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Log-In - Logística Intermodal S/A (“Companhia”) e Companhia Vale do Rio Doce (“Acionista Vendedor”) estão ofertando em conjunto, inicialmente, 48.395.189 ações 
ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), que compreende (i) 
a distribuição pública primária de 27.053.140 novas Ações de emissão da Companhia, com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do 
artigo 172, inciso I, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), sendo que a emissão será realizada dentro do limite de 
capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia (“Oferta Primária”), e (ii) a distribuição pública secundária de 21.342.049 Ações de titularidade do Acionista 
Vendedor (“Oferta Secundária”), a serem realizadas no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 400”, respectivamente). Serão também realizados, simultaneamente, esforços de 
colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados (Qualified Institutional Buyers), conforme definidos na Regra 144A, do 
Securities Act de 1933 e alterações posteriores (“Securities Act”), em operações isentas de registro na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América 
(“SEC”), e (ii) nos demais países, exceto nos Estados Unidos da América e no Brasil, com base no Regulamento S editado pela SEC, respeitada a legislação vigente no país de 
domicílio de cada investidor, e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, especialmente da CVM, do Banco 
Central do Brasil (“BACEN”) e do Conselho Monetário Nacional (“CMN”). Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou 
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. A Oferta será coordenada pelo Banco UBS Pactual S.A., que será o coordenador líder 
(“Coordenador Líder”) para os fins da Instrução CVM 400, com a participação de determinadas instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais 
brasileiro e sociedades corretoras membros da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA (“BOVESPA”), contratadas pelo Coordenador Líder. 
 

A quantidade total de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 7.259.277 ações ordinárias, sendo 4.057.970 novas ações ordinárias emitidas pela 
Companhia e 3.201.307 ações ordinárias de titularidade do Acionista Vendedor equivalentes a até 15% das Ações (“Ações Suplementares”), conforme opção para subscrição e/ou 
aquisição de tais Ações Suplementares outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, que 
poderá ser por ele exercida, parcial ou integralmente, no prazo de até 31 dias a contar da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, para atender a um eventual excesso de 
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de Ações Suplementares”), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. 
 

Sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Suplementares, a Oferta foi, a critério do Acionista Vendedor, com a concordância do Coordenador Líder, aumentada em 
3.871.615 ações ordinárias de titularidade do Acionista Vendedor, correspondendo a 8% das Ações, nas mesmas condições e preço das Ações, conforme dispõe o artigo 
14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 (“Ações Adicionais”). 
 

O preço de distribuição por Ação (“Preço de Distribuição por Ação”) foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, conduzido pelo 
Coordenador Líder em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). 
 

 Preço (R$) Comissões (R$)(1) Recursos Líquidos (R$)(1) 

Por Ação Ordinária ............................................................ 14,25 0,43 13,82 
Oferta Primária(2) ................................................................ 385.507.245,00 11.565.217,35 373.942.027,65 
Oferta Secundária(2)............................................................ 359.294.712,00 10.778.841,36 348.515.870,64 

Total................................................................................. 744.801.957,00 22.344.058,71 722.457.898,29 

 

(1) Sem dedução das despesas da Oferta. 
(2) Os valores acima indicados não incluem as Ações Suplementares. 
 

A Oferta Primária foi aprovada com base em deliberação do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de maio de 2007, conforme ata publicada no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio em 11 de junho de 2007. A Oferta Secundária foi aprovada com base em deliberação do Conselho de 
Administração do Acionista Vendedor realizada em 22 de março de 2007, conforme ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio 
em 1 de junho de 2007. O Preço de Distribuição por Ação foi fixado após realização do Procedimento de Bookbuilding e foi aprovado, juntamente com o aumento do 
capital, por deliberação do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18 de junho de 2007, conforme ata a ser publicada no dia 19 de junho de 2007 no 
Jornal do Commercio e no dia 20 de junho de 2007 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O Preço de Distribuição por Ação, também, foi deliberado pela Diretoria 
Executiva do Acionista Vendedor em 18 de junho de 2007, conforme ata a ser publicada no dia 19 de junho de 2007 no Jornal do Commercio e no dia 20 de junho de 
2007 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. As ações da Companhia serão listadas no Novo Mercado da BOVESPA a partir do primeiro dia útil seguinte à data da 
publicação do Anúncio de Início e negociadas sob o código “LOGN3”. 
 

Registro da Oferta Pública na CVM: Oferta Primária: CVM/SRE/REM/2007/028, em 19 de junho de 2007 e Oferta Secundária: CVM/SRE/SEC/2007/021,  
em 19 de junho de 2007. 
 

Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/compra das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir as 
Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação sobre a Companhia, seus negócios e atividades. Os investidores devem ler a 
seção “Fatores de Risco” nas páginas 56 a 63 deste Prospecto para discussão de certos fatores de risco que devem ser considerados com relação à 
subscrição/aquisição das Ações. 
 

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

 

“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código,
não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e
dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa”. 

Coordenador Líder 

 
 

Coordenadores Contratados 

   
 

A data deste Prospecto Definitivo é 18 de junho de 2007.   

LOGN3
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GLOSSÁRIO, ABREVIATURAS E TERMOS DEFINIDOS 
 
Para fins deste Prospecto, os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuído, salvo no caso 
de referência diversa neste Prospecto. 
  
Termo ou expressão Significado 

 
4PL Quarteirização logística, ou processo no qual um operador logístico 

se torna o gestor dos processos logísticos de uma empresa,
selecionando e contratando ativos de terceiros para a operação dos
processos logísticos da empresa. 
 

AAR Association of American Railroads (Associação das Ferrovias Americanas).
 

ABRATEC Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público. 
 

Acionista Controlador 
ou Controlador 
 

CVRD. 

Acionista Vendedor CVRD. 
 

Ações 48.395.189 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, objeto da Oferta, sendo 
27.053.140 novas ações a serem emitidas pela Companhia, e
21.342.049 ações de titularidade do Acionista Vendedor. 
 

Ações Adicionais 3.871.615 Ações equivalentes a 8% das Ações, excluídas, portanto, 
as Ações Suplementares, que, conforme dispõe o artigo 14, 
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, foram acrescidas à Oferta por 
decisão do Acionista Vendedor, com a concordância do
Coordenador Líder, nas mesmas condições de preço das Ações. 
 

Ações Suplementares Montante de até 7.259.277 ações, sendo 4.057.970 novas ações
ordinárias emitidas pela Companhia e 3.201.307 ações ordinárias de
titularidade do Acionista Vendedor, equivalentes a até 15% das 
Ações, destinadas a atender um eventual excesso de demanda 
verificado no âmbito da Oferta, conforme opção para subscrição 
e/ou aquisição de tais Ações Suplementares outorgada pela 
Companhia e pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder, nos
termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. 
 

Administração O Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia. 
 

Administrações Ferroviárias Empresas privadas, órgãos, ou entidade públicas competentes, que
já existam ou venham a ser criados, responsáveis pela construção,
operação ou exploração comercial de ferrovias. 
 

Administradores Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da
Companhia. 
 

AFRMM Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante. 
 

Agente de Colocação  
Internacional 
 

UBS Securities LLC. 
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ALL América Latina Logística do Brasil S.A. 
 

ANTAQ Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. 
 

ANTF 
 

Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários – ANTF. 

ANTT Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. 
 

Anúncio de Encerramento Anúncio informando acerca do resultado final da Oferta, a ser
publicado nos termos do artigo 29 da Instrução CVM 400. 
 

Anúncio de Início  Anúncio informando acerca do início do Prazo de Distribuição das
Ações, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. 
 

Aviso ao Mercado Aviso ao Mercado relativo à Oferta, publicado nos termos do 
artigo 53 da Instrução CVM 400, nos jornais “Jornal do 
Commercio”, edição nacional, “Valor Econômico” e “Gazeta
Mercantil” em 25 de maio de 2007. 
 

BACEN ou Banco Central Banco Central do Brasil. 
 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 
 

BOVESPA Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. 
 

Brasil ou País República Federativa do Brasil. 
 

Cabotagem Serviços de transporte entre portos, aeroportos ou ainda quaisquer dois
pontos de um mesmo país. 
 

CAGR Compounded Annual Growth Rate ou Taxa Composta de Crescimento 
Anual. 
 

Câmara de Arbitragem  
do Mercado 

Câmara responsável por dirimir, por arbitragem, as disputas ou
controvérsias oriundas, em especial, das disposições contidas no
Contrato de Participação no Novo Mercado, no Regulamento do 
Novo Mercado, no Regulamento de Arbitragem, no Estatuto Social
da Companhia, nos acordos de acionistas arquivados na sede da
Companhia, nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, nas
normas editadas pelo CMN, pelo BACEN ou pela CVM, nos 
regulamentos da BOVESPA e nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, ou delas
decorrentes, nos termos do Regulamento da Câmara de Arbitragem
do Mercado. 
 

CAP Conselho de Autoridade Portuária. 
 

CASEMG Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais. 
 

CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC. 
 

CDI Certificado de Depósito Interfinanceiro. 
 

CETIP Câmara de Custódia e Liquidação – CETIP. 
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CFN Companhia Ferroviária do Nordeste. 
 

Cláusula Compromissória Cláusula de arbitragem mediante a qual a Companhia, seus
acionistas, Administradores, membros do Conselho Fiscal e a
BOVESPA obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e 
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia,
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na
Lei 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas
editadas pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM, bem como nas 
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e
do Contrato de Participação no Novo Mercado. 
 

CMN Conselho Monetário Nacional. 
 

CNPJ/MF Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda. 
 

CODESA 
 

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA. 

COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 
 

Companhia Log-In – Logística Intermodal S/A. 
 

Conselheiro(s) Independente(s) Conforme o Regulamento do Novo Mercado, Conselheiro(s)
Independente(s) caracteriza(m)-se por: (i) não ter(em) qualquer 
vínculo com a companhia, exceto participação de capital; (ii) não
ser(em) acionista(s) controlador(es), cônjuge(s) ou parente(s) até 
segundo grau daquele, ou não ser(em) ou não ter(em) sido, nos
últimos três anos, vinculado(s) a sociedade ou entidade relacionada
ao(s) acionista(s) controlador(es); (iii) não ter(em) sido, nos últimos
três anos, empregado(s) ou diretor(es) da companhia, do(s) 
acionista(s) controlador(es) ou de sociedade controlada pela
companhia; (iv) não ser(em) fornecedor(es) ou comprador(es) de
serviços e/ou produtos da companhia em magnitude que implique
perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de 
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando
serviços e/ou produtos à companhia; (vi) não ser(em) cônjuge(s) ou 
parente(s) até segundo grau de algum administrador da companhia; e 
(vii) não receber(em) outra remuneração da companhia além da de 
conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação de 
capital estão excluídos desta restrição). Serão ainda considerados 
Conselheiros Independentes aqueles eleitos por meio das faculdades 
previstas no artigo 141, parágrafos 4º e 5º da Lei 6.404/76. 
 

Conselho de Administração O Conselho de Administração da Companhia. 
 

Contrato de Arrendamento Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento para
Exploração dos Berços 203, 204 e 205 da área arrendada do Porto
de Vitória celebrado entre o TVV – Terminal de Vila Velha S.A. e a 
CODESA em 10 de setembro de 1998. 
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Contrato de Colocação Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Garantia Firme
de Liquidação e Colocação de Ações de Emissão da Log-In –
Logística Intermodal S/A, celebrado entre a Companhia, o Acionista 
Vendedor, o Coordenador Líder e a CBLC, em 18 de junho de 2007.
 

Contrato de Estabilização Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Log-In –
Logística Intermodal S/A, celebrado entre a Companhia, o Acionista
Vendedor, o Coordenador Líder e Corretora, em 18 de junho de 2007.
 

Contrato de Participação  
no Novo Mercado 

Contrato celebrado entre a BOVESPA, a Companhia, seus
Administradores, e o Acionista Controlador, em 10 de abril de 2007, 
por meio do qual a Companhia concordou em cumprir com
requisitos diferenciados de governança corporativa e divulgação de
informações ao mercado estabelecidos pelo Regulamento do Novo
Mercado, a fim de se qualificar para listagem no Novo Mercado, o 
qual entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início da
Oferta. 
 

Controladas PSC Terminais Intermodais, TVV – Terminal de Vila Velha S/A, 
DCNDB e Docenave Argentina.  
 

Controle Difuso Significa o Poder de Controle exercido por acionista detentor de
menos de 50% do capital social. Significa, ainda, o Poder de
Controle quando exercido por grupo de acionistas detentores de
percentual superior a 50% do capital social, em que cada acionista
detenha individualmente menos de 50% do capital social e desde
que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos, não
estejam sob controle comum e nem atuem representando um
interesse comum. 
 

Coordenador Líder  Banco UBS Pactual S.A. 
 

Coordenadores Contratados Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A. e Deutsche Bank
S.A. – Banco Alemão. 
 

COPOM Comitê de Política Monetária do Banco Central. 
 

COPPEAD 
 

Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
 

Corretora UBS Pactual Corretora de Títulos Valores Mobiliários S.A. 
 

Corretoras Consorciadas Denominação atribuída às sociedades corretoras membros da
BOVESPA, subcontratadas pelo Coordenador Líder, para fazer parte
exclusivamente do esforço de colocação de Ações da Oferta 
perante Investidores Não-Institucionais. 
 

CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira. 
 

CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 
 

CVM Comissão de Valores Mobiliários. 
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CVRD 
 

Companhia Vale do Rio Doce. 

Data de Liquidação O terceiro dia útil contado da publicação do Anúncio de Início. 
 

Data de Liquidação das 
Ações Suplementares 
 

O terceiro dia útil após o exercício da Opção de Ações
Suplementares. 
 

DCNDB DCNDB Overseas S/A. 
 

Deloitte Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. 
 

Derivativos 
 

Títulos e valores mobiliários negociados em mercados de liquidação
futura ou outros ativos tendo por lastro ou objeto valores
mobiliários de emissão da Companhia. 
 

Diretoria A Diretoria da Companhia. 
 

Docenave Argentina Docenave Argentina S.R.L. 
 

Dólar, Dólares ou US$ A moeda corrente nos Estados Unidos da América. 
 

EADI Estação Aduaneira do Interior. 
 

EBITDA De acordo com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 1/2007, são os 
lucros antes das despesas financeiras líquidas do IRPJ, CSLL,
depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida de
desempenho financeiro de acordo com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil, não representa o fluxo de caixa para os períodos 
apresentados e não deve ser considerado como substituto para o
lucro líquido como indicador do desempenho operacional da
Companhia ou como substituto do fluxo de caixa como indicador de
liquidez. 
 

EBITDA Ajustado 
 

Corresponde ao EBITDA incluindo os benefícios referentes ao 
AFRMM, que são registrados no patrimônio líquido de acordo com
as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e registrados no resultado
de acordo com as princípios contábeis geralmente aceitos nos
Estados Unidos (USGAAP). 
 

Empregados Específicos São os diretores estatutários, bem como os gerentes e
coordenadores que tenham vínculo empregatício com a
Companhia, que integrem sua folha de pagamento na data da
efetivação do Pedido de Reserva. 
 

Estatuto Social O estatuto social da Companhia. 
 

EUA ou Estados Unidos Estados Unidos da América. 
 

Feeder Linhas curtas de transporte para coletar ou entregar a carga de uma
linha principal. Na navegação costeira, corresponde aos serviços
prestados aos armadores que operam linhas de transporte 
transoceânico. 
 

Ferrovia Centro Atlântica  
ou FCA 
 

Concessionária do serviço público de transporte ferroviário de
cargas da Malha Centro-Leste da RFFSA e controlada pela CVRD. 
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FEU Forty-Foot Equivalent Unit, unidade padrão de medida para 
contêineres no comércio mundial, que corresponde a um contêiner
padrão de 40 pés (12,0m) de comprimento. 
 

FGV Fundação Getúlio Vargas. 
 

FMM Fundo da Marinha Mercante. 
 

Free Float ou Ações  
em Circulação 

Todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas 
pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por 
Administradores da Companhia bem como ações em tesouraria. 
 

Fretamento a Casco Nu Arranjo para o aluguel de uma embarcação onde a responsabilidade
pela armação – contratação da tripulação, manutenção e 
suprimentos – é do contratante. 
 

Frota Oceânica Frota Oceânica e Amazônica S.A., empresa da qual a Companhia
afreta os cinco navios com os quais atualmente presta o serviço de
navegação costeira. 
 

FTC Ferrovia Tereza Cristina S.A. 
 

FUNDAP Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias do Espírito
Santo. 
 

GEIPOT Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes, criado
pelo Decreto nº 57.003, de 11 de outubro de 1965, e que tem sua
direção superior formada pelo Ministro da Viação e Obras Públicas, 
Ministro de Estado da Fazenda, Ministro Extraordinário para o 
Planejamento e Coordenação Econômica e pelo Chefe do Estado 
Maior das Forças Armadas. O GEIPOT encontra-se em liquidação, de 
acordo com o Decreto 4.135/2002. 
 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 

IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 
 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
 

IFRS International Financial Reporting Standards, ou padrões 
internacionais de contabilidade. 
 

IGP-M Índice Geral de Preços – Mercado, calculado e divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 
 

IMC Intermodal Marketing Company. 
 

INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
 

Instituições Participantes  
da Oferta  

Coordenador Líder, Coordenadores Contratados e Corretoras 
Consorciadas, quando referidos em conjunto. 
 

Instrução CVM 325 Instrução nº 325 da CVM, de 27 de janeiro de 2000,
conforme alterada. 
 

Instrução CVM 400 Instrução nº 400 da CVM, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada. 
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Investidores Estrangeiros Investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados (a)
nos Estados Unidos, em conformidade com o disposto na Regra 
144A, e (b) nos demais países (exceto no Brasil e nos Estados
Unidos), com base no Regulamento S, que invistam no Brasil em 
conformidade com os mecanismos de investimento da Resolução 
CMN 2.689 e da Instrução CVM 325. 
 

Investidores Institucionais Pessoas físicas e jurídicas, clubes de investimento registrados na
BOVESPA, cujas ordens específicas de investimento representem 
valores que excedam o valor de R$300.000,00, fundos de investimento,
carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras
de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à aplicação em 
carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na
BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de
capitalização e determinados investidores residentes no exterior que
participem da Oferta segundo as normas da Resolução CMN 2.689 e
da Instrução CVM 325. 
 

Investidores Institucionais 
Qualificados 
 

Qualified Institutional Buyers, conforme definido pela Regra 144A. 
 

Investidores Não-Institucionais Pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, que 
não sejam consideradas Investidores Institucionais, e clubes de
investimento registrados na BOVESPA em ambos os casos, que
realizarem Pedido de Reserva no âmbito da Oferta de Varejo,
observados os valores mínimo e máximo de investimento para tais 
investidores. 
 

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado
pelo IBGE. 
 

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados. 
 

IRPJ Imposto de Renda – Pessoa Jurídica. 
 

ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code, Código 
Internacional para a Proteção de Navios e Instalações Portuárias. 
 

Lei 10.101/00 Lei nº 10.101, de 10 de dezembro de 2000, conforme alterada. 
 

Lei 4.131/62 Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada. 
 

Lei 6.385/76 Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 
 

Lei das Sociedades por Ações  
ou Lei 6.404/76 
 

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 
 

Lei dos Portos 
 

Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, conforme alterada. 

Lei 9.432/97 Lei nº 9.432, de 9 de janeiro 1997, conforme alterada. 
 

N/A Não aplicável. 
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Malha Centro-Leste Malha ferroviária da RFFSA operada pela FCA que possui uma extensão
de 8.093km e abrange sete estados (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, Sergipe, Goiás, Bahia, São Paulo) e o Distrito Federal. 
 

Mitsui USA Mitsui & Co (U.S.A.), Inc., empresa constituída e existente de acordo
com as leis do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, com sede
na 200 Park Avenue, Nova York, NY, Estados Unidos e acionista da 
Companhia. 
 

MRS MRS Logística S.A. 
 

Navios Os navios que afretamos da Frota Oceânica para a prestação do serviço
de navegação costeira, a saber: (i) Frotario (capacidade nominal de
1.254 TEUs); (ii) Frotasantos (capacidade nominal de 1.254 TEUs); (iii) 
Frotabelém (capacidade nominal de 666 TEUs); (iv) Frotamanaus
(capacidade nominal de 666 TEUs); e (v) Frotamacau (capacidade
nominal de 666 TEUs). 
 

Novo Mercado Segmento especial de listagem da BOVESPA, com regras
diferenciadas de governança corporativa. 

Oferta aos  
Empregados Específicos 
 

 
Oferta realizada aos Empregados Específicos. 

Oferta de Varejo Oferta realizada aos Investidores Não-Institucionais. 
 

Oferta Institucional Oferta realizada aos Investidores Institucionais. 
 

Oferta Primária 
 

A oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 27.053.140
novas Ações de emissão da Companhia, a ser realizada no âmbito
da Oferta. 
 

Oferta Pública ou Oferta Oferta pública de, inicialmente, 48.395.189 ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravame, de emissão da
Companhia, que compreende a distribuição primária de,
inicialmente, 27.053.140 novas Ações a serem emitidas pela
Companhia e a distribuição secundária de, inicialmente, 21.342.049 
Ações de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada no
Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da 
Instrução CVM 400 e, ainda, com esforços de colocação no exterior,
por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo 
CMN, Banco Central e pela CVM, sendo nos Estados Unidos da
América para investidores institucionais qualificados (Qualified 
Institutional Buyers), conforme definidos na Regra 144A, da SEC, em 
operações isentas de registro em conformidade com o disposto no 
Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities 
Act, e nos demais países que não nos Estados Unidos da América e
no Brasil conforme definidos no Regulamento S editado pela SEC, 
de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada 
investidor e em conformidade com os procedimentos previstos no
Regulamento S, sem a necessidade, portanto, da solicitação e
obtenção de qualquer registro de distribuição e colocação de Ações
no exterior, inclusive perante a SEC. 
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Oferta Secundária A oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 21.342.049
Ações de titularidade do Acionista Vendedor, a ser realizada no
âmbito da Oferta. 
 

OGMO Órgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário. 
 

Opção de Ações  
Suplementares 

Opção outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor ao
Coordenador Líder, nas mesmas condições e preços das Ações, para 
distribuição de lote suplementar de até 7.259.277 Ações 
Suplementares, equivalentes a até 15% das Ações inicialmente
ofertadas no âmbito da Oferta, sem prejuízo do exercício da Opção de 
Ações Adicionais e nas mesmas condições e preços das Ações
inicialmente ofertadas, conforme dispõe o artigo 24 da Instrução CVM
400. As Ações Suplementares serão destinadas exclusivamente a
atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser 
constatado no decorrer da Oferta. A Opção de Ações Suplementares
poderá ser exercida, parcial ou integralmente, no prazo de até 31 dias,
a contar da data da publicação do Anúncio de Início, inclusive. 
 

