combinação de negócios e os valores em 30 de 

setembro de 2019 destes ativos e passivos, líquidos, foi de R$ 13.468, com ágio registrado de R$ 30.438. 

 

Como não existem níveis diferentes de segmentos operacionais e unidades geradoras de caixa na operação das controladas 

adquiridas, o ágio não foi alocado e foi incluído integralmente na operação da controlada. 

 

O ágio por expectativa de rentabilidade futura não é amortizado e testes de redução ao valor recuperável anuais são 

realizados de acordo com as práticas contábeis existentes. Este ágio atualmente não oferece nenhuma dedução fiscal para a 

empresa. 

 

17 Intangível (Consolidado) 

 
a. Composição dos saldos 

 

Em  30 de setembro de 2019 
BBM 

 

Transeich 

Assessoria  

Transeich 

Armazéns  
Total 

Softwares 865  -  -  865 

Ágio na aquisição de subsidiária (Nota explicativa nº 3) -  30.438  -  30.438 

Carteira de clientes (Nota explicativa nº 16) -  3.446  64  3.510 
        
 865  33.884  64  34.814 

 

 Em 31 de dezembro de 2018 BBM   

Transeich  

Assessoria   

Transeich  

Armazéns   Total 

Softwares 

 

365   -   -   365 

Ágio na aquisição de subsidiária (Nota explicativa nº 3) -   30.438   -   30.438 

Carteira de clientes (Nota explicativa nº 16) -   4.218   79   4.297 

                

  365   34.656   79   35.100 
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b. Movimentação dos saldos 
 

 

 

Software  

 

Ágio  
Carteira de clientes 

 

 

Total 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 365  30.438  4.298  35.101 

Aquisição no período 602  -  -  602 

(-) Amortização (102)  -  (788)  (890) 

        
Em 30 de setembro de 2019 865  30.438  3.510  34.814 

 

18 Fornecedores  
 

 Controladora  Consolidado 
        

 30/09/2019  31/12/2018  30/09/2019  31/12/2018 

Circulante       
 

        

Fornecedores nacionais 28.220  13.896  33.641  24.070 

Fretes a pagar 2.565  1.520  3.826  2.043 
        

 30.785  15.416  37.467  26.113 

        
Não circulante                
Fornecedores nacionais  451  825  451  825 

        

 451  825  451  825 

        

 31.236  16.241  37.918  26.938 

 

19 Empréstimos e financiamentos (Controladora e Consolidado) 
Os saldos mantidos como empréstimos e financiamentos, em moeda nacional, são referentes, principalmente, a captação de 

linhas de capital de giro e de operações de FINAME para aquisição de implementos rodoviários com prazo de vencimento 

de 60 meses.  
 

a. Composição dos saldos 

 
Modalidade 

Encargos 
  

Passivo 
  

Passivo 
  Total 

anuais médios circulante não circulante 

 30/09/2019 
 

31/12/2018 
 

30/09/2019 
 

31/12/2018 
 

30/09/2019 
 

31/12/2018 
 

30/09/2019 
 

31/12/2018 
Em moeda nacional 

Capital de giro 8.92%  10.52%  35.013  32.286  84.379  41.182  119.392  73.468 

Finame 9.89%  11.17%  13.660  23.115  17.679  29.687  31.339  52.802 

Leasing 10.65%  16.59%  334  394  402  671  736  1.065 

   
 

 
 49.007  55.795  102.460  71.540  151.467  127.335 
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b. Movimentação dos saldos 

 
Saldo em 31 de dezembro 2018 127.335 

  

Captação (*)                   85.037  

Encargos financeiros                   11.375  

Amortização – principal                 (61.333) 

Amortização - juros e variações                 (10.947) 
  

Em 30 de setembro de 2019 151.467 

  
Saldo em 31 de dezembro 2017 83.342 

  

Captação (*)                   91.882  

Encargos financeiros                     8.718  

Amortização – principal                 (32.919) 

Amortização - juros e variações                   (8.718) 
  

Em 30 de setembro de 2018 142.305 

 
(*) Na demonstração de fluxo de caixa, o valor das captações está líquido das transações que não impactaram caixa. 

c. Vencimentos 
As parcelas classificadas no passivo não circulante têm o seguinte cronograma de pagamentos: 

Os Finames e Leasing estão garantidos pelos próprios bens financiados.  

 
Ano  30/09/2019  31/12/2018 

       

2020  12.197  40.652 

2021  39.493  20.832 

2022  33.843  7.734 

2023  16.209  2.322 

2024  718  - 

       

    102.460  71.540 

 

d. Covenants 
A Companhia possui contrato de capital de giro que apresenta cláusulas de covenants que preveem a liquidação antecipada 

nas seguintes condições: 

 

(a) A dívida financeira liquida dívida pelo EBITDA (LAJIDA), calculado com base nos últimos doze meses das 

demonstrações financeiras consolidadas, ser menor do que 3,5 vezes;  

(b) Pratique atos que importem em discriminação de raça, gênero, trabalho infantil e análogo ao de escravo; 

(c) Alteração societária relevante como cisão, fusão ou incorporação, que resulte em mudança de controle, sem a autorização 

do banco credor. 

A Companhia está cumprindo com todas as suas obrigações contidas nos respectivos contratos. O cálculo do covenants de 

dívida financeira liquida dividida pelo EBITDA está demonstrado na Nota explicativa nº 20b. 

 

 

20 Debêntures (Controladora e Consolidado) 
 

Composição do saldo 
 

Descrição  Circulante  Não circulante  Total 
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Principal (a)             9.983               40.017               50.000  

Despesas de captação                 (216)                 (432)                 (648) 

Juros apropriados a pagar  17                    -                       17  

 

Total 
  

9.784  

 

39.585  

 

49.369 

 

Movimentação 

 
   

  Principal  Despesas de captação  Total 

Saldo em 31 de dezembro 2018  -  -  - 
       
Captação (a)  50.000  (719)  49.281 

Encargos financeiros  1.192  71  1.263 

Amortização - juros e variações  (1.175)  -  (1.175) 

 

Saldo em 30 de setembro de 2019 
 

50.017  (648)  49.369 

 
(a) Em 28 de junho de 2019 a Companhia realizou a 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série 

única, para distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, em regime de garantia firme 

de colocação, com valor nominal unitário de R$ 10, totalizando um montante de R$ 50.000 na data de emissão com vencimento em quatro anos.  

• Foram emitidas 5 mil debêntures em série única. A data de vencimento será em quatro anos, com vencimento previsto em 

2023; 

• As debêntures são simples e não conversíveis em ações de emissão da Companhia e foram emitidas sob forma nominativa e 

escritural; 

• A amortização será mensal, a partir do final do 9º mês. A remuneração será CDI + 3,25 % a.a., sendo que o pagamento dos 

juros será mensal; 

• As debêntures são da espécie com garantia real, na forma disposta pelo artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, 

contudo, ainda, com garantia fidejussória adicional outorgada pelo Garantidores; 

• Os recursos líquidos captados por meio da emissão das Debêntures serão destinados para: (i) pagamento antecipado de 

dívidas; e (ii) pagamento de eventuais aquisições de sociedades pela Companhia e/ou ao reforço de capital de giro da 

Companhia; 

• A garantia real será através da cessão fiduciária, em favor do debenturistas, de todos os direitos creditórios decorrentes à 

prestação de serviços da Companhia nos contratos de prestação de serviços de transporte de madeira, carregamento e apoio 

florestal do cliente CMPC Celulose Riograndense Ltda; e 

• O agente fiduciário e Escriturador mandatário liquidante é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.  

A distribuição dos vencimentos das obrigações é a seguinte: 

 
Ano  Circulante  Não circulante  Total 

2019  17  -  17 

2020  9.983  3.767  13.750 

2021  -  15.000  15.000 

2022  -  15.000  15.000 

2023  -  6.250  6.250 

 

Total 
 

10.000  40.017  50.017 

 

Cláusulas contratuais de vencimento antecipado (Covenants) 
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A Companhia assumiu a obrigação de manter determinados indicadores financeiros apurados trimestralmente, dos quais 

podemos destacar:  

 

a. A dívida financeira liquida dívida pelo EBITDA (LAJIDA), calculado com base nos últimos doze meses das 

demonstrações financeiras consolidadas, ser menor do que 3 vezes;  

b. Patrimônio líquido/dívida bruta ajustada (*) maior ou igual a 25%. 

(*) A dívida bruta ajustada compreende os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, mútuos (exceto os mútuos 

com os acionistas controladores da Emissora), encargos financeiros provisionados e não pagos, os títulos de renda fixa não 

conversíveis frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional; e (i) do resultado líquido das 

operações decorrentes de instrumentos financeiros - derivativos, somada à dívida de aquisições. 

Em 30 de setembro de 2019, a Companhia está em conformidade com todas as obrigações e índices financeiros requeridos 

anualmente  pelas debêntures. O cálculo é apresentado trimestralmente para o agente fiduciário, sempre em bases anuais. 

 
Patrimônio líquido/dívida bruta ajustada (*) maior ou igual a 25%   30/09/2019  31/12/2018 

     

Empréstimos e financiamentos (Nota explicativa nº 19)   151.467  127.335 

Debêntures (Nota explicativa nº 20)   49.369  - 

Dívida bruta  200.836  127.335 

       
Saldo a pagar da aquisição (Nota explicativa n° 25)   5.750  7.000 
  206.586  134.335 

       
Patrimônio líquido   107.725  99.488 

Patrimônio líquido/dívida bruta ajustada   
 

 

 

52.15% 74.06% 

A dívida financeira líquida dividida pelo EBITDA (LAJIDA)  

ser menor do que 3 vezes 

Empréstimos e financiamentos (Nota explicativa n° 19)   151.467  127.335 

Debêntures (Nota explicativa n° 20)   49.369  - 

Caixa e equivalentes de caixa (Nota explicativa n° 10)   (69.233)   (18.731)  

       
Dívida líquida   131.603  108.604 

EBITDA   
 

 

 

58.763 46.286 
     

A dívida financeira liquida dividida pelo EBITDA   2.239  2.346 
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21 Arrendamento mercantil 
Na transição, para arrendamentos classificados anteriormente como arrendamentos operacionais segundo o CPC 

06(R1)/IAS 17, os passivos de arrendamento foram mensurados pelo valor presente dos pagamentos remanescentes, 

descontados pela taxa de empréstimo incremental da Companhia em 1º de janeiro de 2019. 

 

O passivo de arrendamento foi reconhecido pelo valor presente dos seus pagamentos à uma taxa de desconto e o ativo de 

direito de uso em montante equivalente a esse passivo.  

 

As taxas utilizadas para o cálculo foram de 11,11% a.a., para os veículos arrendados e 8,82% a.a. para os imóveis. 

 

  Controladora    Consolidado  

 Veículos  Imóveis  Total  Veículos  Imóveis  Total 

Empréstimos e financiamentos            
            
Divida reconhecida em 01/01/2019 9.223  3.807  13.030  12.146  13.594  25.740 

Novos contratos 3.931  3.650  7.581  3.931  3.650  7,581 

Baixas -  -  -  (16)  -  (16) 

Juros apropriados 726  357  1.083  928  854  1.781 

Pagamentos realizados (4.720)  (1.812)  (6.532)  (5.587)  (5.127)  (10.714) 
            
Em 30 de setembro de 2019 9.160  6.002  15.162  11.402  12.971  24.372 
            
Circulante 4.492  2.828  7.320  7.221  5.862  13.083 

Não circulante 4.668  3.174  7.842  4.181  7.109  11.289 

  

22 Obrigações sociais  
 
 Controladora  Consolidado 

        
 30/09/2019  31/12/2018  30/09/2019  31/12/2018 

 
       

        

Ordenados e salários 3.646  2.705  4.396  2.706 

Indenizações a pagar 199  84  176  61 

INSS a pagar 1.250  892  2.224  1.428 

FGTS a recolher 324  458  362  516 
Provisão de férias 5.681  4.925  5.820  5.181 

Encargos s/ provisão férias 1.615  1.222  1.832  1.371 

Outros encargos 753  709  834  937 
Provisão de 13° salário 3.504                       -     3.932                         -    

        
 16.972  10.995  19.576  12.200 
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23 Parcelamento de tributos (Controladora e Consolidado) 
 

 30/09/2019  31/12/2018 
    

PIS / COFINS e CPRB (a) 27  35 

PERT (b) 1.046  1.349 

ICMS (c) 1.300  2.090 

       

 2.373  3.474 

       
Parcela circulante 1.132  1.333 

Parcela não circulante 1.241  2.141 

            

 2.373  3.474 

 

(a) Tratam-se de parcelamentos ordinários em 60 meses. 

(b) Saldo a pagar de PERT, cuja opção contempla a utilização de prejuízo fiscal para quitação de parte dos débitos. 

(c) O parcelamento de tributos estaduais refere-se a débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado de São Paulo, cujo 

parcelamento foi efetivado no mês de maio de 2013 em 120 (cento e vinte) parcelas.  

24 Provisões para contingências  
 

a. Composição dos saldos 
 

 Controladora 

 30/09/2019  31/12/2018 
 Provisão  Depósitos em garantia  Líquido  Líquido 

                

Ações trabalhistas 9.572     3.041     6.531     6.720 

                           

  9.572     3.041     6.531     6.720 

 

 Consolidado  

 30/09/2019  31/12/2018  
 Provisão  Depósitos em garantia  Líquido  Líquido  
                 
Ações trabalhistas 11.100     5.954     5.146     6.926  
                            
  11.100     5.954     5.146     6.926  

 

A Controladora e suas controladas são parte em ações de naturezas trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados 

pela Administração como prováveis e possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos. O valor total das 

ações classificadas como possíveis em 30 de setembro de 2019, na controladora, para as quais não há provisão constituída é 

de R$ 10.448 (R$ 9.487 em 31 de dezembro de 2018). 
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b. Movimentação dos saldos 
 
 Controladora   
 31/12/2018   Adições   Pagamentos   Reversões   30/09/2019 

                    

Ações trabalhistas 8.849     3.942                   (793)                (2.426)     9.572 

                                      

  8.849     3.942                   (793)                (2.426)     9.572 

 
 Consolidado   
 31/12/2018   Adições   Pagamentos   Reversões   30/09/2019 

                    

Ações trabalhistas 8.849     5.470                   (793)                  (2.426)     11.100 