P$, Peso ou Pesos Moeda corrente da Argentina. 
 

Pedido de Reserva Os pedidos de reserva das Ações realizados pelos Investidores Não-
Institucionais que desejavam participar da Oferta de Varejo e que 
foram preenchidos durante o Período de Reserva. 
 

Período de Colocação Período que se inicia na data de publicação do Anúncio de Início e
se encerra na Data de Liquidação. 
 

Período de Reserva O prazo iniciado em 01 de junho de 2007 e encerrado em 15 de junho 
de 2007, inclusive, para a realização dos respectivos Pedidos de Reserva. 
 

Período de Reserva para  
Pessoas Vinculadas e  
Empregados Específicos 

O prazo iniciado em 01 de junho de 2007 e encerrado em 05 de junho
de 2007, inclusive, para a realização dos respectivos Pedidos de 
Reserva pelas Pessoas Vinculadas e Empregados Específicos, 
respeitando, em qualquer caso, a data limite que antecederá em pelo
menos sete dias úteis da conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 
 

Pessoas Vinculadas Investidores que sejam (i) controladores ou administradores da
Companhia; (ii) controladores ou administradores das Instituições 
Participantes da Oferta; ou (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta, 
bem como; (iv) os respectivos cônjuges ou companheiros,
ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau, de cada 
uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii) acima. 
 

PIB Produto Interno Bruto. 
 

PIS 
 

Programa de Integração Social. 

Placement  
Facilitation Agreement 

Contrato celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor e os
Agente de Colocação Internacional, em 18 de junho de 2007, 
referente aos esforços de colocação das Ações no exterior. 
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Poder de Controle Significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de
forma direta ou indireta, de fato ou de direito, havendo presunção 
relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo
de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle
comum (grupo de controle) que seja titular de ações que lhe
tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas 
presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Companhia, ainda 
que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta
do capital votante. 
 

Ponta Rodoviária Consiste no transporte rodoviário de cargas em curtas distâncias
utilizado de forma a complementar o nosso serviço de navegação
costeira e do Trem Expresso nas pontas dos respectivos trajetos
(origem e destino) do transporte das cargas de nossos clientes. 
 

Porto de Vitória O porto cujo tráfego nos seus acessos aquaviários e operações 
portuárias nos cais e terminais abaixo mencionados, que estão sob a
jurisdição da CODESA: (i) no lado sul da Ilha de Vitória: Cais de
Vitória, compreendendo seu cais comercial e terminal arrendado a
Flexibrás; e (ii) no lado oposto ao Cais de Vitória, no continente, às 
margens do canal de aproximação, localiza-se o Cais da CPVV 
(Companhia Portuária Vila Velha – Berço 903), Cais de Capuaba, 
Berços 201, 202, 203, 204 e 205 (Berços 203, 204 e 205, 
arrendados ao TVV – Terminal de Vila Velha), Dolfins, Cais de Paul 
(Berço 206 – arrendado a Peiú S.A. e Berço 905 – Terminal arrendado 
a CVRD) e o Terminal de Granéis Líquidos. 
 

Porto Organizado Porto construído e aparelhado para atender as necessidades da
navegação, da movimentação de passageiros ou para realizar 
a movimentação e armazenagem de mercadorias, concedido ou
explorado diretamente pela União e cujo tráfego e operações
portuárias encontram-se sob a jurisdição de uma autoridade portuária. 
 

Porto Seco do Cerrado Terminal intermodal terrestre de carga localizado na cidade de 
Uberlândia, MG, que opera como um recinto alfandegado de uso
público no qual são executadas operações de movimentação,
armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias, sob controle
aduaneiro e operado pela nossa Controlada PSC Terminais Intermodais.
 

Práticas Contábeis Adotadas  
no Brasil 

Princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da Lei
6.404/76, das normas e regulamentos da CVM e das normas de
contabilidade e resoluções do IBRACON e do Conselho Federal de 
Contabilidade. 
 

Prazo de Distribuição Prazo de até seis meses contados da data da publicação do Anúncio
de Início, inclusive, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM, ou
até a data da publicação do Anúncio de Encerramento, o que
ocorrer primeiro. 
 

Prazo de Exercício da Opção  
de Ações Suplementares 

Prazo de até 31 dias contado da data de publicação do Anúncio
de Início, inclusive, para o Coordenador Líder exercer a Opção de
Ações Suplementares. 
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Preço de Distribuição  
por Ação 

R$14,25, o qual foi fixado de acordo com os critérios indicados no
artigo 170, inciso I do parágrafo 1° da Lei das Sociedades por Ações 
e ajustado para refletir o Procedimento de Bookbuilding. 
 

Procedimento  
de Bookbuilding 

Processo de coleta de intenções de investimento conduzido pelo 
Coordenador Líder, no Brasil e no exterior, apenas junto a
Investidores Institucionais, em conformidade com o artigo 44 da
Instrução CVM 400, e de acordo com o artigo 170, inciso III do
parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações. 
 

Prospecto ou Prospecto  
Definitivo 

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

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

PSC Terminais Intermodais PSC Terminais Intermodais Ltda., Controlada que detém a permissão
da SRF para exploração do Porto Seco do Cerrado e cuja antiga
denominação social era Mineração Andirá Ltda. 
 

Real, Reais ou R$ A moeda corrente no Brasil. 
 

Regra 144A Rule 144A do Securities Act, conforme alterada. 
 

Regulamento do  
Novo Mercado 

Regulamento que disciplina os requisitos para negociação de valores
mobiliários de companhias abertas no Novo Mercado,
estabelecendo regras de listagem diferenciadas para essas 
companhias, seus administradores e seu acionista controlador. 
 

Regulamento da Câmara de 
Arbitragem do Mercado 

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, incluindo
suas posteriores modificações, que disciplina o procedimento 
de arbitragem ao qual serão submetidos todos os conflitos
estabelecidos na Cláusula Compromissória inserida no Estatuto
Social da Companhia e que consta do Contrato de Participação no 
Novo Mercado e dos termos de anuência dos Administradores e dos 
Controladores. 
 

Regulamento S Regulation S do Securities Act, conforme alterado. 
 

Resolução CMN 2.689 Resolução nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, do Conselho
Monetário Nacional, conforme alterada. 
 

Restrição à Venda de Ações  
(“Lock-up”) 

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, ressalvadas
determinadas exceções, o Acionista Controlador e os Administradores
da Companhia não poderão vender e/ou ofertar à venda ações de
emissão da Companhia ou derivativos lastreados nessas ações de que
eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta, durante os
primeiros seis meses subseqüentes à Oferta, que corresponde à
primeira distribuição pública de ações da Companhia após a assinatura
do Contrato de Participação no Novo Mercado. Após esse período 
inicial de seis meses, o Acionista Controlador e os Administradores da
Companhia não poderão vender e/ou ofertar mais do que 40% das
ações de emissão da Companhia ou derivativos lastreados nessas ações
de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta, por 
seis meses adicionais. 
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Adicionalmente ao disposto acima, a Companhia, seus
administradores, o Acionista Vendedor, os demais acionistas da 
Companhia e os Empregados Específicos que efetuaram Pedidos de 
Reserva, celebraram acordos de restrição à venda de ações de 
emissão da Companhia (lock-ups), observadas certas exceções 
contidas em tais lock-ups, por meio dos quais se comprometerão, 
durante o período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data
do Prospecto Definitivo a: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a 
venda, dar em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de
compra ou de qualquer outra forma dispor ou conceder quaisquer
direitos, registrar documento de registro nos termos do Securities
Act ou das leis brasileiras, em todos os casos relacionados a 
qualquer ação ordinária ou qualquer opção ou warrant de compra
de qualquer ação ordinária ou qualquer valor mobiliário conversível
em, ou permutável por, ou que represente o direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) não celebrar 
qualquer contrato de swap ou qualquer acordo que transfira à outra 
parte, em todo ou parte, qualquer valor econômico decorrente da
titularidade das ações ordinárias ou de qualquer valor mobiliário
conversível, passível de exercício ou permutável por ações ordinárias 
de emissão da Companhia, ou de warrants ou outro direito de 
compra de ações ordinárias de emissão da Companhia,
independentemente se tal operação seja realizada pela entrega das
ações ordinárias ou de qualquer valor mobiliário de emissão da 
Companhia, por dinheiro ou outra forma; e (iii) a não publicar
anúncio com a intenção de efetuar qualquer operação acima descrita.
 

RFFSA Rede Ferroviária Federal S.A. 
 

RMG 
 

Rail Mounted Gantry, equipamento de pórtico destinado à 
movimentação horizontal de contêineres, transportando-os entre 
diferentes pontos do pátio de contêineres montado sobre linha férrea.
 

RTG Rubber Transtainer Gantry, equipamento de pórtico destinado à 
movimentação horizontal de contêineres, transportando-os entre 
diferentes pontos do pátio de contêineres montado sobre pneus. 
 

SEC Securities and Exchange Commission, órgão regulador do mercado 
de valores mobiliários dos Estados Unidos da América. 
 

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

SRF Secretaria da Receita Federal. 
 

Securities Act Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, 
conforme alterado. 
 

SELIC Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos
federais, apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. 
 

Serviço Mercosul Serviço de transporte de cargas que realizamos entre os portos
brasileiros e os portos de Buenos Aires e Zárate na Argentina. 
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STF Supremo Tribunal Federal. 
 

STJ Superior Tribunal de Justiça. 
 

Taxa de Disponibilidade Taxa utilizada pela indústria de navegação costeira para medir o
tempo em que o navio está apto para realizar viagens. 
 

Taxa DI Taxa média diária de depósitos interbancários expressa na forma
percentual ao ano, calculada e divulgada pela CETIP. 
 

TERCAM Terminal intermodal terrestre de carga localizado na cidade de
Camaçari, BA. 
 

TEU Twenty-Foot Equivalent Unit, principal unidade padrão de medida 
para contêineres no comércio mundial, que corresponde a um
contêiner padrão de 20 pés (6,0m) de comprimento. 
 

TJLP Taxa de Juros de Longo Prazo, expressa na forma percentual ao ano,
determinada pelo CMN. 
 

TKU 
 

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

Transporte Intermodal Consiste no transporte que utiliza mais de um modal de transporte. 
Isto quer dizer transportar uma mercadoria do seu ponto de origem
até a entrega no destino final através de diferentes modais. 
 

TVV Terminal de contêineres que temos a concessão para a exploração
localizado no Porto de Vitória, no Espírito Santo. 
 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Conferência 
das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento). 
 

US GAAP Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos
da América. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 
 
Apresentamos a seguir um sumário de nossas atividades. Este sumário não contém todas as 
informações que o investidor deve considerar antes de investir nas Ações. O investidor deve ler todo 
este Prospecto para uma maior compreensão de nossos negócios, de nossa estrutura organizacional e 
societária, bem como da Oferta, especialmente as informações contidas nas Seções “Glossário, 
Abreviaturas e Termos Definidos”, “Sumário da Oferta”, “Fatores de Risco”, “Resumo das Demonstrações 
Financeiras e Informações Operacionais Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a 
Situação Financeira e os Resultados Operacionais”, e em nossas demonstrações e informações 
financeiras combinadas auditadas anuais, e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto, antes 
de tomar uma decisão de investimento em nossas Ações. Caso quaisquer dos riscos mencionados na 
Seção “Fatores de Risco” venham a ocorrer, nossos negócios, condição financeira consolidada e 
resultados de nossas operações consolidadas poderão ser significativamente afetados. Conseqüentemente, 
o valor de mercado de nossas Ações poderá cair e o investidor poderá perder parte ou todo seu 
investimento em nossas Ações. 
 
Visão geral 
 
Somos a primeira e única empresa no Brasil, na área de logística, capaz de oferecer ao mercado 
soluções integradas (one stop shop) para movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta, 
por meio marítimo ou ferroviário, complementado pela Ponta Rodoviária, bem como pela armazenagem 
de carga através de nossos terminais intermodais terrestres (“Serviços Intermodais”). Os nossos Serviços 
Intermodais compreendem as atividades de (i) administração e operação de um terminal portuário de 
contêineres, o TVV; (ii) navegação costeira; (iii) transporte ferroviário, com base em ativos de terceiros; 
(iv) operações de terminais terrestres intermodais de cargas; (v) Ponta Rodoviária; e (vi) serviços de 
planejamento e gestão logística. Utilizamos, para tanto, uma extensa e integrada malha de transporte, 
composta na sua maior parte por ativos de terceiros, que nos permite atender as principais regiões do 
Brasil, que representam, em conjunto, 70% do PIB brasileiro, e o fluxo de comércio entre estas regiões 
e a Argentina, bem como oferecer soluções inovadoras e eficientes para o transporte dos produtos dos 
nossos mais de 1,5 mil clientes, nos quais incluem-se as principais empresas brasileiras e multinacionais 
com operações no Brasil.  
 
Nossa atuação é focada na movimentação e armazenagem de cargas acondicionadas em contêineres, 
nas soluções de transporte intermodais de média e longa distância e no desenvolvimento de soluções 
logísticas para nossos clientes. Acreditamos que a prestação dos Serviços Intermodais nos mercados 
onde atuamos possui alto potencial de crescimento, tendo em vista: (i) o aumento crescente do 
comércio de mercadorias transportadas em contêineres, que pode ser demonstrado, em parte, pelo 
fato de que entre os anos de 2000 e 2006 o aumento na movimentação de contêineres nos portos 
brasileiros ter sido 17,9% superior ao crescimento do comércio exterior brasileiro no mesmo período, 
segundo dados da ABRATEC e da Secex; (ii) o crescimento do comércio exterior brasileiro, que nos 
últimos seis anos foi, em média de 12,8% ao ano, de acordo com dados da Secex, o que implica no 
aumento do volume de carga transportada entre os portos e as áreas produtoras e no aumento da 
movimentação nos principais terminais de contêineres, como o TVV; e (iii) a tendência de substituição 
do modal rodoviário na matriz brasileira de transporte por modais estruturalmente mais eficientes e 
menos custosos para o transporte em médias e longas distâncias, tais como o modal ferroviário e a 
navegação costeira, conforme ilustrado pelos dados do GEIPOT e do Ministério dos Transportes, que 
demonstram que entre 1996 e 2005 houve uma redução na participação do transporte rodoviário na 
matriz brasileira de 64% para 58%.  
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A utilização de contêineres no transporte de carga revolucionou o comércio global, por possibilitar seu 
transporte e transferência entre diferentes meios de transporte de forma rápida e eficiente, sem que 
haja a necessidade de manuseio direto da carga. Esta inovação resultou em uma redução dos custos 
logísticos no transporte de carga e permitiu que as empresas pudessem distribuir seus produtos para 
mercados cada vez mais distantes, mantendo preços competitivos. De acordo com dados da Clarkson 
Research, nos últimos cinco anos, a movimentação de contêineres nos portos do mundo cresceu a uma 
taxa média de 11,8% ao ano. No Brasil, o crescimento da utilização de contêineres pode ser observado 
através do aumento no número de contêineres movimentados nos portos brasileiros. De acordo com 
dados da ABRATEC, no período entre 2001 e 2006, houve um crescimento médio de 16,5% ao ano na 
movimentação de contêineres nos portos brasileiros, aqui incluídos não só os contêineres provenientes 
da navegação costeira, como também da navegação de longo curso (importações e exportações). 
Adicionalmente, podemos citar o crescimento anual médio no volume de contêineres transportados 
através da malha ferroviária, que foi de 19,2% ao ano entre 2000 e 2005, de acordo com dados da ANTF, 
bem como o crescimento médio do volume de contêineres transportados através da navegação costeira 
entre 2000 e 2005 que foi de 14,8% ao ano, segundo os últimos dados disponibilizados pela ANTAQ. 
 
As atividades que desenvolvemos atualmente surgiram dentro da CVRD, nosso Acionista Controlador, 
no final da década de 90 e apresentaram a seguinte trajetória: (i) em 1998 foi firmado o contrato de 
arrendamento para a exploração do TVV, à época controlado pela CVRD; (ii) em 1999 iniciamos a 
operação na navegação costeira e a PSC Terminais Intermodais, à época controlada pela CVRD, 
começou a operar o Porto Seco do Cerrado; (iii) em 2001 a CVRD começou a oferecer o transporte 
ferroviário para transportar as cargas em contêineres de seus clientes; (iv) em 2002 a CVRD 
reestruturou sua área de logística montando uma equipe comercial unificada para comercializar 
serviços de movimentação portuária, transporte marítimo e ferroviário de contêineres a terceiros, de 
maneira integrada; (v) nos associamos ao grupo japonês Mitsui, resultando na criação da DCNDB, que, 
a partir de 2004, passou a oferecer os serviços de navegação costeira, antes prestados por nós 
diretamente; (vi) em 2005 a CVRD inaugurou o TERCAM e constituímos nossa Controlada na 
Argentina; e (vii) em 2006 todos os ativos e a equipe comercial e de operações da CVRD relacionados 
aos Serviços Intermodais foram agrupados sob a nossa atual estrutura. Para mais informações sobre a 
nossa trajetória, ver Seção “Nossas Atividades - Histórico” deste Prospecto.  
 
Segmentamos nossos Serviços Intermodais da seguinte forma: 
 

• Terminal Portuário de Contêineres. Temos a concessão por 25 anos (iniciada em 1998), 
renovável por igual período, para explorar o TVV, localizado no Porto de Vitória, no Estado do 
Espírito Santo, um local estratégico que nos permite atender as empresas localizadas nos 
Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. O 
TVV possui dois berços de atracação com 232,0 m de extensão cada um, e uma área total de 
108,0 mil m², além de diversos acessos rodoviários e ferroviários. O TVV é considerado um 
porto balanceado, isto é, o número de contêineres movimentados na exportação é próximo ao 
número de contêineres movimentados na importação, o que deixa o TVV menos suscetível às 
oscilações no fluxo de comércio exterior que possam afetar a entrada ou saída de produtos do 
Brasil, como variações bruscas na taxa de câmbio, por exemplo. Além disso, as empresas que 
importam seus produtos através do TVV se beneficiam do FUNDAP, um incentivo fiscal 
estadual concedido às empresas que importam produtos através do Porto de Vitória. Em 2006, 
o volume de contêineres movimentados no TVV foi de 239,4 mil TEUs. 
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• Navegação Costeira. Somos a única empresa brasileira de navegação costeira com foco 
exclusivo no transporte de contêineres com origem e destino final na costa leste da América do 
Sul. Operamos nos principais portos na referida costa desde Fortaleza até Buenos Aires na 
Argentina, oferecendo ao mercado um serviço com freqüência semanal. Atualmente, 
apresentamos uma excelente taxa de ocupação, próxima a 100%, dos cinco navios específicos 
para o transporte de contêineres que afretamos e que são dedicados exclusivamente a este 
serviço, sendo dois deles com capacidade nominal de 1.254 TEUs e os outros três com 
capacidade nominal de 666 TEUs. De forma a aumentar a nossa capacidade, estamos em fase 
de negociação com estaleiros nacionais para a construção de novos e modernos navios, que 
aumentarão a nossa capacidade atual, e recentemente protocolomos junto ao FMM um 
pedido de prioridade de financiamento para a construção desses navios. Em 2006, o volume 
de contêineres transportados por nós através da navegação costeira foi de 90,4 mil TEUs. 

 
• Base Ferroviária dos Serviços Intermodais (Trem Expresso). Este serviço está baseado em 

nosso contrato de longo prazo com a FCA, que opera a Malha Centro-Leste da RFFSA. 
Oferecemos ao mercado um serviço intermodal porta-a-porta, que consiste na disponibilidade 
de trens diários e dedicados ao transporte de contêineres em três rotas com horários  
pré-definidos de partida e chegada nos respectivos terminais. Denominamos este serviço de 
“Trem Expresso”. Atualmente, as rotas oferecidas pelo Trem Expresso interligam o Estado  
de São Paulo e o Porto de Santos à região Centro-Oeste (através de Anápolis, GO e  
Brasília, DF e à região Nordeste (através de Camaçari, BA) e o Triângulo Mineiro (através de 
Uberlândia, MG) à cidade de Vitória (no Estado do Espírito Santo). Em 2006, o volume de 
contêineres transportados através do Trem Expresso foi de 43,1 mil TEUs, que corresponderam 
a 916,6 milhões de TKUs. 

 
• Serviços de Planejamento e Gestão Logística. Com função estratégica na prospecção e 

fidelização de clientes e no aproveitamento do potencial de sinergias entre nossas operações, 
nossos serviços de planejamento e gestão logística consistem em estudar, redesenhar e, 
oportunamente, gerenciar as operações logísticas de clientes, utilizando ativos próprios ou de 
terceiros, com foco na otimização dos seus processos logísticos, o que permite aos nossos 
clientes concentrar esforços em sua atividade fim. Este tipo de serviço é freqüentemente 
denominado como quarteirização logística ou 4PL, um conceito ainda pouco difundido no 
Brasil. Somos uma das empresas pioneiras na implementação deste tipo de solução no Brasil e 
nosso primeiro projeto tem trazido resultados que superaram expectativas, o que nos faz 
acreditar que podemos replicar esta solução com sucesso para diversos outros clientes. Como 
atualmente a oferta deste tipo de serviço no Brasil é pequena e o conceito está alinhado com a 
estratégia logística de diversas indústrias, acreditamos que este mercado tem um amplo 
potencial de crescimento no País. 