                                      

  8.849     5.470                   (793)                (2.426)     11.100 

 

25 Outras contas a pagar  
 

 Controladora  Consolidado 
     

 30/09/2019  31/12/2018  30/09/2019  31/12/2018 
        

Provisão para participação nos lucros          2.327            1.938            2.432            2.022  

Provisões para custo em andamento (b)               -                 900                 -                 900  

Repom - limite          1.390            1.199            1.390            1.199  

Saldo a pagar da aquisição (a)          1.250            1.250            1.250            1.250  

Saldo de reembolso a realizar (c)               -                   -                 453               454  

Adiantamento de clientes (d)          2.577                 -              2.577               454  

Outras provisões               -              1.763            2.120            1.763  

Provisão para incentivo de longo prazo (ILP)          2.549            1.170            2.549            1.170  

Outros contas a pagar          1.763               882            1.168               667  
        
Total do circulante        11.856            9.102          13.939            9.879  
        
Adiantamento de clientes (d)          9.834                 -              9.834                 -    

Saldo a pagar da aquisição (a)          4.500            5.750            4.500            5.750  
        
Total do não circulante        14.334            5.750          14.334             5.750  

 
(a) Refere-se ao saldo da compra da participação societária das empresas Transeich, a serem pagos a Kuehne Nagel no prazo de 5 anos, em parcelas 

anuais, as quais serão pagas em 3 parcelas de R$ 1.250 até o ano de 2022, e a última parcela em 2023 no valor de R$ 2.000. 

(b) Refere-se a valores provisão de saldo de comissões a serem pagas sobre o ingresso do investidor. 

(c) Saldo a receber de clientes que não fizeram parte da negociação de aquisição da Transeich (carve out), que será reembolsado a Kuehne & Nagel a 

medida que for recebido. 

(d) Adiantamentos de cliente para aquisição de equipamentos, a ser reembolsado em 48 parcelas mensais de R$ 242. Os reembolsos iniciaram em julho de 

2019. 
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26 Capital social e reservas 
 

a. Capital social 
O capital social, totalmente subscrito e integralizado em 30 de setembro de 2019 é representado por 37.582.066 

(36.232.057 em 31 de dezembro de 2018) ações que representam o valor de total de R$ 92.490 (R$ 92.490 em 31 de 

dezembro de 2018). 

 
  Valor integralizado   Custo da transação   Efeitos fiscais dos custos da transação   Líquido 

                

Capital social 92.490   (9.518)    2.930   85.902 

                

                

  92.490   (9.518)    2.930   85.902 

 

A participação dos acionistas no capital social da Companhia em 30 de setembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 é 

assim demonstrada: 

 

   30/09/2019   31/12/2018 

Acionistas 

  

Ações 

ordinárias  % 

    

  
 

Ações 

ordinárias  % 

          
Stratus SCP Coinvestimentos I - Fundo de Investimento em 

Participações - Multiestratégia 
  

23.560.843  62,69%  21.265.620  54.39% 

Marcos Egídio Battistella   11.685.287  31,09%  12.473.029  38.01% 

Juarez Luiz Nicolotti   2.335.936  6,22%  2.493.408  7.60% 

 
  

 

37.582.066  100,00%  36.232.057  100.00% 

 

A variação de participação até 30 de setembro de 2019 refere-se aos seguintes fatos: 

 

• Emissão de 1.350.009 novas ações ordinárias conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 

2019, com base na retificação da ata de novembro de 2018, portanto as ações tem direito ao dividendo integral do semestre; 

e 

• Transferência de 787.742 ações do Sr. Marcos Egídio Batistella e 157.472 ações do Sr. Juares Luiz Nicolotti totalizando 

945.214 ações para Stratus SCP Coinvestimentos I - Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia referente ao 

exercício de opção de compra de ações da Companhia para cobrir a obrigação de indenizar de perdas decorrentes a fato 

gerador anterior ao contrato de compra e venda. 

b. Reservas de lucros 
 

Reserva legal 
Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até 

o limite de 20% do capital social. 

 

Reserva de retenção de lucros 
É referente a retenção de lucros para a aplicação em investimentos para expansão e reforço do capital de giro. 
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c. Ajuste de avaliação patrimonial 
Consiste no custo atribuído de veículos registrados que se deu em janeiro de 2012 exclusivamente em relação aos ativos 

que existiam em dezembro de 2010, ano da adoção inicial de acordo com o CPC 27 - Ativo Imobilizado e ICPC 10 - 

Interpretação sobre a Aplicação Inicial do Ativo Imobilizado. Para esta adoção não foi utilizado avaliador externo. A 

Companhia não possui restrição em seu Estatuto para a distribuição de saldo aos acionistas. 
 

d. Dividendos 
O Estatuto Social em vigor determina a distribuição aos acionistas de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro 

líquido do exercício, conforme o parágrafo segundo, artigo 32º, do Estatuto Social, ajustado na forma do artigo 202 da Lei 

no 6.404/76. Conforme o Estatuto da Companhia, a Assembleia Geral poderá deliberar pela não distribuição dos 

dividendos mínimos obrigatórios. 

 

e. Capital autorizado e bônus de subscrição 
Em 31 de agosto de 2017, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a criação do capital autorizado para um 

aumento de capital social até o limite de R$ 25.001 por meio de emissão de ações ordinárias, para fazer frente aos 2 (dois) 

bônus de subscrição emitidos na mesma data em favor do acionista Stratus SCP Coinvestimento I - Fundo de Investimento 

em Participações - Multiestratégia. O bônus adicional foi exercido parcialmente em 29 de novembro de 2018, aprovado em 

reunião do conselho de administração, no valor de R$ 15.000, mediante a emissão de 3.418.119 (três milhões, quatrocentos 

e dezoito mil e cento e dezenove) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, as quais foram totalmente 

subscritas e integralizadas pela Stratus SCP Coinvestimento I - Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia. 

O saldo aprovado no valor de R$ 10.000 poderá ser exercido até 31 de dezembro de 2019.  

 

Em 1º de julho de 2019 em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas promoveram a rerratificação da deliberação 

constante do item (ii) da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de junho de 2019 (“AGE 28/06”) e aprovaram a 

emissão de 1.350.009 (um milhão, trezentos e cinquenta mil e nove) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 

nominal a serem integralmente subscritas pela acionista Stratus SCP Coinvestimento I - Fundo de Investimento em 

Participações - Multiestratégia, em complemento às ações subscritas e integralizadas em decorrência do exercício parcial 

do Bônus de Subscrição Adicional na reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de novembro de 2018. 

 

Tal ajuste foi necessário em razão da diferença entre o valor estimado da Companhia à época do exercício parcial do Bônus 

de Subscrição Adicional e o valor apurado nas demonstrações financeiras auditadas de 2018, o que gerou um número maior 

de ações a serem subscritas pelo valor integralizado naquela data. A emissão das referidas ações não altera o valor do 

capital social da Companhia, uma vez que as ações subscritas neste ato estão incluídas no montante de R$ 15.000 

integralizado em 29 de novembro de 2018 por tal acionista. 
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27 Lucro líquido por ação 
O lucro por ação básico e diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido do período atribuído aos detentores de 

ações ordinárias da Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período. 
 

O quadro abaixo apresenta os dados de resultado e quantidade de ações utilizados no cálculo do lucro básico e diluído por 

ação e para cada um dos períodos apresentados na demonstração de resultados: 
 

 Controladora  Consolidado 
     

 30/09/2019  30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018 
        

Resultado do período 6.855   5.736   6.855   5.736  
        

Lucro por ação básico:        
Média das ações ordinárias disponíveis (em unidades) 37.582.066  21.540.342  37.582.066  21.540.342 

        
Lucro por ação básico (em R$) 0.182401   0.266293   0.182401   0.266293 

        
Lucro por ação diluído:        
Média das ações ordinárias disponíveis (em unidades) 37.582.066  25.464.983  37.582.066  25.464.983 

        
Lucro por ação diluído (em R$) 0.182401   0.225252   0.182401   0.225252 

 

28 Gerenciamento do capital 
A política da Diretoria é manter uma base sólida de capital para manter a confiança dos credores e do mercado e o 

desenvolvimento futuro do negócio. A Diretoria monitora o retorno de capital e também o nível de dividendos para os 

acionistas. 
 

A Diretoria procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis adequados de alavancagem e as 

vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de capital saudável. O objetivo da Companhia é atingir um índice 

de alavancagem representado pelo ratio endividamento líquido/EBITDA de no máximo 3 vezes. 
 

A Companhia monitora o capital usando um índice de alavancagem representado pelo ‘patrimônio líquido ajustado’, 

dividido pela dívida bruta’. A dívida bruta utilizada, representa a soma dos empréstimos e financiamentos bancários de 

curto e longo prazo. 
 

A política da Companhia é manter esse índice acima de 25% O índice de alavancagem da Companhia em 30 de setembro 

de 2019 é apresentado a seguir: 
 

 Controladora  Consolidado 
 30/09/2019   31/12/2018   30/09/2019  31/12/2018 

                        

Total dos financiamentos (Nota explicativa n° 19) 151.467     127.335     151.467  127.335 

Total das debêntures (Nota explicativa n° 20) 49.369  -     49.369  - 

Saldo a pagar da aquisição (Nota explicativa n° 25) 5.750  7.000  5.750  7.000 

        

Total do endividamento 206.586  134.335  206.586  134.335 

                        

Total do patrimônio líquido 107.719     99.482     107.725  99.488 

                        

Alavancagem 52%     74%     52%  74% 
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29 Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às 

diferenças temporárias entre a base fiscal dos ativos e passivos e os seus respectivos valores contábeis. 

 

Os saldos de imposto de renda e a contribuição social diferidos reconhecidos têm a seguinte origem: 

 
  Controladora   Consolidado 

        

  30/09/2019   31/12/2018   30/09/2019 31/12/2018 

              

Ativo não circulante             

Diferenças temporárias 8.260   4.597   10.324 4.597 

Prejuízos fiscais a compensar 3.162   477   1.820 3.075 

            

  11.422   5.074   12.144 7.672 

Passivo não circulante           

Diferenças temporárias 239   -   530 - 

Carteira de clientes -   -   1.167 1.435 

Ajuste depreciação contábil - adoção CPC 27 12.052   9.478   11.171 9.683 

            

  12.291   9.478   12.868 11.118 

            

Passivo fiscal diferido líquido 869   4.404   724 3.445 

              

A Companhia e sua controlada, com base em estudo técnico aprovado pela Administração, relativo à estimativa de lucros 

tributáveis futuros, reconheceu os créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social de 

exercícios anteriores, que não possuem prazo prescricional e cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais 

tributáveis. O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as projeções são revisadas anualmente. 

Caso haja fatores relevantes que venham a modificar as projeções, estas são revisadas durante o exercício pela Companhia. 

 

A Administração considera que os ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias serão realizados na proporção da 

resolução final das contingências e dos eventos. Ainda, com base nas projeções de resultados tributáveis, a Companhia 

estima que o saldo do imposto de renda diferido ativo contabilizado será realizado substancialmente nos próximos anos, 

conforme demonstrativo abaixo (consolidado): 

 

 

 

  

Ano  30/09/2019  31/12/2018 
     

2019           1.587   4.248 
2020           3.231   1.852 

2021           5.234   1.209 

2022           2.092   367 
     

 

    

12.144 
  

7.676 
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A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e 

contribuição social reconhecida no resultado é demonstrada como segue: 

 
    Controladora  Consolidado 

         

   30/09/2019  30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018 

   
       

Resultado do período antes de impostos  3.387   6.120   8.155   10.108  

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais de 25% 

e 9% 
  

1.151  
  

2.081  
  

2.772  
  

3.347  

         

Adições e exclusões:         

   Resultado de equivalência patrimonial  (3.197)   (2.142)                 -                   -    

   Provisão de receita a realizar  (307)   1.122   (1.170)   1.122  

   Outras adições/exclusões  (1.115)   (676)   (302)   (297)  

         

Imposto de renda e contribuição social no resultado:         

  Corrente  67  70   1.421   4.058  

  Diferido  (3.535)   314   (2.721)   314  

          

   (3.468)   384  (1.300)  4.372 

        

Alíquota efetiva  -  6.27%  -  43.26% 

 

30 Receita líquida de vendas 
 

 Controladora   Consolidado  

 Período de nove meses  Período de três meses  Período de nove meses  Período de três meses 
 30/09/2019   30/09/2018  30/09/2019   30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018 

                       

Receita bruta 376.388  306.863  139.317  116.070  508.666  425.563  182.960  172.792 

      Fretes internacionais 24.548  23.722  7.606  9.255  46.144  36.100  15.377  10.577 

      Fretes nacionais 335.830  276.063  120.661  101.901  427.467  366.155  150.179  145.478 

      Receita de logística 15.925  6.963.00  11.023  4.877  34.970  23.193  17.377  16.700 

      Locação 85  115  27  37  85  115  27  37 

Deduções                

         Impostos sobre vendas (53.562)  (41.953)  (20.298)  (15.872)  (66.786)  (53.732)  (24.735)  (22.255) 

        Devoluções e abatimentos (2.304)  (2.108)  (994)  (1.042)  (5.115)  (3.815)  (1.213)  (1.654) 
                

Total da receita contábil 320.522  262.802  118.025  99.156  436.765  368.016  157.012  148.883 
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31 Custo dos serviços prestados, despesas gerais e administrativas e de vendas  
 

 Controladora   Consolidado  

                

 Período de nove meses  Período de três meses  Período de nove meses  Período de três meses 
 30/09/2019  30/09/2018   30/09/2019  30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018 

        
 

       

Contrato de transporte - frete 106.463   73.943   40.526  29.401  183.732   145.080  65.516   63.768 

Salários e adicionais 73.032   59.682   26.352  21.167  80.143   64.891  28.702   23.349 

Consumo de combustíveis 47.688   38.494   17.340  13.959  48.158   38.678  17.506   13.959 

Pedágios 1.746   1.305   525  321  1.752   1.306  527   321 

Manutenção e conservação 23.669   24.150   8.564  9.556  23.841   25.364  8.587   9.659 

Despesas de viagens 4.175   2.841   1.828  1.129  4.420   2.908  1.877   1.129 

Serviços de terceiros 9.550   5.800   4.034  2.491  11.048   12.200  4.629   7.002 