 
De forma a complementar os Serviços Intermodais listados acima, possuímos dois terminais terrestres 
intermodais de cargas localizados nas cidades de Camaçari, BA (TERCAM) e Uberlândia, MG (Porto 
Seco do Cerrado), além de utilizarmos terminais terrestres rodo-ferroviários de terceiros, com os quais 
temos contratos firmados, nas seguintes cidades: Campinas, Santos, Casa Branca, Anápolis, Brasília, 
Belo Horizonte e Montes Claros. Nosso terminal localizado em Uberlândia (MG) é um porto seco, ou 
seja, um recinto alfandegado, também conhecido como EADI, onde podem ocorrer, dentre outros 
serviços aduaneiros, o processamento de despacho aduaneiro de importação e exportação, o que 
beneficia as empresas importadoras e exportadoras que utilizam os serviços do Porto Seco do Cerrado. 
Oferecemos, ainda, aos nossos clientes, serviços de Ponta Rodoviária, que contratamos de terceiros, 
para complementar os nossos Serviços Intermodais. Dentro do serviço intermodal porta-a-porta, a 
Ponta Rodoviária é utilizada única e exclusivamente para complementar o transporte intermodal em 
suas pontas, ou seja, é a responsável por buscar o produto na sua origem (first mile) e por entregá-lo 
no seu destino final (last mile). 
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A tabela a seguir apresenta algumas de nossas informações financeiras e operacionais:  
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de(1)  

 2004 

% 
Receita 
Líquida 2005 

% 
Receita 
Líquida 2006 

% 
Receita 
Líquida

Variação 
2005/2004 

(%) 

Variação 
2006/2005 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita líquida         

TVV ........................................  88,3 30,1 108,8 34,1 119,9 34,8 23,2 10,2 
Navegação Costeira ................  166,6 56,9 164,8 51,6 165,4 48,0 (1,1) 0,4 
Trem Expresso.........................  36,8 12,6 42,2 13,2 54,1 15,7 14,7 28,2 
Planejamento  
   e Gestão Logística ..............  1,3 0,4 3,6 1,1 5,5 1,5 176,9 52,8 

TOTAL.....................................  293,0 100,0 319,4 100,0 344,9 100,0 9,0 8,0 
EBITDA Ajustado         

TVV ........................................  23,7 79,1 29,5 67,1 33,4 54,0 24,5  13,2 
Navegação Costeira ................  4,8 16,1 10,8 24,5 22,9 37,1 125,0 112,0 
Trem Expresso.........................  1,1 3,8 2,9 6,6 3,7 6,0 163,6 27,6 
Planejamento  
   e Gestão Logística ................  0,3 1,0 0,8 1,8 1,8 3,0 166,7 125,0 
Total antes das despesas 
administrativas e comerciais 
extras(2)....................................  30,0 100,0 44,0 100,0 61,8 100,0 46,7  40,5 
Despesas administrativas e  
   comerciais extras (–) ...........  (22,1)  (23,5)  (23,5)  6,3  – 

TOTAL.....................................  7,9  20,5  38,4  159,5 87,3 
Margem EBITDA Ajustado         

TVV ........................................  26,8%  27,1%  27,8%  0,3 0,7 
Navegação Costeira ................  2,9%  6,5%  13,9%  3,7 7,3 
Trem Expresso.........................  3,1%  6,9%  6,8%  3,8 – 
Planejamento  
   e Gestão Logística ..............  23,7%  21,6%  33,3%  (2,1) 11,6 

TOTAL.....................................  2,7%  6,4%  11,1%  3,7 4,7 
 

(1) Valores combinados. 
(2) Despesas administrativas e comerciais referentes à manutenção da estrutura organizacional independente da controladora CVRD. 
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Período de Três Meses  

Findo em 31 de março de  

 2006 

% 
Receita 
Líquida 2007 

% 
Receita 
Líquida 

Variação 
2006/2007 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %)  
Receita líquida      

TVV ................................................................ 27,6 39,0 26,0 33,2 (5,8) 
Navegação Costeira ........................................ 32,0 45,1 38,1 48,6 19,0  
Trem Expresso................................................. 10,7 15,1 13,6 17,4 27,0  
Planejamento e Gestão Logística ..................... 0,6 0,8 0,6 0,8 – 

TOTAL............................................................... 70,9 100,0 78,3 100,0 10,5  
EBITDA Ajustado      

TVV................................................................. 6,1 63,7 11,6 75,0 90,2 
Navegação Costeira......................................... 2,5 26,2 2,9 18,8 16,0  
Trem Expresso................................................. 0,7 7,1 0,7 4,7 – 
Planejamento e Gestão Logística ..................... 0,3 2,9 0,2 1,5 (33,3) 
Total antes das despesas administrativas 
   e comerciais extras(2) ..................................... 9,6 100,0 15,5 100,0 61,5  
Despesas administrativas e comerciais extras (–) ..... (5,9)  (6,4)  8,5  

TOTAL............................................................... 3,7  9,1  145,9  
Margem EBITDA Ajustado      

TVV................................................................. 22,2%  44,5%  22,4 
Navegação Costeira......................................... 7,9%  7,6%  (0,2) 
Trem Expresso................................................. 6,3%  5,3%  (1,0) 
Planejamento e Gestão Logística ..................... 47,1%  39,3%  (7,8) 

TOTAL............................................................... 5,2%  11,6%  6,4 
 

 

Exercício Social 
Encerrado em  

31 de dezembro de  

Período de  
Três meses findo em 

31 de março de 
Principais informações 
operacionais 2004 2005 2006 

Variação 
2005/2004 

Variação 
2006/2005 2006 2007 

Variação 
2006/2007

Volume total transportado(3) 

   (em mil TEUs)...................................  332 352 373 7% 6% 79 82 4,6% 
Produção ferroviária do Trem 
   Expresso (milhões de TKU) ..............  657 826 917 26% 11% 182 167 (8,5%) 
 

(3) Somatório dos volumes transportados na Navegação Costeira e no Trem Expresso e do volume movimentado no TVV, todos medidos em TEUs. 
 
Pontos Fortes e Vantagens Competitivas: 
 
Acreditamos que os nossos principais pontos fortes e vantagens competitivas são os seguintes: 
 

• Extensa e integrada malha logística intermodal focada no transporte e movimentação 
de contêineres. Nossos Serviços Intermodais têm como base um conjunto de ativos, composto na 
sua maior parte por ativos de terceiros, que formam uma malha de soluções logísticas integrada 
e dedicada a contêineres, sem igual no Brasil, cuja área de influência abrange regiões que 
correspondem a 70% do PIB brasileiro e o fluxo de comércio entre estas regiões e a Argentina. 
Atuamos na prestação de serviços intermodais baseados em transporte ferroviário e na navegação 
costeira, com o suporte do transporte rodoviário de curta distância e de estruturas logísticas, tais 
como terminais portuários e terrestres, que permitem a interligação entre os diferentes modais e 
o melhor aproveitamento das vantagens competitivas de cada modal na logística porta-a-porta. 
Nosso portfólio de serviços permite oferecer aos nossos clientes um amplo conjunto de soluções 
para o transporte de seus produtos, capaz de atender às suas mais diversas demandas logísticas. 
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• Alto potencial de crescimento sustentado. Acreditamos que o mercado brasileiro de transporte 

de contêineres possui um alto potencial de crescimento. Este potencial é ainda mais destacado nas 
áreas em que atuamos, como por exemplo, nos fluxos de cargas entre as regiões Sul e Sudeste para 
as regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, e vice-versa, uma vez que as regiões Nordeste e Centro-
Oeste do Brasil têm apresentado taxas de crescimento superiores à média nacional. Acreditamos que 
esse crescimento será sustentado: (i) pela transferência gradual, mas contínua, do transporte de 
cargas do modal rodoviário para os modais ferroviário e de navegação costeira, devido às vantagens 
em relação a custo, segurança e impacto ambiental oferecido por esses modais no transporte de 
média e longa distância; (ii) pela tendência de se utilizar cada vez mais contêineres para transportar 
mercadorias tanto no comércio internacional quanto no mercado doméstico, o que pode ser 
demonstrado, em parte, pela maior velocidade de crescimento apresentada pela movimentação de 
contêineres no mundo quando comparada ao volume de comércio mundial; (iii) pelo crescimento das 
atividades de comércio exterior, o que implica no aumento do volume de carga transportada em 
contêineres e no conseqüente aumento da demanda por serviços de transporte ferroviário, navegação 
costeira e terminais de contêineres (portuários e terrestres); (iv) pelo aumento da cultura do uso de 
soluções intermodais de transporte, verificado principalmente nos grandes usuários de transporte de 
carga do Brasil; e (v) pela redução da competividade do transporte rodoviário de cargas em rotas de 
média e longa distância decorrente do aumento da regulamentação do setor, da retomada do 
processo de concessões rodoviárias e pela necessidade de renovação da frota de caminhões utilizada 
no Brasil. Devido à nossa extensa malha logística intermodal e ao fato de sermos uma das empresas 
pioneiras nos mercados onde atuamos, acreditamos que estamos bem posicionados para atender ao 
crescimento destes mercados. 

 

• Eficiência operacional e alta rentabilidade. Nossas operações apresentam evolução crescente 
em seus principais indicadores de produtividade, contribuindo decisivamente para o incremento 
das margens operacionais de nossos negócios. A movimentação de contêineres/hora no TVV 
aumentou de 12 contêineres/hora em setembro de 1998, data de início de nossas operações, 
para 42 contêineres/hora em dezembro de 2006, reflexo dos investimentos que fizemos e de 
uma gestão operacional focada em resultados. Além disso, entre 2003 e 2005, o TVV foi o 
terminal portuário de contêineres do Brasil que apresentou a maior margem operacional, 
segundo dados do Balanço Anual da Gazeta Mercantil. Na navegação costeira, o percentual do 
tempo em que os navios que operamos tiveram paradas não programadas em 2006 foi de 
apenas 1%, ao passo que este indicador em 2002 era de 17%. Essa redução das paradas não 
programadas dos nossos navios implicou num crescimento de 57% na quantidade de viagens 
realizadas pelos navios que operamos entre 2002 e 2006. No Trem Expresso, o transporte de 
contêineres aumentou de 575,2 milhões TKU em 2003 para 916,6 milhões de TKU em 2006, o 
que implicou num crescimento médio anual de 17% ao ano.  

 

• Base diversificada de clientes, sólidas relações comerciais e atendimento personalizado. 
Possuímos uma ampla base de clientes composta por mais de 1,5 mil empresas, muitas delas 
líderes em seus mercados de atuação, com destaque para os setores petroquímico, higiene e 
limpeza, alimentos e automobilístico. Nossa base de clientes é bastante diversificada, sendo que 
nenhum de nossos clientes representou mais de 10,0% do total de nossa receita do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Acreditamos que a confiabilidade, a eficiência e a 
variedade de serviços que somos capazes de oferecer contribuem para o estabelecimento de 
relações sólidas e de longo prazo com nossos clientes. Nesse sentido, vale destacar que clientes 
representando 76,4% de nossa receita total verificada no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2006 utilizam os nossos serviços desde 2003. As soluções sob medida e os custos 
competitivos que proporcionamos influem diretamente nas decisões logísticas e no planejamento 
produtivo de grandes empresas, fazendo com que os nossos serviços sejam componentes 
fundamentais da cadeia de abastecimento e distribuição de nossos clientes. O contato diário e 
ágil com os nossos clientes espalhados pelo Brasil e pela Argentina é garantido por uma rede de 
13 escritórios regionais localizados nas regiões de atuação dos nossos Serviços Intermodais no 
Brasil e pela Docenave Argentina, localizada na cidade de Buenos Aires. Nossos gerentes 
comerciais garantem um atendimento personalizado aos nossos clientes através de uma rotina 
intensa de visitas. Além disso, acreditamos que nosso serviço de atendimento ao cliente (SAC) é 
considerado uma referência no mercado em que atuamos. 
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• Administração experiente e qualificada. Nossa administração é altamente qualificada e 

possui larga experiência e credibilidade no mercado de logística. Grande parte de nossos 
administradores atuou na área de logística da CVRD, reconhecida internacionalmente pela 
excelência de suas operações logísticas e pela alta competência na condução de seus negócios. 
Acreditamos que nosso crescimento futuro estará diretamente relacionado à nossa capacidade 
de atrair, motivar e reter os melhores talentos do mercado.  

 
Estratégia 
 
Pretendemos consolidar a nossa posição como uma empresa líder no mercado brasileiro de Serviços 
Intermodais capaz de fornecer soluções logísticas eficazes para nossos clientes e contribuir de forma 
efetiva para a mudança da matriz brasileira no transporte de cargas, de forma a alinhá-la com a 
tendência mundial, sempre com o objetivo de gerar valor para os nossos acionistas. Pretendemos 
alcançar tais objetivos através das seguintes estratégias: 
 

• Aumentar a nossa participação de mercado nos fluxos de transporte de média e 
longa distância. Pretendemos aumentar nossa participação de mercado, através da ampliação 
da nossa capacidade na navegação costeira, com a incorporação de novos navios à nossa 
frota, uma vez que temos operado em plena capacidade desde 2004. Com relação ao Trem 
Expresso, pretendemos aumentar a nossa participação de mercado através da expansão dos 
serviços complementares e necessários para os serviços de logística porta-a-porta, tais como os 
terminais terrestres e a Ponta Rodoviária, bem como através de investimentos em ativos 
(vagões e locomotivas, por exemplo). Com estas medidas, poderemos atender à crescente 
demanda de nossos clientes por serviços mais eficientes e vantajosos do que o transporte 
rodoviário, no que se refere à custo, segurança e confiabilidade.  

 

• Explorar os canais existentes com os nossos clientes para oferecer todos os nossos 
Serviços Intermodais. Pretendemos explorar, ainda mais, junto aos nossos clientes, a venda 
dos outros Serviços Intermodais que ainda não sejam utilizados pelos mesmos e que possam 
atender às suas necessidades logísticas (cross selling). Nesse sentido, nossos serviços de 
planejamento e gestão logística têm função estratégica no aproveitamento do potencial de 
sinergias entre nossos Serviços Intermodais. Embora pouco difundido no Brasil, os serviços de 
planejamento e logística são amplamente utilizados por empresas nos Estados Unidos e em 
outros países, o que nos faz acreditar que podemos ampliar a prestação deste tipo de serviço no 
Brasil e capturar um maior volume de cargas de nossos atuais clientes, além de atrair novos clientes. 

 

• Ampliar e complementar a oferta de Serviços Intermodais e expandir a nossa área de 
atuação. Pretendemos ingressar em novos segmentos de mercado, tais como o transporte 
ferroviário de contêineres com produtos congelados, o transporte de cargas fracionadas e 
outros serviços personalizados, e assim ampliar e complementar nosso relacionamento com os 
nossos atuais clientes e captar novos clientes. Adicionalmente, estudamos a inclusão de novas 
escalas na navegação costeira em outros portos do Brasil.  

 

• Focar na eficiência da operação dos ativos. Continuaremos investindo para obter ganhos 
de eficiência e produtividade na operação de nossos ativos. O projeto de expansão da 
capacidade operacional do TVV, que prevê a aquisição de novos equipamentos e ampliação da 
área disponível para armazenagem de contêineres, permitirá um aumento contínuo de nossa 
capacidade e produtividade. Além disso, pretendemos adicionar à frota da navegação costeira 
navios maiores e mais modernos, que devem proporcionar uma redução dos nossos custos 
operacionais. No Trem Expresso, a construção de novos terminais terrestres de cargas e a 
ampliação da nossa infra-estrutura de transporte rodoviário na Ponta Rodoviária, deverão 
resultar em um aumento da nossa produtividade e eficiência operacional, tendo em vista a 
ampliação da área de influência do Trem Expresso. Pretendemos, ainda, investir continuamente 
em novas tecnologias que tornem nossas operações mais eficientes. 
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• Perseguir alternativas estratégicas de aquisições e alianças. Perseguiremos, de forma 

seletiva, alternativas estratégicas de investimento que permitam expandir a área de atuação de 
nossa malha logística, complementar nosso portfólio de serviços e/ou criar sinergias 
operacionais em linha com o nosso objetivo de maximização do valor para o nosso acionista. 
Em especial, estaremos preparados para aproveitar oportunidades de aquisição no mercado de 
terminais de contêineres (terrestres e portuários), que ainda é muito fragmentado no Brasil. 
Além disso, consideramos a possibilidade de firmar alianças com empresas cujos ativos 
complementem a nossa malha intermodal, uma vez que essas alianças poderão agregar valor 
às nossas operações. Acreditamos que, devido a consistência do nosso modelo de gestão 
operacional, através de sua alta disciplina de execução e padronização, podemos implementá-lo 
de maneira rápida e eficiente em empresas e ativos que venhamos a adquirir. 

 
Estrutura Societária 
 
Atualmente fazemos parte do grupo CVRD, uma vez que somos controlados diretamente pela CVRD, 
uma companhia de capital aberto registrada na BOVESPA e na bolsa de Nova York. O organograma 
abaixo apresenta a nossa estrutura societária atual. Os percentuais representam a participação no 
capital votante total das sociedades indicadas nos quadros: 
 

100,0%

0,1%

CVRD

Docepar S.A. Mitsui USA

Mitsui & Co 
Ltd.(2)

DCNDB PSC Terminais
Intermodais

TVV
Terminal

Vila Velha S.A.
Docenave
Argentina

100,0%

94,2% %3,2%4,3

100,0%

6,0%

94,0%

100,0%

0,1%

99,9%100,0%

0,1%

CVRD(1)

Docepar S.A. Mitsui USA

Mitsui & Co 
Ltd.

DCNDB PSC Terminais
Intermodais

TVV
Terminal

Vila Velha S.A.
Docenave
Argentina

100,0%

94,2% %3,2%4,3

100,0%

6,0%

94,0%

100,0%

0,1%

99,9%

(3) (4)

(5)  
 

(1) Companhia de capital aberto listada na BOVESPA e na bolsa de Nova York. 
(2) Companhia de capital aberto listada nas bolsas de valores de Nova York e Tóquio. 
(3) Companhia controlada pela CVRD. 
(4) Companhia controlada pela Mitsui & Co Ltd. 
(5) Aproximadamente 0,1% das ações são detidas por 34 acionistas minoritários. 

 
Informações Corporativas 
 
Nossa sede está localizada na Avenida Graça Aranha, nº 26, 9º andar – parte, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, e nosso número de telefone é (21) 2533-2970. Nosso site é 
www.loginlogistica.com.br. Nenhuma das informações contidas no site é parte ou é incorporada por 
referência a este Prospecto. 
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SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E  
OPERACIONAIS SELECIONADAS 

 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil 

 
As tabelas desta seção exibem dados financeiros selecionados, obtidos nas demonstrações contábeis 
combinadas auditadas e revisadas da Companhia elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis 
Adotadas no Brasil. Ver Seção “Apresentação das Informações Financeiras e Outras Informações”. 
Alguns dos percentuais e valores incluídos neste Prospecto foram arredondados para facilitar a 
apresentação. Portanto, alguns dos totais constantes das tabelas aqui apresentadas podem não 
representar uma soma exata dos valores que os precedem. 
 
As tabelas a seguir também apresentam dados financeiros e operacionais da Companhia que não 
integram as demonstrações contábeis combinadas auditadas e revisadas da Companhia. As 
demonstrações contábeis combinadas referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 
2004, 2005 e 2006 foram auditadas pela Deloitte e as demonstrações contábeis combinadas referentes 
aos períodos de três meses findo em 31 de março de 2006 e 2007 foram revisadas pela Deloitte. 
 
Demonstrações Contábeis Combinadas 
 
Conforme as informações contidas nas Seções “Apresentação das Informações Financeiras e de Mercado”, 
“Resumo das Demonstrações Financeiras e Informações Operacionais Selecionadas”, “Nossas Atividades – 
Investimentos e Desinvestimentos de Capital” e “Operações com Partes Relacionadas”, em dezembro 
de 2006 passamos por uma reestruturação de nossas atividades operacionais de maneira a centralizar 
sob a nossa estrutura os ativos relacionados ao transporte e movimentação de contêineres. Adicionalmente, 
transferimos para a CVRD os ativos que se encontravam sob nossa estrutura, mas que não têm relação 
com o transporte ou movimentação de contêineres, tais como os ativos relacionados ao serviço de 
apoio portuário (rebocadores) e à navegação de longo curso. 
 
Com o objetivo de permitir a análise comparativa das operações combinadas após a conclusão do 
processo de reestruturação operacional acima mencionado com os exercícios anteriores, preparamos 
demonstrações contábeis combinadas auditadas e revisadas de acordo com as Práticas Contábeis 
Adotadas no Brasil, que diferem em determinados aspectos relevantes dos princípios geralmente aceitos 
nos Estados Unidos, ou US GAAP. Nesse sentido, acrescentamos retroativamente às demonstrações contábeis 
consolidadas auditadas de 2004 e 2005 todas as operações vinculadas aos ativos adquiridos em 
dezembro de 2006, exceto as transações entre as Controladas entre si e entre nós e as Controladas 
excluindo as operações vinculadas a alienação da ex-subsidiária Seamar Shipping Corporation e as 
operações de apoio portuário (rebocadores). 
 