Encargos sociais 8.753   6.410   3.170  2.610  10.706   7.818  3.770   3.300 

Impostos e taxas 987   1.198   352  38  1.052   1.330  413   38 

Consumo de pneus 7.733   4.721   2.506  1.315  7.734   4.721  2.497   1.315 

Serviços de rastreamento 2.052   954   653  347  2.827   1.039  853   347 

Alugueis 4.357   9.280   1.111  3.289  4.617   12.732  1.184   4.255 

Seguros 1.722   1.653   639  536  2.467   2.197  877   791 

Depreciação de ativos de direito de uso 5.849   -  2.144                -     9.750                 -     3.451                 -    

Depreciações 13.682   14.077   5.040  4.833  13.782   14.683  5.074   4.833 

Outros 1.813   6.286   846  744  9.265   10.253  3.639   2.122 

            
           

  313.271   250.793    115.630   92.169   415.294   345.200   149.102   136.188  

 

Reconciliação dos custos e despesas operacionais por função: 

 
 Controladora   Consolidado  

 Período de nove meses  Período de três meses  Período de nove meses  Período de três meses 
 30/09/2019   30/09/2018  30/09/2019   30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018 

               
        

Custo dos serviços prestados 292.587   226.631  107.029  84.473  393.153  316.676  140.057  124.941 

Despesas administrativas 19.080  21.181  7.818  6.466  20.510  23.370  8.250  7.882 

Despesas de vendas 1.604   2.981  783  1.230  1.631  5.154  795  3.366 

                      

  313.271   250.793  115.630  92.169  415.294  345.200  149.102  136.188 
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32 Receitas (despesas) financeiras, líquidas 

 
 Controladora   Consolidado  

                

 Período de nove meses  Período de três meses  Período de nove meses  Período de três meses 
 30/09/2019   30/09/2018  30/09/2019   30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018  30/09/2019  30/09/2018 

Receitas financeiras                
   Receitas de aplicações financeiras 953   678   548   18   1.187   689   781   18  

   Descontos auferidos 37   126   9   29   231   151   95   34  

   Encargos de recebimentos em atraso 157   22   4   4   222   88   8   32  

   Variações cambiais ativas 2.410   613   1.459   230   3.120   1.034   1.633   548  

 3.557   1.439   2.020   281   4.760   1.962   2.517   632  

                    
Despesas financeiras                
   Despesas bancárias (1.244)   (2.232)   (462)   (1.840)   (1.701)   (2.407)   (772)   (1.962)  

   Juros de arrendamentos (1.083)                 -     (471)                 -     (1.781)                 -     (705)                 -    

   Juros de empréstimos e financiamentos (11.375)   (8.718)   (3.267)   (3.062)   (11.375)   (8.718)   (3.062)   (3.062)  

   Taxa administração de consórcios (1.544)   (1.189)   (259)   (237)   (1.544)   (1.189)   (259)   (237)  

   Encargos de pagamentos em atraso (435)   (169)   (110)   (80)   (519)   (260)   (139)   (138)  

   Juros debêntures (1.263)                 -     (1.230)                 -     (1.263)                 -     (1.230)                 -    

   Variações cambiais passivas (952)   (377)   (558)   (170)   (953)   (401)   (347)   (181)  

   Descontos concedidos (195)   (26)   (113)                 -     (194)   (29)   (113)   (2)  

 (18.091)   (12.711)   (6.470)   (5.389)   (19.330)   (13.004)   (6.627)   (5.582)  

                   

Resultado financeiro líquido (14.534)   (11.272)   (4.450)   (5.108)   (14.570)   (11.042)   (4.110)   (4.950)  

 

33 Partes relacionadas (Controladora) 
Os principais saldos de ativos e passivos em 30 de setembro de 2019 relativos a operações com partes relacionadas, 

referem-se a contratos de mútuo da Companhia com suas controladas, como demonstrado abaixo: 
           
      30/09/2019   31/12/2018 

Ativo circulante     
 

Mútuo - Transeich Assessoria e  Transportes    5.014   17.591 

Contas a receber -Transeich Assessoria e  Transportes (Nota explicativa nº 11) 804                    -    

   

 

5.818   17.591  

 

Todos os saldos em aberto com estas partes relacionadas foram precificados em comum acordo entre as partes sem a 

incidência de juros, e devem ser liquidados até 31 de dezembro de 2019 conforme contrato firmado entre as partes. 

Nenhum dos saldos possui garantias. 

 

a. Remuneração do pessoal-chave da Administração 
O pessoal-chave da Administração é composto pela Diretoria e Conselho de Administração. Os montantes referentes à 

remuneração do pessoal chave da Administração durante o período findo em 30 de setembro de 2019 a título de benefícios 

de curto prazo foi de R$ 3.600 (R$ 3.367 em 2018). 

 

Os contratos dos diretores da Companhia preveem que, em caso de ocorrência de um evento de liquidez, eles farão jus ao 

recebimento de uma remuneração de Incentivo de Longo Prazo (“ILP”) baseada na valorização da Companhia, que 

somente será paga imediatamente após a eventual ocorrência de um evento de liquidez. 
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Em 30 de setembro de 2019, o valor pro-rata provisionado é de R$ 2.549 (R$ 1.170 em 31 de dezembro de 2018). No caso 

da ocorrência do evento de liquidez antes de 5 anos do “vesting”, os executivos terão o direito de receber 100% da 

remuneração de longo prazo, no montante total de R$ 8.234 (R$ 5.532 em 31 de dezembro de 2018). Os valores foram 

estimados com base nos resultados realizados no últimos 12 meses e premissas de mercado para valorização da 

Companhia. 

 

34 Transações que não envolvem caixa 
As demonstrações dos fluxos de caixa, pelo método indireto, são preparadas e apresentadas de acordo com o 

pronunciamento contábil CPC03 (R2) item 44 - Demonstrações dos fluxos de caixa (IAS 7). 
 

As transações que não envolveram caixa, e portanto, não estão refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa são as 

seguintes: 

 

• Entre janeiro e setembro de 2019 a Companhia reconheceu o direito de uso de arrendamento (adoção do CPC 06 (R2) / 

IFRS 06) num montante total de R$ 20.611  na Controladora e R$ 33.305 no Consolidado; 

• Entre janeiro e setembro de 2019 a Companhia reconheceu créditos tributários extemporâneos no montante total de 

R$ 1.496 na Controladora e Consolidado; 

• A AGO de 26 de abril de 2019  determinou que os dividendos a pagar de R$ 1.382 fossem revertidos para a reserva de 

retenção de lucros; 

• Foram adquiridas 50 Semirreboques no valor de R$ 5.161 com recursos de provenientes de consórcios na Controladora e 

Consolidado;  

• Foram adquiridos  cavalos mecânicos no valor de R$ 1.850, com recursos de FINAME na Controladora e Consolidado; 

• Foram transferidos caminhões no montante total de R$ 947 de bens destinados a venda para o ativo imobilizado na 

Controladora e Consolidado; e 

• Durante o período de 2018, a Companhia efetuou aquisição de 117 equipamentos (90 Cavalos Mecânicos, 23 Semi 

reboques, 4 veículos leves). Destas aquisições o montante que não envolveu o caixa foi de R$ 27.149, adquiridos por meio 

de Finame com prazo de pagamento de 60 meses, e que portanto não estão refletidas na demonstração dos fluxos de caixa.  