Essas informações combinadas estão apresentadas apenas para fornecer análises adicionais à Administração 
e não representam as operações efetivamente realizadas por nós nos exercícios apresentados nem são 
necessariamente um indicativo de resultados futuros. Para mais informações sobre as demonstrações 
contábeis combinadas e os princípios que foram observados em sua elaboração, ver “Anexo E – Notas 
Explicativas Nºs 2 e 5” e “Anexo F – Notas Explicativas Nºs 2 e 5”. 
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DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DO RESULTADO 
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2004 

% 
Receita 
Líquida 2005 

% 
Receita 
Líquida 2006 

% 
Receita 
Líquida 

Variação 
2004/2005 

(%) 

Variação 
2005/2006 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita Operacional Bruta ...........  328,0 111,7 362,9 113,6 392,5 113,8 10,6 8,2 
Dedução da receita  

operacional bruta         
Impostos sobre serviços ...............  (35,0) (11,7) (43,5) (13,6) (47,6) (13,8) 24,3 9,4 

Total da dedução da receita  
   operacional bruta ......................  (35,0) (11,7) (43,5) (13,6) (47,6) (13,8) 24,3 9,4 
Receita líquida dos serviços 
   Prestados....................................  293,0 100,0 319,4 100,0 344,9 100,0 9,0 8,0 
Custos dos serviços prestados...........  (236,9) (80,9) (257,5) (80,6) (284,5) (82,5) 8,7 10,5 
Lucro Bruto....................................  56,1 19,1 61,9 19,4 60,4 17,5 10,3 (2,4) 
Despesas Operacionais.................  (56,3) (19,2) (50,6) (15,8) (34,1) (9,9) (10,1) (32,6) 
Resultado Operacional .................  (0,2) (0,1) 11,3 3,6 26,3 7,6 5.750,0 132,7 
Resultado Financeiro         

Receitas financeiras ....................  30,9 10,5 35,5 11,1 39,5 11,5 14,9 11,3 
Despesas financeiras...................  (5,4) (1,8) (7,3) (2,3) (6,0) (1,7) 35,2 (17,8) 
Variações monetárias  
   e cambiais, líquidas..................  12,4 4,2 (1,7) (0,5) (1,0) (0,3) (113,7) (41,2) 

Total do resultado financeiro............ 37,9 12,9 26,4 8,3 32,5 9,5 (30,1) 22,6 
Resultado não operacional 
   líquido .......................................  2,7 0,9 – – – – (100,0) – 

Lucro antes do Imposto de  
   Renda e da Contribuição Social . 40,4 13,7 37,8 11,9 58,8 17,1 (6,4) 55,6 
Imposto de Renda e 
   Contribuição Social....................... (7,4) (2,5) (15,9) (5,0) (21,0) (6,1) 114,9 32,1 

Participação de minoritários ............. (0,8) (0,3) (2,3) (0,7) (1,8) (0,5) 187,5 (21,7) 
Lucro líquido do exercício .............. 32,2 10,9 19,6 6,2 36,0 10,5 (39,1) 83,7 
 

 

 
Período de Três Meses Findo em  

31 de março de  

 2006 

% 
Receita 
Líquida 2007 

% 
Receita 
Líquida 

Variação 
2006/2007 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita Operacional Bruta ................................................................. 80,9 (114,11) 89,2 (113,87) 10,3 
Dedução da receita operacional bruta      

Impostos sobre serviços .................................................................. (10,0) (14,11) (10,9) (13,87) 8,7 

Total da dedução da receita operacional bruta ............................... (10,0) (14,11) (10,9) (13,87) 8,7 
Receita líquida dos serviços Prestados.............................................. 70,9 100,0 78,3 100,0 10,5 
Custos dos serviços prestados......................................................................... (60,9) (85,88) (61,5) (78,55) 1,1 
Lucro Bruto.......................................................................................... 10,0 14,12 16,8 21,45 67,8 
Despesas Operacionais....................................................................... (7,3) (10,34) (9,2) (11,75) 25,5 
Resultado Operacional ....................................................................... 2,7 3,78 7,6 9,70 183,7 
Resultado Financeiro      

Receitas financeiras ......................................................................... 8,8 12,47 1,2 1,52 (86,5) 
Despesas financeiras........................................................................ (2,1) (2,94) (0,6) (0,80) (69,8) 
Variações monetárias e cambiais, líquidas ........................................ 1,5 2,16 (1,9) (2,43) (224,7) 

Total do resultado financeiro.......................................................................... 8,3 11,69 (1,3) (1,71) (116,2) 
Resultado não operacional líquido ................................................... – – – –  
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social...................... 11,0 15,47 6,3 7,99 (43,0) 
Imposto de Renda e Contribuição Social .......................................... (2,0) (2,85) (2,3) (2,90) 12,3 

Participação de minoritários .................................................................. 0,1 0,28 (0,6) (0,72) (387,8) 

Lucro líquido do exercício ...................................................................... 9,1 12,89 3,4 4,37 (62,0) 

23



BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO 
 

 
 

 
Exercício Social Encerrado em

31 dezembro de    

 2004 
% 

Ativo 2005 
% 

Ativo 2006 
% 

Ativo 

Variação 
2004/2005 

(%) 

Variação 
2005/2006 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Ativo         
         

Circulante         
         

Disponibilidades.............................. 169,3 32,5 250,3 40,0 71,8 25,4 47,8 (71,3) 
Contas a receber de clientes, 
   líquidas de provisão para 
   devedores duvidosos.................... 20,6 4,0 15,7 2,5 17,4 6,2 (23,8) 10,8 
Empresas ligadas............................. 13,3 2,6 11,5 1,8 13,1 4,6 (13,5) 13,9 
Estoque de materiais de consumo ... 2,7 0,5 3,6 0,6 3,8 1,3 33,3 5,6 
Impostos a recuperar ...................... 5,9 1,1 5,0 0,8 6,5 2,3 (15,3) 30,0 
Fundo da Marinha  
   Mercante – AFRMM..................... 20,5 3,9 23,3 3,7 24,9 8,8 13,7 6,9 
Bens destinados a venda ................. – – – – 3,6 1,3 – – 
Investimentos líquidos destinados  
   à alienação .................................. – – 205,7 32,9 – – 100,0 (100,0) 
Efeito Líquido das transações  
   descontinuadas............................ 35,5 6,8 17,5 2,8 23,4 8,3 (50,7) 33,7 
Outros ............................................ 19,9 3,9 13,6 2,2 10,7 3,8 (31,7) (21,3) 

Total do Ativo Circulante ............ 287,7 55,3 546,2 87,3 175,2 62,0 89,9 (67,9) 

Não Circulante         
         

Realizável a Longo Prazo         
         

Imposto de renda e  
   contribuição social diferidos ......... 3,3 0,6 6,0 1,0 9,4 3,3 81,8 56,7 
Despesas antecipadas  
   para concessão de  
   exploração portuária .................... 3,5 0,7 3,3 0,5 3,1 1,1 (5,7) (6,1) 
Investimentos líquidos  
   destinados à alienação ................. 159,5 30,6 – – – – (100,0) – 
Outros ............................................ 0,2 – 1,4 0,2 0,8 0,3 600,0 (42,9) 
Total do Realizável  
   a Longo Prazo............................ 166,5 31,9 10,7 1,7 13,3 4,7 (93,6) 24,3 

Permanente         
         

Investimentos ................................. 0,3 0,1 0,8 0,1 – – 166,7 (100,0) 
Imobilizado líquido.......................... 66,4 12,7 68,0 10,9 92,5 32,7 2,4 36,0 
Diferido .......................................... – – – – 1,6 0,6 – – 
Total do Permanente ................... 66,7 12,8 68,8 11,0 94,1 33,3 3,1 36,8 
Total do Ativo não circulante...... 233,2 44,7 79,5 12,7 107,4 38,0 (65,9) 35,1 

Total do Ativo .............................. 520,9 100,0 625,7 100,0 282,6 100,0 20,1 (54,8) 
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Exercício Social Encerrado em

31 dezembro de    

 2004 
% 

Passivo 2005 
% 

Passivo 2006 
% 

Passivo 

Variação 
2004/2005 

(%) 

Variação 
2005/2006 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Passivo         
         

Circulante         
         

Fornecedores................................ 12,0 2,3 18,0 2,9 16,4 5,8 50,0 (8,9) 
Salários e encargos sociais ............ 6,3 1,2 8,6 1,4 7,6 2,7 36,5 (11,6) 
Empresas ligadas .......................... 18,0 3,5 98,2 15,7 7,6 2,7 445,6 (92,3) 
Dividendos a pagar....................... 3,4 0,7 15,9 2,5 8,7 3,1 367,6 (45,3) 
Impostos e contribuições  
   a recolher .................................. 5,9 1,1 8,0 1,3 7,6 2,7 35,6 (5,0) 
AFRMM a aplicar .......................... 20,5 3,9 23,3 3,7 24,9 8,8 13,7 6,9 
Provisões operacionais .................. 13,6 2,6 12,6 2,0 16,4 5,8 (7,4) 30,2 
Efeitos líquidos das transações 
   descontinuadas ......................... 29,9 5,7 95,8 15,5 42,6 15,1 220,4 (55,5) 
Outros.......................................... 7,2 1,3 1,5 0,2 1,2 0,4 (79,2) (20,0) 

Total do passivo circulante ....... 116,8 22,3 281,9 45,2 133,0 47,1 141,4 (52,8) 

Não Circulante         
         

Exigível a Longo Prazo         
         

Empresas ligadas .......................... 135,0 25,9 65,0 10,4 – – (51,9) (100,0) 
Provisões para contingências ........ 28,6 5,5 29,6 4,7 55,6 19,7 3,5 87,8 
Outros.......................................... 1,9 0,4 2,1 0,3 – – 10,5 (100,0) 
Total do exigível a longo prazo....  165,5 31,8 96,7 15,4 55,6 19,7 (41,6) (42,5) 

Participação de Minoritários..... 2,5 0,5 4,0 0,6 3,5 1,2 60,0 (12,5) 
Total do passivo  
   não circulante ......................... 168,0 32,3 100,7 16,0 59,1 20,9 (40,1) (41,3) 
         

Patrimônio Líquido ....................         
Capital social ................................ 121,2 23,3 121,2 19,4 8,2 2,9 – (93,2) 
Ações em tesouraria ..................... (2,4) (0,5) (2,4) (0,4) (49,4) (17,5) – 1.958,3 
Reservas de capital ....................... 107,6 20,7 110,9 17,7 116,5 41,2 3,1 5,0 
Lucros acumulados ....................... 9,7 1,9 13,4 2,1 15,2 5,4 38,1 13,4 
Total do Patrimônio Líquido ..... 236,1 45,4 243,1 38,8 90,5 32,0 3,0 (62,8) 
Total do Passivo e  
   Patrimônio Líquido ................. 520,9 100,0 625,7 100,0 282,6 100,0 20,1 (54,8) 
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Exercício Social 
encerrado em  

31 de dezembro de  

Período de 
Três Meses Findo em 

31 de março de  

 2006 
% 

Ativo 2007 
% 

Ativo 
Variação 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Ativo      
      

Circulante      
      

Disponibilidades ......................... 71,8 25,4 58,6 20,7 (18,4) 
Contas a receber de clientes, 
   líquidas de provisão para 
   devedores duvidosos ............... 17,4 6,1 19,1 6,8 10,0 
Empresas ligadas........................ 13,1 4,6 12,7 4,5 (2,5) 
Estoque de materiais  
   de consumo ............................ 3,8 1,4 4,1 1,4 7,6 
Impostos a recuperar.................. 6,5 2,3 12,1 4,3 88,1 
Fundo da Marinha  
   Mercante – AFRMM ................ 24,9 8,8 24,1 8,5 (3,1) 
Bens destinados a venda ............ 3,6 1,3 3,6 1,3 - 
Efeito Líquido das transações  
   descontinuadas ....................... 23,4 8,3 27,4 9,7 16,9 
Outros ....................................... 10,7 3,8 13,7 4,8 28,0 
Total do Ativo Circulante........ 175,2 62,0 175,6 62,0 0,2 

Não Circulante      
      

Realizável a Longo Prazo      
      

Imposto de renda e  
   contribuição social diferidos .... 9,3 3,3 6,8 2,4 (27,5) 
Despesas antecipadas  
   para concessão de  
   exploração portuária ............... 3,1 1,1 3,1 1,1 (1,6) 
Outros ....................................... 0,9 0,3 0,6 0,2 (31,9) 
Total do Realizável  
   a Longo Prazo....................... 13,3 4,7 10,4 3,7 (21,7) 

Permanente      
      

Investimentos............................. 0,1 0,1 0,1 0,1 – 
Imobilizado líquido..................... 92,4 32,7 93,2 32,9 0,9 
Diferido...................................... 1,6 0,5 3,8 1,3 129,0 
Total do Permanente............... 94,1 33,3 97,0 34,3 3,1 
Total do Ativo não circulante...... 107,4 38,0 107,4 38,0 – 
Total do Ativo.......................... 282,6 100,0 283,0 100,0 0,1 
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Exercício Social 
Encerrado em 31 
de dezembro de  

Período de Três 
Meses Findo em 31 

de março de  

 2006 
% 

Passivo 2007 
% 

Passivo 
Variação 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Passivo      
      

Circulante      
      

Fornecedores.............................................................. 16,4 5,8 13,2  4,7 (19,1) 
Salários e encargos sociais .......................................... 7,5 2,7 9,0  3,2 19,1 
Empresas ligadas ........................................................ 7,6 2,7 6,0  2,1 (21,0) 
Dividendos a pagar..................................................... 8,7 3,1 8,7  3,1 – 
Impostos e contribuições a recolher ............................ 7,6 2,7 7,9  2,8 4,7 
AFRMM a aplicar ........................................................ 24,9 8,8 24,2  8,5 (3,1) 
Provisões operacionais ................................................ 16,4 5,8 12,3 4,3 (25,4) 
Efeitos líquidos das transações descontinuadas ........... 42,6 15,1 37,6 13,3 (11,7) 
Outros........................................................................ 1,3 0,4 10,7 3,8 724,1 
Total do passivo circulante ..................................... 133,1 47,1 129,6 45,8 (2,6) 
      

Não circulante      
      

Exigível a Longo Prazo      
Provisões para contingências ...................................... 55,6 19,7 53,3 18,8 (4,0) 
Total do exigível a longo prazo.............................. 55,6 19,7 53,3 18,8 (4,0) 
Participação de Minoritários................................... 3,5 1,2 4,0 1,4 13,9 
Total do passivo não circulante .............................. 59,1 20,9 57,3 20,2 (3,0) 
      

Patrimônio Líquido      
      

Capital social .............................................................. 8,2 2,9 8,2 2,9  
Ações em tesouraria ................................................... (49,4) (17,5) – –  
Reservas de capital ..................................................... 116,5 41,2 67,7 23,9 (41,9) 
Reservas de lucros ...................................................... 15,2 5,4 15,2 5,4 – 
Lucros Acumulados .................................................... – – 5,0 1,8 – 
Total do Patrimônio Líquido ................................... 90,5 32,0 96,1 34,0 6,2 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido................... 282,6 100,0 283,0 100,0 0,1 

 
OUTRAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 
Exercício Social Encerrado 

Em 31 de dezembro de 
 

 
 
 2004 2005 2006 

Variação 
2004/2005 

(%) 

Variação 
2005/2006

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 

EBITDA Ajustado      
Lucro líquido ................................................................ 32,2 19,6 36,0 (39,1) 83,7 
(+) IR e CSLL................................................................. 7,4 15,9 21,0 114,9 32,1 
(–) Resultado financeiro líquido..................................... 37,9 26,4 32,5 (30,3) 23,1 
(+) Depreciação e amortização...................................... 5,4 5,8 6,4 7,4 10,3 
(–) Resultado não-operacional líquido ........................... 2,7 – – (100,0) – 
(–) Participação de minoritários ..................................... (0,8) (2,3) (1,8) (187,5) (21,7) 
(+) AFRMM .................................................................. 2,8 3,3 5,8 17,9 75,8 
EBITDA Ajustado ....................................................... 7,9 20,5 38,4 159,5 87,3 
Margem EBITDA Ajustado(1) .......................................... 2,7 6,4 11,1   
 

(1) MARGEM EBITDA Ajustado = Divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida. 
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Período de Três Meses Findo 

em 31 de março de  
 
 2006 2007 

Variação 
2006/2007 (%)

 (em R$ milhões, exceto %) 

EBITDA Ajustado    
Lucro líquido ....................................................................... 9,1 3,4 (62,6) 
(+) IR e CSLL........................................................................ 2,0 2,3 15,0 
(–) Resultado financeiro líquido............................................ 8,3 (1,3) (115,7) 
(+) Depreciação e amortização............................................. 1,0 1,5 50,0 
(–) Participação de minoritários ............................................ 0,1 (0,6) (700,0) 
(+) AFRMM ......................................................................... – – – 
EBITDA Ajustado .............................................................. 3,7 9,1 145,9 
Margem EBITDA Ajustado(1) ................................................. 5,2 11,6  
 

(1) MARGEM EBITDA Ajustado = Divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida. 

 
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS SELECIONADAS 
 

 
Exercício Social Encerrado 

em 31 de dezembro de 
Período de Três Meses Findo 

em 31 de março de 

 2004 2005 2006 2006 2007 
TVV      
Volume movimentado em TEUs  
   (em mil)............................................  188,3 217,3 239,4 52,4 54,5 
Movimentos/hora(1) ..............................  28,2 25,0 32,8 23,9 43,3 
Tempo médio de espera para 
   atracação (em horas) ........................  15,8 16,7 7,3 14,8 1,2 
Navegação costeira      
Volume transportado em TEUs ............  98.685 93.813 90.370 17.496 17.797 
Número de navios ...............................  5 5 5 5 5 
Produção em TEU/Milha ......................  130,1 128,9 125,8   
Trem Expresso      
Produção ferroviária em TKU 
   (em milhões) ....................................  656,8 825,9 916,6 182,1 166,6 

Número de trens utilizados ..................  1.381 1.350 1.651 339 396 
 

(1) Número médio de contêineres movimentados por hora. 
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SUMÁRIO DA OFERTA 
 
Companhia Log-In – Logística Intermodal S/A. 

 
Acionista Vendedor CVRD. 

 
Coordenador Líder Banco UBS Pactual S.A. 

 
Coordenadores Contratados Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A. e 

Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão. 
 

Corretoras Consorciadas Sociedades corretoras membros da BOVESPA, contratadas 
pelos Coordenadores da Oferta. 
 

Agentes de Colocação 
Internacional 
 

UBS Securities LLC. 
 

Oferta Oferta pública de, inicialmente, 48.395.189 ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravame, de emissão 
da Companhia (“Ações”), que compreende a distribuição 
primária de, inicialmente, 27.053.140 novas Ações a serem 
emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”) e a distribuição 
secundária de, inicialmente, 21.342.049 Ações de titularidade 
do Acionista Vendedor (“Oferta Secundária” e, em conjunto 
com a Oferta Primária, “Oferta”). A Oferta Primária e a Oferta 
Secundária serão realizadas no Brasil, em mercado de balcão 
não-organizado, mediante a coordenação do Coordenador 
Líder e com a participação de determinadas instituições 
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores 
mobiliários contratadas pelo Coordenador Líder 
(Coordenadores Contratados e Corretoras Consorciadas), nos 
termos da Instrução CVM 400. Na emissão de novas Ações 
pela Companhia, haverá exclusão do direito de preferência 
dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, 
da Lei das Sociedades por Ações, e tal emissão será realizada 
dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto 
Social. Serão também realizados, simultaneamente, esforços 
de colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da América 
para investidores institucionais qualificados (Qualified 
Institutional Buyers), conforme definidos na Regra 144A, da 
SEC, em operações isentas de registro em conformidade com 
o disposto no Securities Act em operações isentas de registro 
na SEC, e (ii) nos demais países, exceto nos Estados Unidos da 
América e no Brasil, com base no Regulamento S editado pela 
SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de 
cada investidor, e, em qualquer caso, por meio dos 
mecanismos de investimento regulamentados pela legislação 
brasileira, especialmente da CVM, do BACEN e do CMN. Não 
será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC 
ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de 
capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. 
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Oferta Primária A oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 
27.053.140 novas Ações de emissão da Companhia, a ser 
realizada no âmbito da Oferta. 
 

Destinação dos Recursos 
 

Utilizaremos os recursos líquidos obtidos com a Oferta 
Primária para reforçar nosso caixa de maneira a permitir 
investimentos que visem o nosso crescimento, que incluem: 
(i) a expansão da capacidade operacional do TVV; 
(ii) expansão da capacidade operacional do serviço de 
navegação costeira; (iii) ampliação da frota de contêineres 
utilizada nos serviços de navegação costeira e Trem 
Expresso, com racionalização dos custos através da 
aquisição de contêineres próprios; (iv) a ampliação da 
malha de terminais intermodais terrestres próprios e 
reestruturação das operações de Ponta Rodoviária, visando 
reduzir custos e aumentar o nível de serviço prestado aos 
nossos clientes nessas atividades; (v) investimentos em 
tecnologia da informação para otimizar processos, aumentar os 
controles e permitir aos nossos clientes um melhor 
acompanhamento dos serviços prestados; (vi) re-investimento 
em ativos atuais para garantir sua plena utilização; e 
(vii) potenciais aquisições de empresas ou ativos. Vide Seção 
“Destinação dos Recursos” para mais informações sobre a 
destinação dos recursos da Oferta Primária. 
 

Oferta Secundária A oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 
21.342.049 Ações de titularidade do Acionista Vendedor, a 
ser realizada no âmbito da Oferta. 
 

Opção de Ações Adicionais Opção exercida a critério do Acionista Vendedor, com a 
concordância do Coordenador Líder, sem prejuízo do 
exercício da Opção de Ações Suplementares, que 
aumentou a Oferta em 3.871.615 Ações Adicionais de 
titularidade do Acionista Vendedor, equivalentes a 8% das 
Ações inicialmente ofertadas e nas mesmas condições e 
preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme dispõe o 
artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 
 

Opção de Ações 
Suplementares 
 

Opção outorgada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor 
ao Coordenador Líder, nas mesmas condições e preços das 
Ações, para distribuição de lote suplementar de até 7.259.277 
Ações Suplementares, equivalentes a até 15% das Ações 
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, sem prejuízo do 
exercício da Opção de Ações Adicionais e nas mesmas 
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme 
dispõe o artigo 24 da Instrução CVM 400. As Ações 
Suplementares serão destinadas, exclusivamente, a atender a 
um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado 
no decorrer da Oferta. A Opção de Ações Suplementares 
poderá ser exercida, parcial ou integralmente, no prazo de 
até 31 dias, a contar da data da publicação do Anúncio de 
Início, inclusive. 
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Público-Alvo A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos 
Investidores Não-Institucionais e na Oferta Institucional, aos 
Investidores Institucionais. Para mais informações, ver seção 
“Informações Sobre a Oferta” deste Prospecto. 
 

Oferta de Varejo A oferta de varejo será composta por, no mínimo 10% e, 
no máximo 20%, das Ações, sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares, e será destinada 
prioritariamente à distribuição pública junto a investidores 
pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no 
Brasil, que não sejam considerados Investidores 
Institucionais, e a clubes de investimento registrados na 
BOVESPA, em ambos os casos, que tenham realizado 
Pedido de Reserva, observado, para tais investidores, o valor 
mínimo de investimento de R$1.000,00 e o valor máximo 
de investimento de R$300.000,00 (“Oferta de Varejo” e 
“Investidores Não-Institucionais”, respectivamente). Do 
montante de Ações alocadas à Oferta de Varejo, 10%, sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, 
será destinado prioritariamente à colocação pública aos 
diretores estatutários da Companhia, bem como aos 
gerentes e coordenadores que tenham vínculo 
empregatício com a Companhia, que integrem sua folha de 
pagamento na data da efetivação do Pedido de Reserva 
(“Empregados Específicos”) e que assim expressamente o 
declararem ao preencherem o Pedido de Reserva (“Oferta 
aos Empregados Específicos”) e ainda que façam o seu 
pedido de reserva durante o Período de Reserva para 
Pessoas Vinculadas (conforme abaixo definido) e 
Empregados Específicos. Além do Coordenador Líder e dos 
Coordenadores Contratados, poderão ainda realizar a 
distribuição das Ações objeto da Oferta de Varejo as 
Corretoras Consorciadas que aderirem ao Contrato de 
Distribuição por meio da celebração de Termo de Adesão 
ao Contrato de Distribuição com o Coordenador Líder. 
Opcionalmente, o Coordenador Líder, de comum acordo 
com a Companhia e com o Acionista Vendedor, poderá 
aumentar a quantidade de Ações destinada à Oferta de 
Varejo, até o limite máximo de 20% das Ações inicialmente 
ofertadas, sem considerar as Ações Suplementares e as 
Ações Adicionais, para que os Pedidos de Reserva 
excedentes realizados pelos Investidores Não-Institucionais, 
incluindo os Empregados Específicos, possam ser total ou 
parcialmente atendidos, sendo que, no caso de 
atendimento parcial, será observado os critérios de rateio 
descritos na Seção “Informações sobre a Oferta”. 
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Oferta Institucional A oferta institucional será destinada a investidores pessoas 
físicas e jurídicas e clubes de investimento registrados na 
BOVESPA, com relação às suas ordens específicas de 
investimento referentes a valores que excedam o valor de 
R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras administradas, 
fundos de pensão, entidades administradoras de recursos 
de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a 
funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação 
em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na 
CVM e/ou na BOVESPA, seguradoras, entidades de 
previdência complementar e de capitalização e determinados 
investidores residentes no exterior que invistam no Brasil 
segundo as normas da Resolução CMN 2.689, e da 
Instrução CVM 325, ou, ainda, nos termos das normas de 
investimento externo direto da Lei 4.131. 

 
Pedido de Reserva Formulário específico que foi preenchido durante o Período 

de Reserva por Investidor Não-Institucional que desejava 
participar da Oferta de Varejo. 
 

Período de Reserva O prazo iniciado em 01 de junho de 2007 e encerrado em 
15 de junho de 2007, inclusive, para a realização dos 
respectivos Pedidos de Reserva. 
 

Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas e Empregados 
Específicos 

O prazo iniciado em 01 de junho de 2007 e encerrado em 
05 de junho de 2007, inclusive, para a realização dos 
respectivos Pedidos de Reserva pelas Pessoas Vinculadas e 
Empregados Específicos, respeitando, em qualquer caso, a 
data limite que antecederá em pelo menos sete dias úteis 
da conclusão do Procedimento de Bookbuilding. 
 

Pessoas Vinculadas O Investidor Não-Institucional que seja (i) controlador ou 
administrador da Companhia, (ii) controlador ou 
administrador das Instituições Participantes da Oferta, (iii) 
outra pessoa vinculada à Oferta, ou (iv) cônjuge ou 
companheiro das pessoas referidas nos itens (i) (ii) e (iii), 
bem como seu ascendente, descendente e colateral até o 
segundo grau. 
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Preço de Distribuição por Ação 
R$14,25, o qual foi fixado de acordo com os critérios 
indicados no artigo 170, inciso III do parágrafo 1° da Lei das 
Sociedades por Ações e ajustado para refletir o 
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério de preço 
de mercado para a determinação do Preço de Distribuição por 
Ação por meio da realização do Procedimento de 
Bookbuilding justifica-se pelo fato de que tal critério reflete o 
valor pelo qual os investidores apresentaram suas intenções de 
subscrição e/ou de aquisição das Ações no âmbito da Oferta. 
Os Investidores Não-Institucionais que aderirem à Oferta de 
Varejo, bem como os Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas, não participaram do Procedimento de 
Bookbuilding e, portanto, do processo de determinação do 
Preço de Distribuição por Ação. 
 

Procedimento de 
Bookbuilding 

Processo de coleta de intenções de investimento conduzido 
pelo Coordenador Líder, no Brasil e no exterior, apenas 
junto a Investidores Institucionais, em conformidade com o 
artigo 44 da Instrução CVM 400, e de acordo com o 
artigo 170, inciso III do parágrafo 1° da Lei das Sociedades 
por Ações. 
 

Valor Total da Oferta R$744.801.957, sem considerar as Ações Suplementares. 
 

Regime de Colocação – Garantia 
Firme de Liquidação 

As Ações serão colocadas no Brasil pelas Instituições 
Participantes da Oferta, coordenadas pelo Coordenador Líder, 
em regime de garantia firme de liquidação individual e 
não-solidária. A garantia firme de liquidação consiste na 
obrigação do Coordenador Líder de adquirir pelo Preço de 
Distribuição por Ação, na Data de Liquidação, a totalidade do 
saldo resultante da diferença (a) entre o número de Ações 
objeto da garantia firme de liquidação por ele prestada, nos 
termos do Contrato de Distribuição, e (b) o número de Ações 
efetivamente colocado no mercado e pago pelos investidores. 
Tal garantia individual e não-solidária é vinculante a partir do 
momento em que for concluído o Procedimento de 
Bookbuilding e celebrado o Contrato de Distribuição. 
 

Instituições Participantes  
da Oferta 

Coordenador Líder, Coordenadores Contratados e 
Corretoras Consorciadas. 
 

Data de Liquidação A liquidação física e financeira da Oferta, sem considerar as 
Ações Suplementares deverá ser realizada no terceiro dia 
útil contado da data de publicação do Anúncio de Início. 
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Data de Liquidação das Ações 
Suplementares 

A liquidação física e financeira das Ações Suplementares, caso a 
Opção de Ações Suplementares seja exercida pelo Coordenador 
Líder nos termos deste Prospecto, ocorrerá no terceiro dia útil 
após a data do exercício da Opção de Ações Suplementares. 
 

Direitos, Vantagens e 
Restrições das Ações 

As Ações conferem aos seus titulares os direitos, as vantagens 
e as restrições decorrentes da Lei das Sociedades por Ações, 
do Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social, 
fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais 
proventos de qualquer natureza aplicáveis que vierem a ser 
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação 
ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, 
conforme o caso. Para mais informações, ver seção 
“Descrição do Capital Social” deste Prospecto. 
 

Direito de Venda Conjunta  
(Tag-Along rights) 

Após a listagem das ações ordinárias da Companhia no 
Novo Mercado, na hipótese de alienação do controle 
acionário da Companhia, o adquirente deverá efetuar uma 
oferta pública para aquisição das ações de todos os demais 
acionistas da Companhia, observando as condições e 
prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do 
Novo Mercado, a um preço não inferior a 100% do preço 
pago por ação do bloco de controle, de forma a lhes 
assegurar tratamento igualitário àquele dispensado ao 
acionista controlador. Para mais informações, ver seção 
“Descrição do Capital Social” deste Prospecto. 
 

Restrições à Negociação de 
Ações (lock-up) 
 

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, ressalvadas 
determinadas exceções, o Acionista Controlador e os 
Administradores da Companhia não poderão vender e/ou 
ofertar à venda ações de emissão da Companhia ou 
derivativos lastreados nessas ações de que eram titulares 
imediatamente após a efetivação da Oferta, durante os 
primeiros seis meses subseqüentes à Oferta, que corresponde 
à primeira distribuição pública de ações da Companhia 
após a assinatura do Contrato de Participação no Novo 
Mercado. Após esse período inicial de seis meses, o 
Acionista Controlador e os Administradores da Companhia 
não poderão vender e/ou ofertar mais do que 40% das 
ações de emissão da Companhia ou derivativos lastreados 
nessas ações de que eram titulares imediatamente após a 
efetivação da Oferta, por seis meses adicionais. 
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Adicionalmente ao disposto acima, ressalvadas determinadas 
exceções, a Companhia, seus Administradores, o Acionista 
Vendedor, os demais acionistas da Companhia e os 
Empregados Específicos que efetuaram Pedidos de Reserva, 
celebraram acordos de restrição à venda de ações de emissão 
da Companhia (lock-ups), observadas certas exceções contidas 
em tais lock-ups, por meio dos quais se comprometerão, 
durante o período de 180 (cento e oitenta) dias contados da 
data do Prospecto Definitivo a: (i) não emitir, ofertar, vender, 
contratar a venda, dar em garantia, emprestar, conceder 
qualquer opção de compra ou de qualquer outra forma dispor 
ou conceder quaisquer direitos, registrar documento de 
registro nos termos do Securities Act ou das leis brasileiras, em 
todos os casos relacionados a qualquer ação ordinária ou 
qualquer opção ou warrant de compra de qualquer ação 
ordinária ou qualquer valor mobiliário conversível em, ou 
permutável por, ou que represente o direito de receber ações 
ordinárias de emissão da Companhia; (ii) não celebrar 
qualquer contrato de swap ou qualquer acordo que transfira à 
outra parte, em todo ou parte, qualquer valor econômico 
decorrente da titularidade das ações ordinárias ou de qualquer 
valor mobiliário conversível, passível de exercício ou 
permutável por ações ordinárias de emissão da Companhia, 
ou de warrants ou outro direito de compra de ações ordinárias 
de emissão da Companhia, independentemente se tal 
operação seja realizada pela entrega das ações ordinárias ou 
de qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia, por 
dinheiro ou outra forma; e (iii) a não publicar anúncio com a 
intenção de efetuar qualquer operação acima descrita. 
 

Mercados de Negociação Em 10 de abril de 2007, a Companhia celebrou o Contrato 
de Participação no Novo Mercado com a BOVESPA, o qual 
entrará em vigor na data do Anúncio de Início da Oferta. 
No primeiro dia útil seguinte à publicação do Anúncio de 
Início, as ações da Companhia serão negociadas sob o 
código “LOGN3”. Não foi e não será realizado nenhum 
registro da Oferta ou das Ações junto à SEC ou a qualquer 
outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais 
de qualquer outro país, exceto no Brasil. 
 

Inadequação da Oferta a  
Certos Investidores 

O investimento em ações representa um investimento de 
risco, posto que é um investimento em renda variável e, 
assim, os investidores que pretendam investir nas Ações no 
âmbito da Oferta estão sujeitos a diversos riscos, inclusive 
aqueles relacionados com a volatilidade do mercado de 
capitais, a liquidez das Ações e a oscilação de suas cotações 
em bolsa, e, portanto, poderão perder uma parcela ou a 
totalidade de seu eventual investimento. Ainda assim, não 
há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja 
proibida por lei de adquirir as Ações no âmbito da Oferta. 
Os investidores devem ler atentamente o Prospecto, 
principalmente a seção “Fatores de Risco”, que contém a 
descrição de certos riscos que a Companhia atualmente 
acredita serem capazes de afetá-la de maneira adversa. 
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Fatores de Risco Para explicação acerca dos fatores de risco que devem 
ser considerados cuidadosamente antes da decisão de 
investimento nas Ações, ver seção “Fatores de Risco”, além 
de outras informações incluídas neste Prospecto. 
 

Aprovações Societárias A realização da Oferta Primária e a determinação da 
quantidade de Ações objeto da Oferta foram aprovadas em 
Reunião do Conselho de Administração da Companhia, 
realizada em 24 de maio de 2007, conforme ata publicada 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do 
Commercio em 11 de junho de 2007. O aumento de capital, 
com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas 
da Companhia, assim como o Preço de Distribuição por Ação 
foram deliberados pelo Conselho de Administração da 
Companhia em reunião realizada em 18 de junho de 2007, 
conforme ata a ser publicada no dia 19 de junho de 2007 no 
Jornal do Commercio e no dia 20 de junho de 2007 no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
 
A realização da Oferta Secundária foi aprovada em reunião 
do Conselho de Administração do Acionista Vendedor, 
realizada em 22 de março de 2007, conforme ata publicada 
em 1 de junho de 2007 no Diário Oficial do Estado do Rio de 
Janeiro e no Jornal do Commercio. O Preço de Distribuição 
por Ação foi deliberado pela Diretoria Executiva do Acionista 
Vendedor em reunião realizada em 18 de junho de 2007, 
conforme ata a ser publicada no dia 19 de junho de 2007 no 
Jornal do Commercio e no dia 20 de junho de 2007 no 
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

Cronograma das Etapas 
da Oferta 
 

Ver seção “Informações sobre a Oferta”. 
 

Informações Adicionais Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta, 
ver seção “Informações sobre a Oferta” deste Prospecto. O 
registro da Oferta foi solicitado pela Companhia, pelo 
Acionista Vendedor e pelo Coordenador Líder em 16 de 
fevereiro de 2007, tendo sido deferido em 19 de junho de 
2007, sendo que a Oferta Primária foi registrada sob o n.º 
CVM/SRE/REM/2007/028 e a Oferta Secundária sob o n.º 
CVM/SRE/SEC/2007/021. Mais informações sobre a Oferta 
poderão ser obtidas junto às Instituições Participantes da 
Oferta nos endereços indicados na seção “Informações 
Sobre a Oferta” deste Prospecto. 
 

 
A Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto, podem requerer que a CVM autorize a Companhia a 
modificar ou cancelar a Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas, nas circunstâncias 
inerentes à Oferta, existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resultem em um aumento 
relevante nos riscos assumidos pela Companhia e/ou pelo Acionista Vendedor. Adicionalmente, a Companhia 
e o Acionista Vendedor podem modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e 
condições para os investidores, conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso 
o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da 
Oferta poderá ser adiado em até 90 dias, contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for 
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes. 
 
Quaisquer comunicados ao mercado serão informados por meio de publicação de Aviso ao Mercado 
nos jornais “Jornal do Commercio”, edição nacional, “Valor Econômico” e ”Gazeta Mercantil”, bem 
como por meio de aviso na página da Companhia na Internet, que é www.loginlogistica.com.br. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA 
 
Descrição da Oferta 
 
Oferta pública de, inicialmente, 48.395.189 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 
livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravame, de emissão da Companhia (“Ações”), que 
compreende a distribuição primária de, inicialmente, 27.053.140 novas Ações a serem emitidas pela 
Companhia (“Oferta Primária”) e a distribuição secundária de, inicialmente, 21.342.049 Ações de 
titularidade do Acionista Vendedor (“Oferta Secundária” e, em conjunto com a Oferta Primária, “Oferta”). 
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, mediante a coordenação do 
Coordenador Líder e com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de 
distribuição de valores mobiliários contratadas pelo Coordenador Líder (Coordenadores Contratados e 
Corretoras Consorciadas), nos termos da Instrução CVM 400. Na emissão de novas Ações pela Companhia, 
haverá exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da 
Lei das Sociedades por Ações, e tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em 
seu Estatuto Social. Serão também realizados, simultaneamente, esforços de colocação das Ações (i) nos 
Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados (Qualified Institutional Buyers), 
conforme definidos na Regra 144A do Securities Act, em operações isentas de registro na SEC, e (ii) nos 
demais países, exceto nos Estados Unidos da América e no Brasil, com base no Regulamento S editado pela 
SEC, respeitada a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, e, em qualquer caso, por meio 
dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, especialmente da CVM, do 
BACEN e do CMN. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer 
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. 
 
Para tanto, o Agente de Colocação Internacional realizará, exclusivamente no exterior, esforços de colocação 
das Ações, em conformidade com o Placement Facilitation Agreement. Estes esforços de colocação serão 
realizados somente por meio do Confidential Preliminary Offering Memorandum e do Confidential Offering 
Memorandum. Nenhuma oferta de Ações nos Estados Unidos da América ou outro país que não o Brasil 
está sendo ou será realizada com base no Prospecto Preliminar. As Ações que forem objeto de esforços de 
colocação no exterior pelo Agente de Colocação Internacional serão obrigatoriamente subscritas e/ou 
adquiridas, conforme o caso, pagas e liquidadas no Brasil junto ao Coordenador Líder. 
 
A quantidade total das Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta poderá ser acrescida de um lote 
suplementar de até 7.259.277 Ações Suplementares, compreendendo até 4.057.970 Ações Suplementares 
a serem emitidas pela Companhia e até 3.201.307 Ações Suplementares de titularidade do Acionista 
Vendedor, correspondendo a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, 
excluindo-se as Ações Adicionais, conforme Opção de Ações Suplementares outorgada pela Companhia e 
pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400 e nas 
mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas. As Ações Suplementares serão destinadas 
exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da 
Oferta. A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida, parcial ou integralmente pelo Coordenador 
Líder, no prazo de até 31 dias, a contar da data da publicação do Anúncio de Início, inclusive. 
 
Sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Suplementares acima, a quantidade total de Ações 
inicialmente ofertada no âmbito da Oferta foi, a critério do Acionista Vendedor, com a concordância do 
Coordenador Líder, aumentada em 3.871.615 Ações Adicionais de titularidade do Acionista Vendedor, 
correspondendo a 8% do total das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, excluindo-se as Ações 
Suplementares, conforme facultado pelo artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 e nas mesmas 
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas. 
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Quantidade, Valor, Classe e Espécie dos Valores Mobiliários 
 
Na data deste Prospecto, a composição do capital social da Companhia é a seguinte: 
 
 Subscrito/Integralizado(1) 

Espécie e classe Quantidade Valor (R$)(2) 

Ações ordinárias (total) ............................................................................ 60.600.510(3) 26.209.206,88 
 

(1) Todas as ações emitidas foram integralizadas. 
(2) As ações não têm valor nominal. 
(3) Considerando os desdobramentos de nossas ações realizados em 7 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007, o cancelamento das ações em tesouraria 

realizado, também, em 23 de março de 2007 e o aumento de capital aprovado em 26 de abril de 2007. 
 
Após conclusão da Oferta e na hipótese de não haver exercício da Opção de Ações Suplementares e 
considerando as Ações Adicionais: 
 
 Subscrito/Integralizado 

Espécie e classe Quantidade(2) Valor (R$)(1) 

Ações ordinárias (total)........................................................................... 87.653.650 411.716.451,88 
 

(1) As ações não têm valor nominal.  
(2) Considerando os desdobramentos de nossas ações realizados em 7 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007 e o cancelamento das ações 

em tesouraria, também, realizado em 23 de março de 2007. 
 
Após a conclusão da Oferta e na hipótese de haver exercício integral da Opção de Ações 
Suplementares e considerando as Ações Adicionais: 
 
 Subscrito/Integralizado 

Espécie e classe Quantidade(2) Valor (R$)(1) 

Ações ordinárias (total) ........................................................................... 91.711.620 469.542.524,38 
 

(1) As ações não têm valor nominal.  
(2) Considerando os desdobramentos de nossas ações realizados em 7 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007 e o cancelamento das ações 

em tesouraria, também, realizado em 23 de março de 2007. 
 
Posição acionária antes e após a Oferta 
 
A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações de emissão da Companhia, detidas 
por nossos acionistas na data deste Prospecto: 
 
Acionista Total de Ações % do Capital Social Total 

CVRD(1) .................................................................................................. 57.091.400 94,2 
Docepar S.A. ......................................................................................... 60.930 0,1 
Mitsui USA ............................................................................................ 2.068.902 3,4 
Mitsui & Co. Ltd.(2) ................................................................................. 1.379.268 2,3 
Conselheiros.......................................................................................... 10 – 

Total .................................................................................................... 60.600.510(3) 100,0 
 

 

(1) Companhia de capital aberto listada na BOVESPA e na bolsa de Nova York. 
(2) Companhia de capital aberto listada nas bolsas de valores de Nova York e Tóquio. 
(3) Considerando os desdobramentos de nossas ações realizados em 7 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007 e o cancelamento das ações 

em tesouraria, também, realizado em 23 de março de 2007. 
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A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações de emissão da Companhia, detidas por 
nossos acionistas após a Oferta, na hipótese de não haver exercício da Opção de Ações Suplementares e 
considerando as Ações Adicionais: 
 
Acionista Total de Ações % do Capital Social Total 

CVRD(1)................................................................................................. 31.877.736 36,4 
Docepar S.A......................................................................................... 60.930 0,1 
Mitsui USA........................................................................................... 2.068.902 2,4 
Mitsui & Co. Ltd.(2)................................................................................ 1.379.268 1,6 
Outros ................................................................................................. 52.266.804 59,6 
Conselheiros ........................................................................................ 10 – 

Total ................................................................................................... 87.653.650(3) 100,0 
 

 

(1) Companhia de capital aberto listada na BOVESPA e na bolsa de Nova York. 
(2) Companhia de capital aberto listada nas bolsas de valores de Nova York e Tóquio. 
(3) Considerando os desdobramentos de nossas ações realizados em 7 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007 e o cancelamento das ações 

em tesouraria, também, realizado em 23 de março de 2007. 
 
A tabela abaixo contém informações sobre a quantidade de ações de emissão da Companhia, detidas 
por nossos acionistas após a Oferta, na hipótese de haver exercício integral da Opção de Ações 
Suplementares e considerando as Ações Adicionais: 
 
Acionista Total de Ações % do Capital Social Total 

CVRD(1) .................................................................................................. 28.676.429 31,3 
Docepar S.A. ......................................................................................... 60.930 0,1 
Mitsui USA ............................................................................................ 2.068.902 2,3 
Mitsui & Co. Ltd.(2) ................................................................................. 1.379.268 1,5 
Outros................................................................................................... 59.526.081 64,9 
Conselheiros.......................................................................................... 10 – 

Total .................................................................................................... 91.711.620(3) 100,0 
 

 

(1) Companhia de capital aberto listada na BOVESPA e na bolsa de Nova York. 
(2) Companhia de capital aberto listada nas bolsas de valores de Nova York e Tóquio. 
(3) Considerando os desdobramentos de nossas ações realizados em 7 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007 e o cancelamento das ações 

em tesouraria, também, realizado em 23 de março de 2007. 

 
Quando da conclusão desta Oferta, o nosso atual Acionista Controlador deverá deter menos de 50% 
do total de nossas ações ordinárias, gerando, conseqüentemente, um Controle Difuso considerando o 
grau de pulverização de nossas ações. Para mais informações ver seções “Fatores de Risco – Riscos 
Relativos à Oferta e às Nossas Ações – Quando da conclusão da Oferta, nosso atual Acionista Controlador 
deverá possuir menos de 50% das nossas ações ordinárias, o que poderá nos deixar suscetíveis a novas 
alianças de acionistas, controvérsias entre estes últimos ou outros acontecimentos imprevisíveis” e 
“Práticas de Governança Corporativa – Controle Difuso”. 
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Custos de Distribuição 
 
Todas as comissões e despesas descritas abaixo serão divididas entre nós e o Acionista Vendedor 
proporcionalmente ao número de Ações que distribuirmos. A taxa de registro da Oferta na CVM 
relativa à distribuição primária foi arcada pela Companhia e a taxa relativa à distribuição secundária foi 
arcada pelo Acionista Vendedor, conforme acordado no Contrato de Distribuição. Abaixo segue 
descrição dos custos relativos à Oferta: 
 

Comissões e Despesas 
 

Valor (R$)(2) 
% em Relação ao 

Valor Total da Oferta(3) 

Comissão de coordenação.........................................................................  3.724.009,79 0,5% 
Comissão de garantia firme de liquidação .................................................  3.724.009,79 0,5% 
Comissão de colocação .............................................................................  11.172.029,36 1,5% 
Comissão de incentivo...............................................................................  3.724.009,79 0,5% 

Total de comissões .................................................................................  22.344.058,73 3,0% 
Despesas com advogados e consultores da  
   Companhia e do Acionista Vendedor .....................................................  1.041.655,00 0,1% 
Despesas com advogados e consultores do Coordenador Líder..................  828.140,00 0,1% 
Despesas com publicidade da Oferta .........................................................  600.000,00 0,1% 
Despesas com auditoria externa ................................................................  350.000,00 0,0% 
Outras despesas(1) ......................................................................................  500.000,00 0,1% 

Total de despesas ...................................................................................  3.319.795,00 0,4% 

Taxas de Registro e Listagem da Oferta .....................................................  165.740,00 0,0% 

Total ........................................................................................................  25.829.593,73(4) 3,5% 
 

 

(1) Custos estimados com roadshow e emolumentos da CBLC para liquidação da Oferta. 
(2) Sem considerar o exercício da Opção da Ações Suplementares.  
(3) Sem considerar as Ações Suplementares. 
(4) Sendo R$13.369.319,76 a ser pago pela Companhia e R$12.460.273,97 a ser pago pelo Acionista Vendedor. 