35 Instrumentos financeiros 
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio 

de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.  
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A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 

 

 Controladora  Consolidado 

 30/09/2019  30/09/2019 

 

Ativos/Passivos financeiros 

ao custo amortizado  

Saldo contábil/ 

valor justo  

Ativos/Passivos financeiros 

ao custo amortizado  

Saldo contábil/ 

valor justo 

Ativos        
Caixa e equivalentes de caixa 65.109  65.109  69.233  69.233 

Contas a receber de clientes 92.615  92.615  127.503  127.503 
        
Passivos        
Fornecedores 31.236  31.236  37.918  37.918 

Empréstimos e financiamentos 151.467  151.467  151.467  151.467 

Debêntures 49.369  49.369  49.369  49.369 

Arrendamento mercantil 15.162  15.162  24.372  24.372 

         

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2018  31/12/2018 

 

Ativos/Passivos financeiros 

ao custo amortizado  

Saldo contábil/ 

valor justo  

Ativos/Passivos financeiros 

ao custo amortizado  

Saldo contábil/ 

valor justo 

Ativos        
Caixa e equivalentes de caixa 17.197  17.197  18.731  18.731 

Contas a receber de clientes 74.855  74.855  117.211  117.211 
        
Passivos        
Fornecedores 16.241  16.241  26.938  26.938 

Empréstimos e financiamentos 127.335  127.335  127.335  127.335 

 

Gerenciamento de riscos financeiros  
As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de mercado (moeda e taxa de juros); 

(b) risco de crédito; e (c) risco de liquidez.  

 

Os serviços vendidos pela Companhia são predominantemente denominados em reais. 

 

O processo de gestão de riscos de mercado tem por objetivo a proteção do fluxo de caixa da Companhia contra eventos 

adversos de mercado tais como oscilações de taxas de câmbio, preços de commodities e taxas de juros. 

 

Risco de mercado 
A Controladora e suas controladas possuem aplicações financeiras atreladas à taxa CDI e, portanto, sensíveis às mudanças 

da mesma no mercado.  

 

O risco de taxa de juros da Controladora e suas controladas decorrem de financiamentos de longo prazo. Os financiamentos 

emitidos às taxas fixas e variáveis expõem a Controladora e suas controladas ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os 

financiamentos emitidos às taxas fixas expõem a Controladora e suas controladas ao risco de valor justo associado à taxa de 

juros. 
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Risco de crédito  
A Controladora e suas controladas possuem aplicações financeiras de liquidez imediata tendo como contraparte instituições 

financeiras de primeira linha, por consequência minimizando o risco. 

 

No caso do risco de crédito decorrente de exposições de crédito a clientes, a Controladora e suas controladas avaliam a 

qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores e, 

adicionalmente, define limites individuais de crédito, os quais são regularmente monitorados. A Controladora e suas 

controladas reconhecem provisão para deterioração do saldo a receber de clientes, sempre que necessário. 

 

Risco de liquidez 
O risco de liquidez é gerenciado de acordo com a política de gestão de liquidez e endividamento, visando garantir recursos 

líquidos suficientes para honrar os compromissos financeiros da Controladora e suas controladas no prazo e sem custo 

adicional.  

 

O principal instrumento de medição e monitoramento da liquidez é a projeção de fluxo de caixa, observando-se um prazo 

mínimo de 12 meses de projeção a partir da data de referência. 

 

 Controladora 

 
  

Menos de um 

ano 
  

Entre um e dois 

anos 
  

Entre dois e cinco 

anos 
  

Acima de cinco 

anos 
 Total 

Em 30 de setembro de 2019            
Financiamentos   49.007  51.690  50.052  718  151.467 

Debêntures  10.000  19.145  20.872  -  50.017 

Arrendamento mercantil  7.320  6.079  1.763  -  15.162 

Fornecedores  30.785  451  -  -  31.236 

Obrigações fiscais e sociais  19.702  -  -  -  19.702 
           

Em 31 de dezembro de 2018            
Financiamentos   55.795  40.652  30.888  -  127.335 

Fornecedores  15.416  825  -  -  16.241 

Obrigações fiscais e sociais  14.882  -  -  -  14.882 
           

 Consolidado 

 
  

Menos de um 

ano 
  

Entre um e dois 

anos 
  

Entre dois e cinco 

anos 
  

Acima de cinco 

anos 
 Total 

Em 30 de setembro de 2019           
Financiamentos  49.007  51.690  50.052  718  151.467 

Debêntures  10.000  19.145  20.872  -  50.017 

Arrendamento mercantil  13.083  8.302  2.987  -  24.372 

Fornecedores  37.467  451  -  -  37.918 

Obrigações fiscais e sociais  27.609  -  -  -  27.609 
           

Em 31 de dezembro de 2018           
Financiamentos  55.795  40.652  30.888  -  127.335 

Fornecedores  26.113  825  -  -  26.937 

Obrigações fiscais e sociais  20.033  -  -  -  20.033 
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Risco cambial 
A Controladora e suas controladas estão expostas ao risco cambial decorrente de exposições basicamente com relação ao 

dólar dos Estados Unidos. 

 

A Controladora e suas controladas possuíam ativos denominados em moeda estrangeira nos montantes descritos a seguir: 

 

 Controladora 

 30/09/2019  31/12/2018 
 Dólares norte-americanos  Reais (*)  Dólares norte-americanos  Reais (**) 

Ativo               

Contas a receber de clientes 2.235     9.306     1.732     6.711 

                              

Exposição líquida 2.235     9.306     1.732     6.711 

 

  

       

 Consolidado 

 30/09/2019  31/12/2018 
 Dólares norte-americanos  Reais (*)  Dólares norte-americanos  Reais (**) 

Ativo               

Contas a receber de clientes 3.809     15.861     2.756     10.680 

                              

Exposição líquida 3.809     15.861     2.756     10.680 

 

 
(*) Considera a taxa de R$ 4,1644 cotada em 30/09/2019 

(**) Considera a taxa de R$ 3,8748 cotada em 31/12/2018. 

Valor justo dos instrumentos financeiros 
Os valores desses instrumentos reconhecidos no balanço patrimonial não diferem significativamente do valor justo. 

 

• Aplicações financeiras e aplicações financeiras vinculadas - Os valores contábeis informados no balanço patrimonial são 

idênticos ao valor justo em virtude de suas taxas de remuneração serem baseadas na variação do CDI. 

• Contas a receber e outras contas a receber - Decorrem diretamente das operações da Companhia, sendo mensurados pelo 

custo amortizado e estão registrados pelo seu valor original, deduzido de provisão para perdas, quando aplicável. O valor 

contábil se equivale ao valor justo tendo em vista o curtíssimo prazo de liquidação dessas operações (menos de 90 dias). 

• Empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas a pagar- São classificados como passivos financeiros não 

mensurados ao valor justo e estão registrados pelo método do custo amortizado de acordo com as condições contratuais. 

Esta definição foi adotada, pois os valores não são mantidos para negociação que de acordo com entendimento da 

Administração reflete a informação contábil mais relevante. 
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Análise de sensibilidade (Consolidado) 
 

Risco de taxa de câmbio 
Uma valorização (desvalorização) razoavelmente possível do Real, contra o USD em 30 de setembro de 2019, teria afetado 

a mensuração dos instrumentos financeiros denominados em moeda estrangeira e afetado o patrimônio líquido e o resultado 

pelos montantes demonstrados abaixo. A análise considera que todas as outras variáveis, especialmente as taxas de juros, 

permanecem constantes e ignoram qualquer impacto da previsão de vendas e compras. 