 
Preço de Distribuição por Ação 
 
O Preço de Distribuição por Ação é de R$14,25. Nos termos do inciso III do parágrafo primeiro do artigo 
170 da Lei das Sociedades por Ações, a escolha do critério para determinação do Preço de Distribuição por 
Ação é justificada pelo fato de que o Preço de Distribuição por Ação não promoverá a diluição injustificada dos 
atuais acionistas da Companhia e de que as Ações serão distribuídas por meio de oferta pública, em que o 
valor de mercado das Ações foi aferido com a realização do Procedimento de Bookbuilding, que reflete o valor 
pelo qual os Investidores Institucionais apresentaram suas ordens de subscrição e/ou aquisição no contexto da 
Oferta. Os Investidores Não-Institucionais que efetuarem Pedidos de Reserva, bem como os Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, não participaram do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, 
não participaram do processo de determinação do Preço de Distribuição por Ação. 
 
Aprovações Societárias 
 
A realização da Oferta Primária, e a determinação da quantidade de Ações objeto da Oferta foram aprovadas 
em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 24 de maio de 2007, conforme ata 
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio em 11 de junho de 2007. O 
aumento de capital, com exclusão do direito de preferência dos então atuais acionistas da Companhia, assim 
como o Preço de Distribuição por Ação foram deliberados pelo Conselho de Administração da Companhia em 
reunião realizada em 18 de junho de 2007, conforme ata a ser publicada no dia 19 de junho de 2007 no 
Jornal do Commercio e no dia 20 de junho de 2007 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
 
A realização da Oferta Secundária foi aprovada em reunião do Conselho de Administração do Acionista 
Vendedor realizada em 22 de março de 2007, conforme ata publicada no Diário Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio em 1 de junho de 2007. O Preço de Distribuição por Ação foi 
deliberado pela Diretoria Executiva do Acionista Vendedor em reunião realizada em 18 de junho de 
2007, conforme ata a ser publicada no dia 19 de junho de 2007 no Jornal do Commercio e no dia 20 de 
junho de 2007 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
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Público Alvo da Oferta 
 
A Oferta será direcionada na Oferta de Varejo aos Investidores Não-Institucionais, na Oferta Institucional, 
aos Investidores Institucionais.  
 
Cronograma e Procedimentos da Oferta 
 
Cronograma da Oferta 
 
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus principais eventos 
a partir da publicação do Aviso ao Mercado: 
 
Ordem dos 

Eventos 
 

Eventos 
 

Data prevista(1)

1. 
 
 

Publicação do Aviso ao Mercado sem os logos das Corretoras Consorciadas. 
Disponibilização do Prospecto Preliminar. 
Início do Procedimento de Bookbuilding. 

25.05.2007 
 
 

2. Início do road show.  30.05.2007 

3. 
 

Publicação do Aviso ao Mercado com os logos das Corretoras Consorciadas. 
Início do Período de Reserva (inclusive para Pessoas Vinculadas e Empregados Específicos). 

01.06.2007 
 

4. Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e Empregados Específicos 05.06.2007 

5. Encerramento do Período de Reserva. 15.06.2007 

6. 
 
 
 
 
 

Encerramento do road show. 
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.  
Fixação do Preço de Distribuição por Ação. 
Atos societários dos órgãos de administração da Companhia e do Acionista Vendedor – 
aprovação do Preço de Distribuição por Ação. 
Assinatura do Contrato de Distribuição e do Placement Facilitation Agreement. 

18.06.2007 
 
 
 
 
 

7. 
 
 

Publicação de Comunicado ao Mercado informando o Preço de Distribuição por Ação. 
Concessão dos Registros da Oferta. 
Disponibilização do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início no site da Companhia. 

19.06.2007 
 
 

8. 
 

Publicação do Anúncio de Início nos jornais. 
Início do Prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares. 

20.06.2007 
 

9. 
 

Início de negociação das Ações na BOVESPA. 
Início das atividades de estabilização. 

21.06.2007 
 

10. Data de Liquidação. 25.06.2007 

11. Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares. 20.07.2007 

12. Data de Liquidação das Ações Suplementares 25.07.2007 

13. 
 

Data prevista da publicação do Anúncio de Encerramento, caso não haja o exercício da garantia 
firme de liquidação prestada pelo Coordenador Líder. 

27.07.2007 
 

14. 
 

Data máxima para alienação das Ações subscritas e/ou adquiridas pelo Coordenador Líder, 
decorrentes do exercício da garantia firme de liquidação, caso aplicável. 

20.12.2007 
 

(1) Todas as datas previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos. 

 
Procedimentos da Oferta 
 
Após o encerramento do Período de Reserva, a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a 
concessão do registro da Oferta pela CVM, a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do 
Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta efetuarão a distribuição das Ações aos 
Investidores Não-Institucionais e aos Investidores Institucionais, nos termos da Instrução CVM 400 
e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado e o 
disposto abaixo. 
 
As Ações serão colocadas no Brasil pelas Instituições Participantes da Oferta, coordenadas pelo 
Coordenador Líder. 
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Oferta de Varejo 
 
A oferta de varejo será composta por, no mínimo 10% e, no máximo 20%, das Ações, sem considerar 
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, e será destinada prioritariamente à distribuição pública 
junto a investidores pessoas físicas e jurídicas, residentes e domiciliadas no Brasil, que não sejam 
considerados Investidores Institucionais, e a clubes de investimento registrados na BOVESPA, em ambos 
os casos, que tenham realizado Pedido de Reserva, observado, para tais investidores, o valor mínimo de 
investimento de R$1.000,00 e o valor máximo de investimento de R$300.000,00 (“Oferta de Varejo” e 
“Investidores Não-Institucionais”, respectivamente). Do montante de Ações alocadas à Oferta de 
Varejo, 10%, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, será destinado 
prioritariamente à colocação pública aos diretores estatutários da Companhia, bem como aos gerentes 
e coordenadores que tenham vínculo empregatício com a Companhia, que integrem sua folha de 
pagamento na data da efetivação do Pedido de Reserva (“Empregados Específicos”) e que assim 
expressamente o declararam ao preencherem o Pedido de Reserva (“Oferta aos Empregados 
Específicos”) e ainda que fizeram o seu pedido de reserva durante o Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas (conforme abaixo definido) e Empregados Específicos. Além do Coordenador Líder e dos 
Coordenadores Contratados, poderão ainda realizar a distribuição das Ações objeto da Oferta de 
Varejo as Corretoras Consorciadas que aderiram ao Contrato de Distribuição por meio da celebração 
de Termo de Adesão ao Contrato de Distribuição com o Coordenador Líder. 
 
Os Investidores Não-Institucionais interessados na realização do Pedido de Reserva deverão ler 
cuidadosamente os termos e condições estipulados nos Pedidos de Reserva, especialmente no que diz 
respeito aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes do 
Prospecto Preliminar. 
 
Foi concedido aos Investidores Não-Institucionais o prazo iniciado em 01 de junho de 2007 e encerrado 
em 15 de junho de 2007, inclusive (“Período de Reserva”), para a realização dos respectivos Pedidos de 
Reserva. Os Investidores Não-Institucionais que sejam (i) administradores ou controladores da 
Companhia, (ii) administradores ou controladores das Instituições Participantes da Oferta, (iii) outras 
pessoas vinculadas à Oferta, ou (iv) os cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e 
colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens “i”, “ii” ou “iii” anteriores, 
bem como os Empregados Específicos (“Pessoas Vinculadas”), deveriam ter efetivado seus Pedidos de 
Reserva entre 01 de junho de 2007 e 05 de junho de 2007, inclusive, data esta que antecedeu em pelo 
menos sete dias úteis à conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva para Pessoas 
Vinculadas e Empregados Específicos”), e, ainda, deveriam ter indicado, obrigatoriamente, no 
respectivo Pedido de Reserva, sua qualidade de Pessoa Vinculada e/ou Empregados Específicos.  
 
Os Pedidos de Reserva foram efetuados por Investidores Não-Institucionais de maneira irrevogável e 
irretratável, exceto pelas possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos itens (e), (j), (l), (m) e 
(n) abaixo, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, mediante seu 
preenchimento em qualquer das Instituições Participantes da Oferta, de acordo com as seguintes condições: 
 

a. os Investidores Não-Institucionais interessados somente puderam realizar reservas de Ações junto a 
uma única Instituição Participante da Oferta, mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, 
celebrado em caráter irrevogável e irretratável, exceto pelas possibilidades de desistências e 
cancelamento previstas nos itens (e), (j), (l), (m) e (n) abaixo durante o Período de Reserva, 
observado o valor mínimo de investimento de R$1.000,00 e o valor máximo de investimento de 
R$300.000,00 por Investidor Não-Institucional, sem a necessidade de depósito prévio do valor do 
investimento pretendido. Os Investidores Não-Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas somente 
puderam realizar seus Pedidos de Reserva, conforme mencionado acima, durante o Período de 
Reserva para Pessoas Vinculadas e Empregados Específicos. Caso haja excesso de demanda superior 
a um terço das Ações efetivamente distribuídas, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares, será vedada a distribuição de Ações aos Investidores Não-institucionais ou 
Empregados Específicos que sejam considerados Pessoas Vinculadas, que tenham efetivado o seu 
Pedido de Reserva fora do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e Empregados Específicos; 
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b. foi assegurado a cada Empregado Específico que fez o seu Pedido de Reserva durante o Período de 
Reserva para Pessoas Vinculadas e Empregados Específicos, a subscrição integral do número Ações 
objeto de seu respectivo Pedido de Reserva, observado o disposto no item (d) abaixo, desde que (i) tais 
Empregados Específicos, ao realizarem seus Pedidos de Reserva, não os tivessem condicionado a um 
preço máximo por Ação ou, (ii) caso tivessem feito, que o preço máximo por Ação condicionante 
fosse igual ou superior ao Preço de Distribuição por Ação. Após o atendimento dos Pedidos de 
Reserva dos Empregados Específicos, as Ações objeto da Oferta aos Empregados Específicos 
remanescentes serão destinadas aos demais Investidores Não-Institucionais, observado o disposto nos 
itens (d) e (h) abaixo. Os Empregados Específicos deveriam ter efetuado seus respectivos Pedidos de 
Reserva entre 01 de junho de 2007 e 05 de junho de 2007; 

 

c.  na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos Empregados Específicos 
ter sido igual ou inferior ao montante de 10% das Ações objeto da Oferta de Varejo, sem 
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, não haverá rateio, sendo todos os 
Empregados Específicos integralmente atendidos em todas os seus Pedidos de Reserva. 
Quaisquer sobras no lote originalmente alocado à Oferta aos Empregados Específicos serão 
destinadas aos demais Investidores Não-Institucionais;  

 

d. na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados pelos Empregados Específicos ter 
excedido 10% das Ações objeto da Oferta de Varejo, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares, será realizado, entre todos os Empregados Específicos que tenham feito Pedidos de 
Reserva, o rateio de tal montante, sendo que, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva 
das Ações objeto da Oferta aos Empregados Específicos, limitado (i) ao valor individual de cada Pedido 
de Reserva, e (ii) ao número total de Ações destinadas à Oferta aos Empregados Específicos, até que 
se esgote o montante de Ações objeto da Oferta aos Empregados Específicos, desconsiderando-se as 
frações de Ações. Caso a relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao 
valor correspondente ao maior número inteiro de Ação; 

 

e. cada Investidor Não-Institucional podia estipular, no respectivo Pedido de Reserva, o preço máximo 
por Ação como condição de eficácia do seu Pedido de Reserva, nos termos do parágrafo 3º do 
artigo 45 da Instrução CVM 400. Caso o Investidor Não-Institucional optasse por estipular um preço 
máximo por Ação no Pedido de Reserva e o Preço de Distribuição por Ação fosse fixado em valor 
superior ao preço máximo por Ação estipulado pelo investidor, o Pedido de Reserva seria 
automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta; 

 

f.  foi recomendado ao Investidor Não-Institucional verificar com a Corretora Consorciada de sua 
preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se tal Corretora Consorciada exigiria, a 
seu exclusivo critério, a manutenção de recursos em conta de investimento aberta e/ou 
mantida em tal Corretora Consorciada, para fins de garantia do Pedido de Reserva;  

 

g.  na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais 
não superar a totalidade das Ações destinadas à Oferta de Varejo, excluindo as Ações 
Suplementares e as Ações Adicionais, não haverá rateio, sendo todos os Investidores 
Não-Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas. Quaisquer sobras no lote 
originalmente alocado aos Investidores Não-Institucionais, incluindo a Oferta a Empregados 
Específicos, serão destinadas à Oferta Institucional; 

 

h.  na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais, 
incluindo as ações subscritas pelos Empregados Específicos, superar a totalidade das Ações 
destinadas à Oferta de Varejo, excluindo as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, será 
realizado o rateio das Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais que tiverem realizado 
Pedidos de Reserva, sendo que (i) até o limite de R$5.000,00, inclusive, o critério de rateio será a 
divisão igualitária e sucessiva das Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais, limitada ao 
valor individual de cada um dos Pedidos de Reserva e à quantidade total de Ações; e (ii) uma vez 
atendido o rateio descrito no item (i) acima, as Ações destinadas aos Investidores Não-Institucionais 
remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor de cada Pedido de Reserva entre todos 
os Investidores Não-Institucionais, desconsiderando-se as frações de Ações. Opcionalmente, o 
Coordenador Líder poderá aumentar a quantidade de Ações destinada à Oferta de Varejo, 
inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Suplementares e Ações Adicionais, até o limite 
máximo de 20%, para que os Pedidos de Reserva excedentes realizados pelos Investidores 
Não-Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento 
parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item “h”; 
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i.  até às 16:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data de publicação do Anúncio de Início, 
cada Instituição Participante da Oferta deverá informar àqueles Investidores Não-Institucionais de 
quem tenha recebido Pedidos de Reserva o número de Ações a serem por eles subscritas e o valor a 
ser pago em razão de tal subscrição, por meio de seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua 
ausência, por telefone ou correspondência. O pagamento será limitado ao valor do Pedido de 
Reserva, ressalvadas as possibilidades de rateio, conforme previstos nos itens “d” e “h” acima;  

 

j.  o Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item “i” acima 
para a Instituição Participante da Oferta com a qual tenha efetuado seu respectivo Pedido de 
Reserva, com recursos imediatamente disponíveis, até às 10:30 horas da Data de Liquidação. 
Não havendo pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela 
Instituição Participante da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado;  

 

k.  até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a CBLC, em nome de cada uma das Instituições 
Participantes da Oferta em que o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada 
Investidor Não-Institucional que com ela tenha feito a reserva, o número de Ações correspondente 
à relação entre o valor do investimento pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço de 
Distribuição por Ação, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos 
itens (e) e (j) acima e (l), (m) e (n) abaixo, respectivamente, e as possibilidades de rateio previstas nos 
itens “d” e “h” acima. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será 
limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações; 

 

l.  caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto 
Preliminar e as informações constantes do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o 
risco assumido pelo Investidor Não-Institucional ou a sua decisão de investimento; (ii) a Oferta 
seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (iii) a Oferta seja modificada, 
nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, a Companhia, o Acionista Vendedor e o 
Coordenador Líder farão constar do Anúncio de Início e/ou do anúncio de retificação, conforme 
o caso, a informação de que o Investidor Não Institucional poderá desistir do Pedido de Reserva 
após a publicação do Anúncio de Início e/ou do anúncio de retificação, conforme o caso. Nesta 
hipótese, o Investidor Não-Institucional deverá informar, por escrito, sua decisão de desistência 
do Pedido de Reserva à Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo 
Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao 
endereço da Instituição Participante da Oferta, conforme dados abaixo) até as 15:00 horas do 
5º (quinto) dia útil seguinte à data de publicação do Anúncio de Início, em conformidade com 
os termos do respectivo Pedido de Reserva, que será então cancelado pela respectiva Instituição 
Participante da Oferta. Caso o Investidor Não-Institucional não informe, por escrito, sua decisão 
de desistência do Pedido de Reserva até a data e horário estipulados, deverá efetuar 
o pagamento pela subscrição das Ações objeto de seu Pedido de Reserva; 

 

m.  nas hipóteses de não haver a conclusão da Oferta, de resilição do Contrato de Distribuição, ou, 
ainda, em qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva em função de expressa 
disposição legal ou regulamentar, os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e o 
Coordenador Líder comunicará o cancelamento da Oferta aos Investidores Não-Institucionais que 
tiverem efetuado Pedidos de Reserva, inclusive por meio de publicação de aviso ao mercado; e 

 

n. na hipótese de haver descumprimento, por qualquer dos Coordenadores Contratados ou das 
Corretoras Consorciadas, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação 
aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400 e, 
especificamente, na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, 
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Coordenador Contratado ou 
Corretora Consorciada deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela 
distribuição das Ações no âmbito da Oferta, pelo que serão cancelados todos os Pedidos de 
Reserva que tenham recebido. O Coordenador Contratado ou a Corretora Consorciada a que 
se refere este item (n) deverá informar imediatamente os Investidores Não-Institucionais que 
com ela tenham realizado Pedido de Reserva sobre o referido cancelamento. 
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Caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (j) acima e venha 
a desistir do Pedido de Reserva nos termos do item (l) ou tenha seu Pedido de Reserva cancelado nos 
termos dos itens (e), (j), (m) e (n) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros, correção 
monetária ou qualquer remuneração, sem reembolso e com dedução, se a alíquota for superior a zero, 
dos valores relativos à incidência da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 
Valores e de Créditos de Natureza Financeira (CPMF), no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados, 
respectivamente, a partir do pedido de cancelamento do Pedido de Reserva ou do cancelamento da 
Oferta e/ou do Pedido de Reserva. 
 
Os Investidores Não-Institucionais deverão realizar a integralização das Ações da Oferta, mediante o 
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. 
 
As Instituições Participantes da Oferta somente atenderam aos Pedidos de Reserva feitos por 
Investidores Não-Institucionais titulares de conta-corrente bancária ou de conta de investimento nelas 
aberta ou mantida pelo respectivo investidor. 
 
Oferta Institucional 
 
A Oferta Institucional será destinada a investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento 
registrados na BOVESPA, com relação às suas ordens específicas de investimento referentes a valores que 
excedam o valor de R$300.000,00, fundos de investimento, carteiras administradas, fundos de pensão, 
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo 
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM 
e/ou na BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização e determinados 
investidores residentes no exterior que invistam no Brasil segundo as normas da Resolução do CMN 2.689, e 
da Instrução da CVM 325, ou, ainda, nos termos das normas de investimento externo direto da Lei nº 4.131 
(“Investidores Institucionais” e “Oferta Institucional”, respectivamente). 
 
Os Investidores Institucionais deverão realizar a aquisição e/ou integralização das Ações mediante o 
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da aquisição e/ou subscrição das Ações. 
 
Com relação à Oferta Institucional, o Coordenador Líder, com a expressa anuência da Companhia e do 
Acionista Vendedor, elaborou plano de distribuição das Ações, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da 
Instrução CVM 400, o qual levou em conta a criação de uma base diversificada de acionistas, as relações 
da Companhia, do Acionista Vendedor e do Coordenador Líder com seus clientes e outras considerações de 
natureza comercial ou estratégica, observado que o Coordenador Líder deverá assegurar a adequação 
do investimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e eqüitativo aos investidores. 
 
As Ações da Oferta, após o atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não-Institucionais, 
incluindo os Empregados Específicos, tal como descrito acima, serão distribuídas aos Investidores 
Institucionais. Não serão admitidas, para os Investidores Institucionais, reservas antecipadas, e não 
haverá valores mínimos ou máximos de investimento, exceto para pessoas físicas e determinadas 
pessoas jurídicas, além de clubes de investimento, cujos valores de investimento devem exceder o 
montante de R$300.000,00 a fim de que sejam consideradas Investidores Institucionais. 
 
Caso o número de Ações da Oferta objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais durante o 
Procedimento de Bookbuilding exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de 
Reserva dos Investidores Não-Institucionais, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os 
Investidores Institucionais que, a critério do Coordenador Líder, da Companhia e do Acionista Vendedor, 
melhor atendam o objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas formada por investidores 
com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas, ao longo do tempo, da Companhia, seu setor de 
atuação e as conjunturas macroeconômicas brasileira e internacional. 
 
Caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 das Ações, excluídas as Ações Suplementares e 
as Ações Adicionais, não será permitida a distribuição de Ações a Investidores Institucionais que sejam 
Pessoas Vinculadas. 
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Prazo 
 

A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em conformidade 
com o previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado 
serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29 
da Instrução CVM 400. 
 

A liquidação física e financeira da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares, deverá ser realizada no 
terceiro dia útil contado da data de publicação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”). A liquidação física 
e financeira das Ações Suplementares deverá ser realizada no terceiro dia útil contado a partir da data do 
exercício da Opção de Ações Suplementares, se houver (“Data de Liquidação das Ações Suplementares”). 
 

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

Inadequação de Investimento nas Ações 
 

O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda variável 
e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações no âmbito da Oferta estão sujeitos a diversos riscos, 
inclusive aqueles relacionados com a volatilidade do mercado de capitais, a liquidez das Ações e a oscilação de 
suas cotações em bolsa, e, portanto, poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu eventual investimento. 
Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever e/ou 
adquirir as Ações no âmbito da Oferta. Ver seção “Fatores de Risco” deste Prospecto, que contém a descrição 
de certos riscos que a Companhia atualmente acredita serem capazes de afetá-la de maneira adversa. 
 

Contrato de Distribuição e Placement Facilitation Agreement 
 

Em 18 de junho de 2007, a Companhia celebrou com o Acionista Vendedor, o Coordenador Líder e a 
CBLC (como interveniente-anuente) o Contrato de Distribuição. De acordo com os termos do Contrato 
de Distribuição, o Coordenador Líder concordou em distribuir, em regime de garantia firme de 
liquidação individual, a totalidade das Ações. 
 