 

 Efeitos no resultado 

Valor base  Valorização  Desvalorização 

          

30 de setembro de 2019         

USD (variação de 25 %) 15.861  3.965  (3.965) 

USD (variação de 50 %) 15.861  7.931  (7.931) 

 

Risco de taxa de juros 
Decorre da possibilidade de a Companhia e sua controlada sofrerem ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de 

juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação de desse tipo de risco, a Controladora e suas 

controladas buscam diversificar a captação de recursos em termos de taxas pré-fixadas e pós-fixadas. 

 

Os rendimentos oriundos das aplicações financeiras, bem como as despesas financeiras provenientes dos financiamentos da 

Companhia e sua controlada, são afetados pelas variações nas taxas de juros, tais como CDI. 

 

No quadro abaixo são considerados três cenários, sendo que o Cenário provável considerou os níveis de mercado vigentes 

na data de encerramento do balanço. 

 

Para Cenário I foi considerado uma redução/aumento de 25% na taxa CDI para as aplicações e para os empréstimos e para 

o Cenário II uma redução/aumento de 50%. A taxa base utilizada para o cenário provável foi de 5,50%, conforme Ata da 

225ª de reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil de 17 e 18 de setembro de 2019. 
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Baixa do CDI            
        

 
Indexador  Risco  Valor base 

 

Cenário 

provável  
Cenário I 

 
Cenário II 

                 

Aplicações financeiras CDI  Baixa do CDI  51.925  2.856  2.139  1.455 
      

 
 

 
 

 
 

Impacto no resultado          (717)  (1.401) 
      

 
 

 
 

 
 

Capital de giro CDI  Baixa do CDI  119.392   6.567   4.925   3.283  

Debêntures CDI  Baixa do CDI  50.017  2.752   2.064   1.376  

 
   

   9.318   6.989   4.659  

 
   

          

Impacto no resultado         2.330   4.659  

            
Impacto final no resultado     

    1.613  3.258 

Alta do CDI            
        

 
Indexador  Risco  Valor base 

 

Cenário 

provável  
Cenário I 

 
Cenário II 

                 

Aplicações financeiras CDI  Alta do CDI  51.925  2.856  3.567  4.284 
      

 
 

 
 

 
 

Impacto no resultado          911  1.428 
      

 
 

 
 

 
 

Capital de giro CDI  Alta do CDI  119.394   6.567   8.208   9.850  

Debêntures CDI  Alta do CDI  50.017  2.752   3.440   4.128  

       9.318   11.648   13.978  

            
Impacto no resultado         (2.330)   (4.659)  

            
Impacto final no resultado     

    (1.419)  (3.231) 

 

36 Informações por segmento (Consolidado) 
Segmentos operacionais são definidos como componentes que desenvolvem atividades de negócios: 
 

(i) Que podem obter receitas e incorrer em despesas; 

(ii) Cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor das operações para a tomada de decisões 

sobre recursos a serem alocados ao segmento e para a avaliação do seu desempenho; e 

(iii) Para os quais haja informação financeira individualizada disponível. 

A Administração da Companhia definiu os segmentos operacionais com base nos relatórios utilizados para a tomada de 

decisões estratégicas pelo Diretor de Operações (COO). Foram identificados dois segmentos operacionais sujeitos à 

divulgação de informações os quais são gerenciados separadamente por meio de relatórios que suportam a tomada de 

decisão. As políticas contábeis desses segmentos operacionais são as mesmas descritas na Nota explicativa n° 4. 

Dedicados: prestação e serviços de transporte rodoviário de cargas utilizando principalmente veículos e equipamentos 

próprios alocados para o atendimento de clientes específicos, por meio de contratos com prazos de 3 a 6 anos, com 

abrangência nacional e em diferentes setores com o de gases do ar, florestal, agronegócio, químicos, etc. 
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TM (Transportation Management): prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas em geral para clientes de setor 

diversos e de atuação nacional e internacional (Mercosul), nas modalidades Lotação, Fracionado e Internacional, utilizando 

preponderantemente veículos agregados e terceiros subcontratados. 

 
 Período de nove meses 

 Dedicados TM Total 
 30/09/2019 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2018 

Operações continuadas       
Receita operacional bruta 297.629  251.674  210.956  173.808  508.585  425.026  

Deduções (39.992)  (33.643)  (31.899)  (23.890)  (71.891)  (57.548)  
 

      
Receita operacional líquida 257.637  218.031  179.057  149.918  436.694  367.478  

Custo dos serviços prestados (209.527)  (174.126)  (152.694)  (124.616  (362.221)  (298.742)  
 

      
Lucro bruto 48.110  43.905  26.363  24.831  74.473  68.736  

 
      

Receitas (despesas) operacionais       
Despesas administrativas - (8.249) - (4.576) - (12.825) 

Outras receitas operacionais, líquidas 241  - (878)  -  (637)  -  
 

      
EBITDA ajustado por segmento 48.351  36.867  25.485  20.920  73.836  55.911 

 
      

       

(+) Receitas bruta de apoio operacional     81  537 

(-) Deduções de receita     (10)  -  

(-) Custos de apoio operacional     (5.976)  (3.250)  

(-) Despesas de apoio operacional e corporativo    (20.887)  (17.365)  
 

      
EBITDA total da Companhia     47.044  35.833  

 
      

(i) A Reconciliação do EBITDA é a seguinte:       
 

      
Resultado do período     6.855  5.736  

 
      

(+) Despesas financeiras, líquidas     14.570  11.042  

(+) Imposto de renda e contribuição social - corrente e diferido   1.300  4.372  

(+) Depreciação e amortização     24.319  14.683  
 

      
EBITDA     47.044  35.833  
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 Período de três meses 
 Dedicados TM Total 

 30/09/2019 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2018 

Operações continuadas       
Receita operacional bruta 106.217  98.543  76.716  74.222  182.960  172.792  

Deduções (14.606)  (13.346)  (11.339)  (10.560)  (25.945)  (23.906)  
 

      
Receita operacional líquida 91.611  85.197  65.377  63.662  156.988  148.859  

Custo dos serviços prestados (72.737)  (67.041)  (56.203)  (54.428)  (128.940)  (121.469)  
 

      
Lucro bruto 18.874  18.156  9.174  9.234  28.048  27.390  

 
      

Receitas (despesas) operacionais       
Despesas administrativas - (977) - (478) - (1.455) 

Outras receitas operacionais, líquidas 337  (192)  (216)  (442)  121  (634)  
 

      
EBITDA ajustado por segmento 19.211  16.987  8.958  8.314  28.169  25.301  

 
      

 
      

(+) Receitas bruta de apoio operacional     27  27  

(-) Deduções de receita     (3)  (3)  

(-) Custos de apoio operacional     (2.449)  (1.319)  

(-) Despesas de apoio operacional e corporativo    (7.033)  (6.014)  
 

      
EBITDA total da Companhia     18.711 17.992  

 
      

(i) A Reconciliação do EBITDA é a seguinte:       
 

      
Resultado do período     5.176  5.116  

 
      

(+) Despesas financeiras, líquidas     4.110  4.950  

(+) Imposto de renda e contribuição social - corrente e diferido   636  2.747  

(+) Depreciação e amortização     8.789  5.179  
 

      
EBITDA     18.711  17.992  

 
(i) Lucro antes das despesas e receitas financeiras, impostos, depreciação e amortização. 