Nos termos do Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia, o Agente de Colocação 
Internacional e o Acionista Vendedor, na mesma data de celebração do Contrato de Distribuição, o Agente de 
Colocação Internacional realizará esforços de colocação das Ações exclusivamente no exterior. As Ações que 
forem objeto de esforços de colocação no exterior pelo Agente de Colocação Internacional serão 
obrigatoriamente adquiridas, liquidadas e pagas ao Coordenador Líder, no Brasil, em moeda corrente nacional. 
O Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de indenização em favor do Agente de Colocação 
Internacional para indenizá-lo no caso de que ele venha a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções ou 
omissões relevantes no Confidential Preliminary Offering Memorandum datado de 25 de maio de 2007 e no 
Confidential Offering Memorandum publicado na data deste Prospecto Definitivo. Caso o Agente de 
Colocação Internacional venha a sofrer perdas no exterior em relação a estas questões, ele poderá ter direito de 
regresso contra a nossa Companhia por conta desta cláusula de indenização. O Placement Facilitation 
Agreement também possui declarações específicas em relação à observância de insenções das leis de valores 
mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a potenciais procedimentos 
judiciais. Ver Seção “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às Nossas Ações”. 
 

O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que a obrigação do 
Coordenador Líder e do Agente de Colocação Internacional efetuarem o pagamento pelas Ações está 
sujeita a determinadas condições, como (i) a entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da 
Companhia e do Coordenador Líder; (ii) a assinatura de termos de restrição à negociação de Ações pela 
Companhia, por membros do Conselho de Administração e Diretoria, pelo Acionista Vendedor, pelos 
demais acionistas da Companhia e pelos Empregados Específicos que efetuarem Pedidos de Reserva; e (iii) 
a emissão de cartas de conforto pelos auditores independentes da Companhia relativas às demonstrações 
financeiras consolidadas e demais informações financeiras contidas neste Prospecto e no offering circular 
a ser utilizado nos esforços de colocação das Ações no exterior. De acordo com o Contrato de 
Distribuição e o Placement Facilitation Agreement, a Companhia e o Acionista Vendedor se obrigam a 
indenizar o Coordenador Líder e o Agente de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra 
determinadas contingências. As Ações serão ofertadas pelas Instituições Participantes da Oferta e pelo 
Agente de Colocação Internacional pelo Preço de Distribuição por Ação. 

46



Após a assinatura do Contrato de Distribuição e deferimento do pedido de registro da Oferta pela 
CVM, uma cópia do Contrato de Distribuição estará disponível para consulta ou cópia no endereço do 
Coordenador Líder indicado nesta seção em “Informações Complementares da Oferta”. 
 
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação 
 
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não-solidária do Coordenador Líder de 
adquirir, pelo Preço de Distribuição por Ação (conforme definido abaixo), na Data de Liquidação, 
a totalidade do saldo resultante da diferença (a) entre o número de Ações objeto da garantia firme de 
liquidação por ele prestada, nos termos do Contrato de Distribuição, e (b) o número de Ações efetivamente 
colocado no mercado e pago pelos investidores. Essa garantia individual e não-solidária tornou-se vinculante 
a partir do momento em que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding e assinado o Contrato de 
Distribuição. Em caso de exercício da garantia firme de liquidação e posterior revenda das Ações ao público 
pelo Coordenador Líder até a publicação do Anúncio de Encerramento, o preço de revenda será o preço de 
mercado das Ações, limitado ao Preço de Distribuição por Ação, ressalvadas as atividades de estabilização a 
serem contratadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor mediante a celebração do Instrumento 
Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações Ordinárias de Emissão 
da Log-In - Logística Intermodal S/A (“Contrato de Estabilização”). 
 
Restrições à Negociação das Ações (lock-up) 
 
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, ressalvadas determinadas exceções, o Acionista 
Controlador e os Administradores da Companhia não poderão vender e/ou ofertar à venda ações de emissão 
da Companhia ou derivativos lastreados nessas ações de que eram titulares imediatamente após a efetivação 
da Oferta, durante os primeiros seis meses subseqüentes à Oferta, que corresponde à primeira distribuição 
pública de ações da Companhia após a assinatura do Contrato de Participação no Novo Mercado. Após esse 
período inicial de seis meses, o Acionista Controlador e os Administradores da Companhia não poderão vender 
e/ou ofertar mais do que 40% das ações de emissão da Companhia ou derivativos lastreados nessas ações de 
que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta, por seis meses adicionais. 
 
Adicionalmente ao disposto acima, a Companhia, seus Administradores, o Acionista Vendedor, os 
demais acionistas da Companhia e os Empregados Específicos que efetuaram Pedidos de Reserva, 
celebraram acordos de restrição à venda de ações de emissão da Companhia (lock-ups), observadas 
certas exceções contidas em tais lock-ups, por meio dos quais se comprometeram, durante o período 
de 180 dias contados da data do Prospecto Definitivo a: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a 
venda, dar em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de compra ou de qualquer outra forma 
dispor ou conceder quaisquer direitos, registrar documento de registro nos termos do Securities Act ou 
das leis brasileiras, em todos os casos relacionados a qualquer ação ordinária ou qualquer opção ou 
warrant de compra de qualquer ação ordinária ou qualquer valor mobiliário conversível em, ou 
permutável por, ou que represente o direito de receber ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) 
não celebrar qualquer contrato de swap ou qualquer acordo que transfira à outra parte, em todo ou 
parte, qualquer valor econômico decorrente da titularidade das ações ordinárias ou de qualquer valor 
mobiliário conversível, passível de exercício ou permutável por ações ordinárias de emissão da 
Companhia, ou de warrants ou outro direito de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia, 
independentemente se tal operação seja realizada pela entrega das ações ordinárias ou de qualquer 
valor mobiliário de emissão da Companhia, por dinheiro ou outra forma; e (iii) a não publicar anúncio 
com a intenção de efetuar qualquer operação acima descrita. 
 
Estabilização do Preço de Distribuição por Ação 
 
O Coordenador Líder, por intermédio da UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., poderá 
realizar atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia, no prazo de até 
30 dias contados a partir do início da negociação das Ações na BOVESPA, estimado para ocorrer no primeiro 
dia útil após a data de publicação do Anúncio de Início, por meio de operações de compra e venda de ações 
ordinárias de emissão da Companhia, em conformidade com as disposições legais aplicáveis e o Contrato de 
Estabilização, o qual foi aprovado pela BOVESPA e pela CVM antes da publicação do Anúncio de Início, nos 
termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400. 
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Direitos, Vantagens e Restrições das Ações 
 
As Ações garantem aos seus titulares todos os direitos assegurados às ações de emissão da Companhia, nos 
termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo 
Mercado, conforme descrito no presente Prospecto, dentre os quais incluem-se os seguintes: 
 

(i) direito de voto nas assembléias gerais da Companhia, sendo que cada Ação corresponderá a 
um voto; 

 

(ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro 
líquido do respectivo exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades Por Ações; 

 

(iii) em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle da Companhia, ainda que 
por meio de operações sucessivas, esta deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou 
resolutiva, de que o adquirente do controle se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das 
ações (“OPA”) dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação 
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário ao 
do alienante do controle e, cujo preço não poderá ser inferior ao valor econômico apurado em 
laudo de avaliação preparado por instituição de reputação internacional, independência e 
experiência comprovada na avaliação econômico-financeira de companhias abertas, elaborado de 
acordo com os critérios elencados no artigo 8º da Instrução CVM nº 361/02; 

 

(iv) caso qualquer acionista adquira ou se tornar titular de ações de emissão da Companhia, em 
quantidade igual ou superior a 35% do total de ações de emissão da Companhia, este deverá, 
no prazo máximo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na 
titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 35% do total de ações de emissão da 
Companhia, realizar ou solicitar, conforme o caso, o registro de uma oferta pública de 
aquisição de ações da totalidade das ações de emissão da Companhia a ser lançada por preço 
não inferior ao valor econômico apurado em laudo de avaliação e observando-se o disposto na 
regulamentação aplicável da CVM, o Regulamento do Novo Mercado, outros regulamentos da 
Bovespa e os termos do Estatuto Social 

 

(v) em caso de cancelamento do registro da Companhia de companhia aberta ou de cancelamento 
de listagem da Companhia no Novo Mercado da BOVESPA, direito de alienação de suas ações 
em OPA a ser lançada pelo acionista controlador ou pela Companhia por, no mínimo, seu 
respectivo valor econômico apurado mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa 
especializada e independente da Companhia, seus administradores e controladores, bem como 
do poder de decisão destes, com experiência comprovada e escolhida pela assembléia de 
acionistas titulares de ações em circulação a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de 
Administração da Companhia;  

 

(vi) ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a 
ser declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação, ainda que referentes a períodos 
anteriores à Data de Liquidação ou, no caso das Ações Suplementares, a partir da respectiva da 
Data de Liquidação das Ações Suplementares, ainda que referentes a períodos anteriores à 
respectiva Data de Liquidação das Ações Suplementares; e 

 

(vii) todos os demais direitos assegurados às Ações nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do 
Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social da Companhia. 

 
Negociação de Ações 
 
A partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo Mercado, que ocorrerá 
quando da publicação do Anúncio de Início, a Companhia estará registrada no segmento de Novo 
Mercado da BOVESPA e as Ações serão negociadas a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação 
do Anúncio de Início, sob o código “LOGN3”. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das 
Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro 
país, exceto no Brasil. 
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Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação 
 
A Companhia e o Acionista Vendedor poderão requerer que a CVM os autorize a modificar ou cancelar a 
Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas circunstâncias inerentes à Oferta, 
existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resultem em um aumento relevante nos riscos 
assumidos pela Companhia e pelo Acionista Vendedor. Adicionalmente, a Companhia e o Acionista 
Vendedor poderão modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para 
os investidores, conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o 
requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição da 
Oferta poderá ser adiado em até 90 dias, contados da aprovação do pedido de registro. Se a Oferta for 
cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes. 
 
A revogação ou qualquer modificação da Oferta será imediatamente divulgada por meio do Jornal do 
Commercio, do Jornal Valor Econômico e Gazeta Mercantil veículos também usados para divulgação do 
Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio 
de Retificação”). Após a publicação do Anúncio de Retificação, o Coordenador Líder somente aceitará 
ordens no Procedimento de Bookbuilding e Pedidos de Reserva daqueles investidores que se declararem 
cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta serão 
considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando, passados cinco dias úteis de sua 
publicação, não revogarem expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos 
de Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os investidores pretendem 
manter a declaração de aceitação. 
 
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou 
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em 
contrapartida às Ações, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 
400, sendo permitida a dedução do valor relativo à CPMF, conforme aplicável. 
 
Suspensão e Cancelamento da Oferta 
 
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer 
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução 
CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou 
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta 
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta 
não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo 
tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá 
ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro. A suspensão ou o cancelamento 
da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes facultado, na 
hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o quinto dia útil posterior ao 
recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham revogado a sua aceitação, 
na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores 
dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Instrução 
CVM 400, no prazo de até cinco dias úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária, sendo 
permitida a dedução do valor relativo à CPMF, conforme aplicável. 
 
Relacionamento entre a Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder 
 
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, mantivemos e mantemos relacionamento comercial com o 
Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico de acordo com as práticas usuais 
do mercado financeiro, e poderemos, no futuro, contratar o Coordenador Líder para nos assessorar, 
inclusive, na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a 
condução de nossas atividades. 
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UBS AG e/ou suas afiliadas, atuando por conta e ordem de seus clientes, poderão celebrar operações com 
derivativos das Ações. UBS AG e/ou suas afiliadas poderão adquirir ações da Oferta como forma de hedge 
para essas operações. Tais operações poderão afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta. 
 
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor mantém relacionamento comercial, 
de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, com o Coordenador Líder ou com sociedades 
de seu conglomerado econômico. O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o Coordenador 
Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico para assessorá-los, inclusive, na realização de 
investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades. 
 
UBS AG e/ou suas afiliadas, atuando por conta e ordem de seus clientes, poderão celebrar operações com 
derivativos das Ações. UBS AG e/ou suas afiliadas poderão adquirir ações da Oferta como forma de hedge 
para essas operações. Tais operações poderão afetar a demanda, preço ou outros termos da Oferta. 
 
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores Contratados 
 
Exceção feita à Oferta, o Banco Bradesco BBI S.A., ou sociedades de seu conglomerado econômico, 
não mantém relações comerciais relevantes conosco, mas, no futuro, poderão prestar serviços de 
banco de investimento, consultoria financeira e outros serviços a serem utilizados por nós, ou por 
sociedades de nosso grupo pelos quais pretendem ser remunerados. 
 
Exceção feita à Oferta, o BB Banco de Investimento S.A., ou sociedades de seu conglomerado 
econômico, não mantém relações comerciais relevantes conosco, mas, no futuro, poderão prestar 
serviços de banco de investimento, consultoria financeira e outros serviços a serem utilizados por nós, 
ou por sociedades de nosso grupo pelos quais pretendem ser remunerados. 
 
Exceção feita à Oferta, o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão, ou sociedades de seu conglomerado 
econômico, não mantém relações comerciais relevantes conosco, mas, no futuro, poderão prestar 
serviços de banco de investimento, consultoria financeira e outros serviços a serem utilizados por nós, 
ou por sociedades de nosso grupo pelos quais pretendem ser remunerados. 
 
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e os Coordenadores Contratados 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor, manteve e mantém relacionamento 
comercial com o Banco Bradesco BBI S.A., ou sociedades de seu conglomerado econômico, de acordo 
com as práticas usuais do mercado financeiro O Banco Bradesco BBI S.A. pertence ao grupo Bradesco, 
instituição que mantém relacionamento com o Acionista Vendedor, de acordo com as práticas usuais 
do mercado financeiro, para condução normal de suas atividades. Este relacionamento concentra-se na 
prestação de serviços bancários em geral, tais como mecanismos de recebimento, pagamentos a 
fornecedores e folha de pagamento, pagamentos de tributos, operações de crédito, aplicações 
financeiras, participação em seguros diversos (saúde, vida, risco operacional, civil, engenharia, marítimo 
e outros) e serviço de custódia dos acionistas. 
 
Além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor, e demais sociedades por ele controladas, 
mantêm relacionamento comercial de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro com o BB Banco 
de Investimento S.A. por meio de seu controlador, o Banco do Brasil S.A., compreendendo operações de 
crédito, tais como financiamentos, linhas de crédito rotativo, operações de crédito vinculadas a comércio 
exterior e prestação de fiança, além de figurar como contraparte do Acionista Vendedor em operações de 
swap e como prestador de serviços bancários em geral, tais como de conta-corrente e cash management. 
O Acionista Vendedor poderá, no futuro, contratar o BB Banco de Investimento S.A., ou sociedades de seu 
conglomerado econômico, para assessorá-lo, inclusive, na realização de investimentos ou em quaisquer 
outras operações necessárias para a condução de suas atividades. 
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Além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor, manteve e mantém relacionamento 
comercial com o Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão, ou sociedades de seu conglomerado econômico, 
de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, e pode, no futuro, contratar o Deutsche Bank 
S.A. – Banco Alemão, ou sociedades de seu conglomerado econômico, para assessorar o Acionista 
Vendedor, inclusive na realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para 
a condução das atividades do Acionista Vendedor. 
 
Instituição Financeira Escrituradora das Ações 
 
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco do 
Brasil S/A. 
 
Informações Complementares da Oferta 
 
O Coordenador Líder recomenda aos investidores, antes de tomarem qualquer decisão de investimento 
relativa às Ações ou à Oferta, a leitura cuidadosa do Prospecto Preliminar, o qual poderá ser obtido a 
partir da data de publicação do Aviso ao Mercado. A leitura do Prospecto Preliminar possibilita aos 
investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. 
 
Os investidores que desejarem obter mais informações sobre a Oferta e o exemplar do Prospecto 
Preliminar deverão se dirigir aos endereços ou dependências das Instituições Participantes da Oferta, 
conforme indicados abaixo, locais esses aos quais os Investidores Não-Institucionais também poderão se 
dirigir para a realização dos Pedidos de Reserva. Informações adicionais sobre as Corretoras 
Consorciadas poderão ser obtidas no website da CBLC: www.cblc.com.br. 
 
Para a obtenção de mais informações adicionais sobre a Oferta, os investidores interessados deverão 
dirigir-se à CVM, nos seguintes endereços: (a) Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ, 
tel: (0xx21) 3233-8686 ou (b) Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP, 
tel: (0xx21) 2146-2000, ou contatar quaisquer das Instituições Participantes da Oferta, nos endereços 
indicados abaixo: 
 
Instituições Participantes da Oferta 
 
Coordenador Líder 
 
Banco UBS Pactual S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º e 10º andares 
CEP 04538-905 
São Paulo – SP 
At.: Sr. Evandro Pereira 
Tel.: (55 11) 3383-2000 
Fax: (55 11) 3383-2474 
Site: http://www.ubs.com/ubspactual 
 
Coordenadores Contratados 
 
Banco Bradesco BBI S.A.  
Av. Paulista, nº 1.450, 8º andar  
CEP 01310-917  
São Paulo – SP  
At.: Sr. Romulo de Mello Dias 
Tel.: (55 11) 2178-4800  
Fax: (55 11) 2178-4880  
Site: www.shopinvest.com.br/ofertaspublicas 
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BB Banco de Investimento S.A.  
Rua Senador Dantas, nº105, 36º andar 
Rio de Janeiro – RJ  
At.: Sr. Alexandre Wanzeller Casali 
Tel.: (55 21) 3808-2742  
Fax: (55 21) 3808-3239  
Site: www.bb.com.br 
 
Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão 
Rua Alexandre Dumas, nº 2.200, 1° andar  
CEP 04717-910  
São Paulo – SP 
At.: Sr. Mauro Meinberg  
Tel.: (55 11) 5189-5065 
Fax: (55 11) 5189-5110  
Site: www.deutsche-bank.com.br 
 
A pessoa designada pelo Coordenador Líder, para fins do disposto no artigo 33, parágrafo 3°, inciso III, 
da Instrução CVM 400, é o Sr. Evandro Pereira. 
 
Corretoras Consorciadas 
 
Informações das corretoras de títulos e valores mobiliários credenciadas junto à CBLC para participar da 
Oferta, conforme indicadas no Aviso ao Mercado. Informações adicionais sobre as Corretoras 
Consorciadas poderão ser obtidas no website da BOVESPA (www.bovespa.com.br). 
 
“O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento 
em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações no âmbito da 
Oferta estão sujeitos a diversos riscos, inclusive aqueles relacionados com a volatilidade do 
mercado de capitais, a liquidez das Ações e a oscilação de suas cotações em bolsa, e, 
portanto, poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu eventual investimento. Ainda 
assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de 
adquirir as Ações no âmbito da Oferta. Os investidores devem ler atentamente o Prospecto, 
principalmente a Seção “Fatores de Risco”, que contém a descrição de certos riscos que 
a Companhia atualmente acredita serem capazes de afetá-la de maneira adversa.” 
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DO ACIONISTA VENDEDOR, DO 
COORDENADOR LÍDER, DOS CONSULTORES E AUDITOR 

 
Companhia 
Avenida Graça Aranha nº 26, 9º andar – parte 
CEP 20030-900 
Rio de Janeiro – RJ 
At.: Sr. Mauro Oliveira Dias 
Tel.: (55 21) 2533-2970 
Fax: (55 21) 3814-4095 
Site: www.loginlogistica.com.br 

Acionista Vendedor 
Avenida Graça Aranha nº 26 
CEP 20030-900 
Rio de Janeiro – RJ 
At.: Sr. Roberto Castello Branco 
Tel.: (55 21) 3814-4540 
Fax: (55 21) 3814-9935 
Site: www.cvrd.com.br 

 
Coordenador Líder 
 
Banco UBS Pactual S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º e 10º andares 
CEP 04538-905 
São Paulo – SP 
At.: Sr. Evandro Pereira 
Tel.: (55 11) 3383-2000 
Fax: (55 11) 3383-2474 
Site: http://www.ubs.com/ubspactual 
 

 

Consultores Legais da Companhia e do Acionista Vendedor 
 
Em Direito Brasileiro 
Pinheiro Neto Advogados 
Av. Nilo Peçanha, nº 11, 8º andar 
CEP 20020-100 
Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (55 21) 2506-1600 
Fax: (55 21) 2506-1660 
At.: Sr. Carlos Alexandre Lobo 
E-mail: carlosalobo@pinheironeto.com.br 
Site: www.pinheironeto.com.br 
 

 
Em Direito Norte-Americano 
Shearman & Sterling LLP 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 17º andar 
CEP 04538-132 
São Paulo – SP 
Tel.: (55 11) 3702-2200 
Fax: (55 11) 3702-2224 
At.: Sr. André Béla Jánszky 
E-mail: ajanszky@shearman.com 
Site: www.shearman.com 

Consultores Legais dos Coordenadores 
 
Em Direito Brasileiro 
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, 11º andar 
CEP 01451-000 
São Paulo – SP 
Tel.: (55 11) 3150-7010 
Fax: (55 11) 3150-7071 
At.: Sr. Carlos José Rolim de Mello 
E-mail: crolim@mmso.com.br 
Site: www.mmso.com.br 
 

 
Em Direito Norte-Americano 
Clifford Chance US LLP 
31 West 52nd Street 
10019-6131 – New York – NY 
Estados Unidos da América 
Tel.: (1 212) 878-8000 
Fax: (1 212) 878-8375 
At.: Sra. Sara Hanks 
E-mail: sara.hanks@cliffordchance.com 
Site: www.cliffordchance.com 
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Auditores Independentes 
 

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
Av. Presidente Wilson, nº 231, 22º e 25º andar 
CEP 20030-021 
Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (55 21) 3981-0500 
Fax: (55 21) 3981-0600 
At.: Sr. Amauri Fromemt Fernandes 
E-mail: affernandes@deloitte.com 
Site: www.deloitte.com.br 

 

 
Banco Escriturador 
 
Banco do Brasil S.A. 
Rua Lélio Gama, nº105, 38º andar 
CEP 20031-080 
Rio de Janeiro – RJ 
Tel.: (55 21) 3808-3715 
Fax: (55 21) 3808-6088 
At.: Sra. Angela Campanha Maia 
E-mail: angelcamp@bb.com.br 
Site: www.bb.com.br 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 
 
Identificação Log-In - Logística Intermodal S/A, sociedade por ações inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 42.278.291/0001-24, com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro sob o NIRE 3.330.026.074-9. 