37 Demonstração de valor adicionado 
Conforme requerimento da legislação societária brasileira para companhias abertas e como informação adicional para fins 

de IFRS, a Companhia elaborou demonstrações do valor adicionado. 

 

Essas demonstrações, fundamentadas em conceitos macroeconômicos, buscam apresentar a parcela da Controladora e suas 

controladas na formação do Produto Interno Bruto por meio da apuração dos respectivos valores adicionados tanto pela 

Controladora e suas controladas quanto o recebido de outras entidades, e a distribuição desses montantes aos seus 

empregados, esferas governamentais, arrendadores de ativos, credores por empréstimos, financiamentos e títulos de dívida, 

acionistas controladores e não controladores, e outras remunerações que configurem transferência de riqueza a terceiros. O 

referido valor adicionado representa a riqueza criada pela Companhia, de forma geral, medido pelas receitas de vendas de 

bens e dos serviços prestados, menos os respectivos insumos adquiridos de terceiros, incluindo também o valor adicionado 

produzido por terceiros e transferido à entidade. 
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38 Cobertura de seguros 
 
Natureza Risco Cobertura 

Seguro Compreensivo Risco a danos ambientais 

 

R$1.000  

      

Seguro Responsabilidade Civil - Carga 

RCF-DC 

Responsabilidade Transportador Perdas ou danos nos materiais 

transportados R$ 5.000 por viagem 

      

Seguro Frota 

Danos Materiais (Florestal) R$ 1.000  

Danos Materiais (Diversos) R$ 350  

Danos Materiais (Auto apoio) R$ 300  

 

Seguro Responsabilidade Civil Carga 

RCTR C Responsabilidade transportador perdas ou danos nos materiais transportados R$ 5.000 por viagem 

      

Internacional 

Danos Corporais U$ 30  

Danos Materiais U$ 50  

Danos Limite U$ 200  

 

Seguro Responsabilidade Civil Carga 

RCTR VI 

Responsabilidade Transportador perdas ou danos nos materiais 

transportados em carga internacional U$ 2.000 por viagem 

      

Risco Diversos Máquinas e equipamentos R$ 3.220  

      

Seguro Cargas Próprias Responsabilidade Civil Facultativa Cargas Próprias R$ 500 por viagem 

      

Armazém Prédio e Conteúdo R$ 113.000  

 

 

39 Eventos subsequentes 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de novembro de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram a 

aquisição de 100% das quotas do capital social da Transportes Translovato Ltda., por meio da assinatura do Contrato de 

Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças. 

 

A conclusão da aquisição da Translovato está sujeita ao cumprimento de algumas condições precedentes, dentre as quais a 

aprovação da aquisição, incluindo de seus termos e condições, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE). 

 

                                 *** 
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Comentário Sobre o Comportamento das Projeções Empresariais  

 
 
As projeções da Companhia para o ano de 2019 presente no capítulo 11 do formulário de referência, 
consideravam os eventos e premissas relacionados abaixo: 

(i) A aquisição da totalidade das ações das empresas Transeich Assessoria S.A. e Transeich Armazéns 
S.A,; 

(ii) Taxa de inflação estimada de 4,5%; 
(iii) Crescimento orgânico entre 5% a 8% referente a novos contratos; e 
(iv) Contratos com novos clientes do segmento de DCC e ampliação do escopo de contratos com clientes 

existentes neste mesmo segmento. 
 
Tais premissas e eventos resultavam em uma projeção de Receita Bruta para 2019 estimada entre R$ 702 
milhões e R$ 736 milhões. 
 
Logo abaixo estão demonstrados os valores obtidos no terceiro trimestre de 2019 frente ao mesmo período de 
2018: 
 

Em R$ milhões 3T18 3T19 % 19 x 18 

Receita Bruta 183,0 172,8 5,9% 

 
 
Considerando que as aquisições mencionadas acima foram realizadas no mês de marco de 2018, e as demais 
premissas encontram-se aderentes as projeções, a Companhia confirma a manutenção das projeções de 
Receita Bruta para o ano de 2019 entre R$ 702 milhões e R$ 736 milhões. 
 
Mantendo as mesmas premissas de inflação e crescimento orgânico para os anos seguintes a 2019, de 4,5% e 
8% respectivamente, reiteramos a nossa projeção de receita bruta para o ano de 2022 entre R$ 1,0 bilhão e R$ 
1,05 bilhão, projeção esta que pode ser antecipada no caso de aquisições. 
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Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras 
intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e 
apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 
2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial 
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste 
na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de 
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de 
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que 
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não 
expressamos uma opinião de auditoria.

Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado

CRC SP-014428/O-6 F-PR

João Alberto Dias Panceri

As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes 
aos períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da 
Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a 
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão 
conciliadas com as informações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão 
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa 
revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às 
informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Curitiba, 13 de novembro de 2019

KPMG Auditores Independentes

Rua Nunes Machado, nº 68 - Batel

Caixa Postal 13533 - CEP: 80250-000 - Curitiba/PR - Brasil

Telefone +55 (41) 3304-2500

A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting 
Standards Board – (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar 
uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.

KPMG Auditores Independentes

The Five East Batel

kpmg.com.br

São José dos Pinhais - Paraná

Introdução

Revisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da BBM Logística S.A. (“Companhia”), contidas no 
Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019, que compreendem o balanço 
patrimonial em 30 de setembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de 
três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo 
naquela data, incluindo as notas explicativas.

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITR

Aos Conselheiros, Diretores e Acionistas da

BBM Logística S.A.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva
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André Alarcon de Almeida Prado

Diretor Presidente

Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores

Marco Antônio de Modesti

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

São José dos Pinhais, 13 de novembro de 2019.

Pelo presente instrumento, os diretores da BBM Logística S.A. (“Companhia”) abaixo designados declaram que:

(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as informações 
financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2019.

(i) reviram, discutiram e concordam com as informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período encerrado em 
30 de setembro de 2019; e

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
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Diretor de Segmento de Negócios

Alexandre Rafael Merlin

Marcos Antônio da Silva Lima

João Francisco da Costa Cristo

Diretor de Segmento de Negócios

Diretor de Transportes

Diretor de Recursos Humanos

Christian Carneiro Lobo

Ewerton Caburon

Diretor de Operações Dedicadas

(i)	reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as informações 
financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2019; e

(ii)	reviram, discutiram e concordam com as Informações financeiras intermediárias da Companhia referentes ao período encerrado em 
30 de setembro de 2019.

Pelo presente instrumento, os diretores da BBM Logística S.A. (“Companhia”) abaixo designados declaram que:

Diretor Comercial

DECLARAÇÃO

São José dos Pinhais, 13 de novembro de 2019.

Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores

Agapito Pereira dos Anjos

Marco Antônio de Modesti

André Alarcon de Almeida Prado

Diretor Presidente

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor 
Independente
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