  
Sede A Companhia tem sede, foro e domicílio na Cidade do Rio 

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Graça 
Aranha nº 26, 9º andar – parte. 

  
Diretoria de Relações 
com Investidores 

A Diretoria de Relações com Investidores está localizada na 
Avenida Graça Aranha nº 26, 9º andar – parte, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. O responsável por 
esta diretoria é o Sr. Mauro Oliveira Dias. O telefone do 
departamento de relações com investidores é (21) 2533-2970, 
o fax é (21) 3814-4095, e o e-mail é ri@loginlogistica.com.br. 
O endereço do nosso website é www.loginlogistica.com.br. As 
informações contidas em nossa página na rede mundial de 
computadores não são partes integrantes deste Prospecto. 

  
Auditores Independentes da 
Companhia 

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, com 
endereço na Av. Presidente Wilson, nº 231, 22º andar, na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, telefone 
(21) 3981-0500. 

  
Novo Mercado e Títulos e Valores 
Mobiliários Emitidos 

Em 10 de abril de 2007, a Companhia celebrou “Contrato 
de Participação no Novo Mercado” com a BOVESPA. Esse 
contrato entrará em vigor na data da publicação do Anúncio 
de Início. As Ações serão listadas no segmento de Novo 
Mercado da BOVESPA, onde são negociadas sob o código 
“LOGN3” a partir do primeiro dia útil seguinte a data de 
publicação do Anúncio de Início. Para mais informações, ver 
Seção “Títulos e Valores Mobiliários”. 

  
Jornais nos quais divulga informações As informações referentes à Companhia são divulgadas 

nos jornais Jornal do Commercio e no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro. 

  
Atendimento aos Acionistas O atendimento aos acionistas da Companhia é efetuado na 

sede da Companhia localizada à Avenida Graça Aranha nº 26, 
9º andar – parte, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro. O responsável pelo departamento de acionistas é o 
Sr. Mauro Oliveira Dias. O telefone é (21) 2533-2970. 

  
Informações Adicionais Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre 

nossa Companhia e a Oferta Pública poderão ser obtidas 
junto (i) à Companhia, em nossa sede social; (ii) ao 
Coordenador Líder; (iii) à BOVESPA, na Rua XV de 
Novembro, 275, São Paulo - SP; e (iv) à CVM, na Rua Sete 
de Setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ, ou na Rua 
Cincinato Braga, 340, 2º a 4º andares, São Paulo - SP. 

  
Website na Internet www.loginlogistica.com.br. As informações contidas em nossa 

página na rede mundial de computadores não são partes 
integrantes deste Prospecto. 
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FATORES DE RISCO 
 
Os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente as informações contidas neste Prospecto, 
especialmente os riscos descritos abaixo, antes de tomar uma decisão acerca da aquisição de nossas Ações. 
Nossos negócios, situação financeira e os resultados operacionais podem ser adversa e significativamente 
afetados com a ocorrência de quaisquer desses riscos. O valor de mercado de nossas Ações poderá diminuir 
em virtude de quaisquer destes riscos ou de outros fatores, e o investidor poderá sofrer perda de todo ou parte 
de seu investimento. Os riscos descritos a seguir são os riscos que atualmente acreditamos que podem nos 
afetar de forma significativamente. Outros riscos e incertezas que atualmente não são do nosso conhecimento, 
ou aqueles que atualmente consideramos irrelevantes podem também nos afetar adversa e significativamente.  

 
Para os fins da presente seção, a indicação de que um risco pode, poderá ou iria nos afetar adversa e 
significativamente, significa que o risco pode, poderá ou iria ter um efeito adverso significativo em 
nossos negócios, na nossa situação financeira, liquidez, resultados operacionais ou no preço de 
mercado de nossas ações ordinárias.  
 
RISCOS RELACIONADOS AOS NOSSOS NEGÓCIOS E AO SETOR EM QUE ATUAMOS 
 
Nossa capacidade de expandir substancialmente os nossos Serviços Intermodais através do 
aumento do transporte de contêineres depende da nossa capacidade de adquirir uma nova 
frota de navios. 
 
Desde 2004, nosso serviço de navegação costeira está operando próximo de sua capacidade máxima. 
Pretendemos ampliar nossa capacidade de navegação costeira nos próximos anos através da aquisição 
de novos navios. Conforme exigido pela legislação brasileira, todos os navios de transporte de carga 
entre os portos brasileiros devem, observadas algumas exceções, ser de bandeira brasileira e serem 
detidos e operados por empresas brasileiras. No entanto, tendo em vista que os estaleiros no Brasil 
estão vivenciando um significativo acúmulo de pedidos e em virtude do ainda recente histórico de 
ineficiência da indústria dos estaleiros no Brasil, podemos não ser capazes de adquirir novos navios dos 
estaleiros brasileiros. Mesmo que contratemos com estaleiros brasileiros para a construção de navios, os 
estaleiros poderão ter dificuldades para nos entregar os navios dentro do prazo, ou até mesmo cumprir 
o contrato e entregar os navios, ainda que fora do prazo, devido à incapacidade dos estaleiros em 
resolver os seus problemas de ineficiência. Além disso, a legislação brasileira restringe fortemente a 
utilização de navios construídos no exterior para a navegação costeira no Brasil. Se não formos capazes 
de expandir nossa capacidade de transporte de contêineres em nosso serviço de navegação costeira, as 
empresas poderão optar pelo transporte de seus produtos utilizando outros operadores de transporte, o 
que poderá impedir a expansão dos nossos Serviços Intermodais e nos afetar adversamente.  
 
Dependemos do Governo Federal e de empresas privadas que detém as concessões para 
melhorar continuadamente e manter a infra-estrutura ferroviária e rodoviária e as instalações 
portuárias que formam parte da nossa rede intermodal. 

 
Dependemos da contínua melhoria e manutenção da infra-estrutura ferroviária e rodoviária brasileira e 
das instalações portuárias que formam parte da nossa malha intermodal para continuar a prestar 
serviços eficientes e a preços competitivos aos nossos clientes. Tendo em vista que as entidades públicas 
e as empresas privadas que detêm as concessões gerenciam esta infra-estrutura, não podemos 
controlar a realização das melhorias necessárias e da manutenção periódica. A falha do Governo 
Federal ou das concessionárias privadas em melhorar e manter a infra-estrutura que utilizamos para a 
prestação dos nossos Serviços Intermodais pode nos afetar de forma adversa.  
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Nossa concessão para a exploração do TVV pode ser rescindida antes do vencimento do seu 
prazo mediante a ocorrência de determinados eventos, e podemos não receber uma 
indenização adequada ao valor de nossos investimentos.  

 
Temos o direito de administrar e explorar o TVV nos termos de um contrato de arrendamento com prazo de 
25 anos, que vencerá no ano de 2023, e que poderá ser renovado por um prazo adicional de 25 anos. O 
contrato de arrendamento que nos concede o direito de explorar e administrar o TVV está sujeito à rescisão 
antecipada, na ocorrência de determinados eventos, incluindo: (i) a desapropriação, pelo Governo Federal, 
por motivos de interesse público; (ii) o não cumprimento de nossas obrigações previstas no contrato de 
arrendamento (incluindo a prestação de serviços deficientes ou a falha em sanar um problema, que 
tenhamos tido a oportunidade de fazê-lo) ou o nosso inadimplemento do pagamento dos valores devidos, 
nos termos do contrato de arrendamento; ou (iii) a nossa falência ou dissolução. Ainda, nos termos do 
contrato de arrendamento, devemos atingir determinadas metas operacionais (incluindo medidas para 
atingir um número mínimo de movimentação de contêineres por ano). Na hipótese de não alcançarmos 
estas metas, poderemos ser multados e, em caso de reincidências, o contrato poderá ser rescindido pela 
Companhia Docas do Espírito Santo (“CODESA”). A rescisão antecipada pela CODESA de nossa concessão, 
ou a impossibilidade em recebermos uma indenização adequada pelos investimentos que fizemos, poderá 
ter um efeito adverso para nós. Ver Seção “Nossas Atividades — Contratos Relevantes.” 

 
O transporte ferroviário, a navegação costeira e as instalações portuárias no Brasil estão sujeitas a 
diversas regulamentações governamentais. Nossa falha em cumprir as regulamentações ou 
quaisquer alterações regulatórias podem nos afetar de forma adversa.  

 
O transporte ferroviário, a navegação costeira e as instalações portuárias no Brasil são reguladas por 
certas agências governamentais, tais como a ANTAQ e a ANTT e pelas autoridades portuárias locais. 
Nossos Serviços Intermodais são diretamente afetados pelas normas e regulamentos da ANTAQ 
relacionados à navegação costeira e ao TVV, e indiretamente afetados pelas normas e regulamentos da 
ANTT em relação ao transporte ferroviário prestado pela Ferrovia Centro-Atlântica (empresa controlada 
pela CVRD), que utilizamos como base ferroviária do Trem Expresso. As referidas entidades regulam a 
concessão de licenças, permissões e autorizações para a operação bem como a movimentação de 
contêineres nos portos, impõem limites nas alterações das participações societárias das empresas que 
atuam na indústria, e emitem regras e procedimentos de segurança. A título exemplificativo, estamos 
sujeitos a uma movimentação mínima de contêineres por ano no TVV e devemos obter várias 
permissões e autorizações da CODESA para a realização da expansão deste terminal.  

 
Nossa falha em cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis pode resultar em um efeito adverso relevante 
para nós. Adicionalmente, a implementação de nossa estratégia de crescimento e o desempenho de 
nossas atividades operacionais podem ser adversamente afetados por medidas governamentais, tais como 
alterações nas leis e regulamentos aplicáveis, os quais não podemos antecipar. Tais regulamentos podem 
ser alterados significativamente no futuro, e podem aumentar os nossos custos ou de outra forma afetar a 
maneira que operamos, o que poderá nos afetar de forma adversa.  

 
Enfrentamos concorrência do transporte rodoviário, o que pode limitar o nosso crescimento.  
 
Nossos principais concorrentes são as empresas que atuam no setor de transporte rodoviário, que, 
historicamente, é o principal modal de transporte de carga no Brasil. Atualmente, os caminhões transportam 
58% da produção brasileira, enquanto somente 25% da produção é transportada através de ferrovias e 
13% é transportada através do modal aquaviário, no qual se inclui a navegação costeira. Apesar de ter sido 
recentemente retomado pelo Governo Federal o programa de novas concessões rodoviárias foi por diversas 
vezes interrompido com o objetivo rever o modelo de concessão, as taxas de retorno das concessionárias, ou 
reduzir as tarifas de pedágio. Considerando que pretendemos capturar participação de mercado do setor de 
transporte rodoviário nos transportes de média e longa distância, com o intuito de expandir ainda mais 
nossos Serviços Intermodais, quaisquer novas medidas por parte do Governo Federal que resultarem na 
redução dos preços dos pedágios ou na suspensão definitiva do programa de concessões rodoviárias, 
poderão limitar as nossas perspectivas de crescimento.  
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Além disso, o preço do barril de petróleo, que influencia tanto os preços do diesel utilizado pelos 
caminhões, como do bunker utilizado pelos navios, está sistematicamente sujeito a uma grande 
volatilidade devido à questões geopolíticas e de incertezas quanto à oferta e à demanda. Caso o 
Governo Federal decida subsidiar o preço do diesel, as empresas poderão preferir transportar seus 
produtos ainda mais através de caminhões, uma vez que o custo do combustível seria menor, e, com 
isso, nosso negócio e nossos resultados operacionais podem ser afetados adversamente. 
 
As empresas de navegação contam com subsídios para renovação e expansão de suas frotas 
que, se forem retirados, podem limitar o nosso crescimento ou reduzir a competitividade dos 
nossos serviços. 
 
As empresas que atuam no setor de navegação costeira no Brasil recebem, atualmente, um subsídio para a 
manutenção, expansão ou aquisição de navios de bandeira brasileira. Os recursos são obtidos através do 
pagamento do AFRMM, um tributo que é pago pelos clientes a uma taxa de 10% sobre o preço do frete da 
navegação costeira, e que é depositado no FMM para uso das empresas de navegação costeira do Brasil. O 
artigo 17 da Lei nº 9.432/1997 determinou que, por um prazo de dez anos, contados da sua entrada em vigor, 
o que ocorreu em 9 de janeiro de 1997, o AFRMM não incidiria sobre as mercadorias cuja origem ou destino 
final fossem os portos localizados nas Regiões Norte ou Nordeste do País. Nesse sentido, as empresas de 
navegação seriam ressarcidas pelo Fundo da Marinha Mercante pelo AFRMM pago pelo transporte de 
mercadorias com origem ou destino final nas Regiões Norte ou Nordeste do País. Esse prazo foi prorrogado até 
8 de janeiro de 2012 pela Medida Provisória no 340/2006, no que diz respeito à navegação de cabotagem, 
interior fluvial e lacustre. Entretanto, o Governo Federal poderá não renovar essa condição na data de seu 
vencimento em 2012. Neste caso, a cobrança do AFRMM recairá sobre os nossos clientes, representando, na 
prática, um aumento de 10% no valor pago pelos serviços prestados por nós. Esse aumento de preços para 
nossos clientes no serviço de navegação costeira poderá nos afetar adversamente. 

 
A implementação de nossa estratégia de crescimento exigirá investimentos significativos, e 
poderá exigir a obtenção de recursos adicionais, que podem não estar disponíveis ou, se 
disponíveis, podem estar sujeitos a termos não aceitáveis por nós.  
 
Pretendemos realizar investimentos significativos a fim de expandir nossos Serviços Intermodais e 
implementar nossa estratégia de crescimento. Antecipamos que nossos investimentos irão incluir a 
aquisição de novos navios, a expansão do TVV, investimentos em novos terminais terrestres intermodais 
de cargas e o fortalecimento da Ponta Rodoviária. Um aumento substancial da competição na indústria 
em que atuamos pode nos forçar a aumentar ou acelerar os nossos investimentos. Esperamos financiar 
uma parcela substancial de nossos investimentos com nosso fluxo de caixa operacional e com os 
recursos da presente Oferta. No entanto, não podemos assegurar que iremos gerar fluxo de caixa 
suficiente resultante de nossas operações e da presente Oferta para financiar todos os investimentos 
que consideramos necessários. Nesse caso, nossa estratégia poderá exigir financiamentos adicionais. 
Nossa capacidade de obter capital provavelmente dependerá do nosso nível de endividamento e das 
condições de mercado. Capitais adicionais podem não estar disponíveis ou, se disponíveis, podem estar 
sujeitos a termos não aceitáveis por nós. A falha em obter capital adicional em termos aceitáveis por 
nós pode restringir o desenvolvimento futuro dos nossos negócios, o que poderia causar um efeito 
adverso para nós. Além disso, qualquer outro financiamento obtido por meio de aumentos de capital 
pode diluir a participação do investidor em nosso capital social.  
 
Somos beneficiários indiretos de incentivos fiscais estaduais e a suspensão, cancelamento ou a 
ausência de renovação destes incentivos fiscais podem afetar adversamente nossos resultados. 
 
Nossa operação no TVV na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, é indiretamente beneficiada pelo 
FUNDAP, instituído pela Lei 2.508 de 1970. O FUNDAP consiste em um incentivo fiscal estadual que permite 
às empresas que realizam importações através do Porto de Vitória o diferimento do pagamento do ICMS. 
Isto faz com que o TVV receba cargas de importação que, de outra forma, seriam enviadas diretamente para 
outros portos da costa brasileira. Se o governo do Estado do Espírito Santo reduzir o mencionado benefício 
fiscal ou cancelar integralmente o FUNDAP, os importadores poderão reduzir as suas remessas para os 
terminais do Porto de Vitória, inclusive o TVV, o que terá um efeito adverso para nós.  
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RISCOS RELACIONADOS À OFERTA E ÀS NOSSAS AÇÕES 
 
Um mercado ativo e líquido para as nossas Ações poderá não se desenvolver.  
 
Não existe, atualmente, um mercado para as nossas Ações. Não podemos prever em que medida o 
interesse dos investidores por nós ocasionará o desenvolvimento de um mercado ativo para as nossas 
Ações na BOVESPA, e o quão líquido poderá vir a ser este mercado. O mercado de valores mobiliários 
no Brasil é significativamente menor, menos líquido e mais concentrado e volátil que os mercados de 
valores mobiliários nos Estados Unidos da América. A BOVESPA obteve uma capitalização de mercado 
de aproximadamente US$795,0 bilhões (R$1,6 trilhões) em 31 de março de 2007 e um volume médio 
diário de negociação de US$1,7 bilhão (R$3,5 bilhões) no período de três meses encerrado em 31 de 
março de 2007. Comparativamente, a Bolsa de Valores de Nova Iorque, ou NYSE, obteve uma 
capitalização de mercado de US$24,5 trilhões em 31 de março de 2007. Existe também uma 
concentração significativa no mercado de valores mobiliários brasileiro. As dez maiores ações em 
termos de volume de negociação foram responsáveis por aproximadamente 49,4% de todas as ações 
negociadas na BOVESPA no período de três meses encerrado em 31 de março de 2007. Essas 
características de mercado podem limitar substancialmente a capacidade dos titulares de Ações de 
vender suas ações a preços satisfatórios e no momento desejado, afetando adversamente, dessa forma, 
o valor de mercado de nossas Ações. 
 
A venda de um número significativo de nossas Ações após esta Oferta poderá acarretar a 
redução do valor de mercado das nossas Ações.  
 
Tendo em vista um acordo de restrição à negociação de ações (lock-up agreement), ressalvadas 
determinadas exceções, nós, nossos membros do conselho de administração, nosso Acionista 
Controlador, outros de nossos acionistas (Mitsui USA e Mitsui & Co. Ltd.), alguns de nossos diretores e 
os Empregos Específicos que efetuarem Pedidos de Reserva, concordamos que não iremos emitir, 
oferecer, vender, comprometer-se a vender, empenhar ou de qualquer outra forma alienar, direta ou 
indiretamente, no prazo de 180 dias a contar da data do prospecto definitivo, quaisquer das nossas 
ações ordinárias ou quaisquer títulos e valores mobiliários que possam ser convertidos ou permutados 
ou exercidos em nossas ações ordinárias, ou quaisquer outros títulos ou valores mobiliários que possam 
ser convertidos em nossas ações ordinárias, ou que possam ser permutados em nossas ações ordinárias 
ou que representem o direito de receber nossas ações ordinárias. Após o término deste período, as 
referidas ações ordinárias poderão ser vendidas no mercado. As vendas (ou a percepção de que as 
vendas poderão ocorrer) de um número significativo de nossas ações ordinárias ou outros títulos ou 
valores mobiliários ou derivativos dos mesmos poderão afetar adversamente o valor de mercado de 
nossas ações ordinárias. Ver Seção “Plano de Distribuição — Acordos de Restrições à Negociação de 
Ações Lock-Up Agreements.” 
 
Quando da conclusão da Oferta, nosso atual Acionista Controlador deverá possuir menos de 
50% das nossas ações ordinárias, o que poderá nos deixar suscetíveis a novas alianças de 
acionistas, controvérsias entre estes últimos ou outros acontecimentos imprevisíveis. 

 
Quando da conclusão desta Oferta, o nosso atual Acionista Controlador deverá deter menos de 50% 
das nossas ações ordinárias. Nesse sentido, novas alianças ou acordos de acionistas poderão ser 
celebrados com o fim de estabelecer um novo grupo de acionistas controladores, o que poderá nos 
deixar sujeitos a mudanças repentinas e inesperadas nas políticas corporativas ou no direcionamento 
estratégico de nossa Companhia como resultado de decisões aprovadas em assembléia geral ou em 
reunião do Conselho de Administração da nossa Companhia, deliberando, por exemplo, sobre a 
substituição de um, alguns ou todos os membros de nossa administração. Tais alterações podem causar 
um efeito adverso nas nossas estratégias e políticas, bem como no preço de mercado de nossas ações. 
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Após a Oferta, poderemos não ter mais um acionista controlador, o que poderá nos deixar 
mais vulneráveis a tentativas hostis de aquisição de controle, bem como a alterações e burlas 
dos dispositivos do nosso Estatuto que prevêem a realização de oferta pública de aquisição 
de ações quando da aquisição de mais de 35% do nosso capital social e outros eventos 
decorrentes da ausência de um acionista controlador. 
 
Após a Oferta, por não termos mais um Acionista Controlador, pode ser que fiquemos mais vulneráveis 
a tentativas hostis de aquisição de controle, e a conflitos daí decorrentes. Pode ser também que nos 
tornemos alvo de investidas por parte de investidores para burlar as disposições do nosso Estatuto que 
prevêem a realização de oferta pública de aquisição de ações quando da aquisição de mais de 35% do 
nosso capital social. Adicionalmente, nossos acionistas podem vir a alterar ou excluir estas mesmas 
disposições de nosso Estatuto Social que prevêem a realização de oferta pública de aquisição de ações 
por acionista que se torne titular de 35% do nosso capital social. 
 
A ausência de um grupo de controle poderá dificultar certos processos de tomada de decisão, pois poderá não 
ser atingido o quorum mínimo exigido por lei para determinadas deliberações. Caso não tenhamos acionista 
identificado como controlador, nós e os acionistas minoritários podemos não gozar da mesma proteção 
conferida pela Lei das Sociedades por Ações contra abusos praticados por outros acionistas, em conseqüência, 
podemos ter dificuldade em obter a reparação dos danos causados. Qualquer mudança repentina ou 
inesperada em nossa equipe de administradores, em nossa política empresarial ou direcionamento estratégico, 
tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos 
direitos podem afetar adversamente nosso negócio e nosso resultado operacional. 
 
Estamos realizando uma oferta de ações, o que poderá nos deixar exposto a riscos relativos a 
uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de 
valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma 
oferta de valores mobiliários no Brasil. 
 
Nossa Oferta compreende a oferta de Ações realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, por 
meio de uma distribuição pública primária e secundária registrada na CVM, que inclui esforços de 
colocação das Ações no exterior, nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados 
definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A do Securities Act e para investidores nos 
demais países (exceto Estados Unidos da América e Brasil), com base no Regulamento S do Securities 
Act que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento autorizados pelo 
governo brasileiro. Os esforços de colocação de Ações da Oferta no exterior nos expõem às normas de 
proteção de investidores por conta de incorreções ou omissões relevantes no Confidential Preliminary 
Offering Memorandum datado de 25 de maio de 2007 e no Confidential Offering Memorandum 
publicado na data deste Prospecto Definitivo, inclusive no que tange aos riscos de potenciais 
procedimentos judiciais por parte de investidores em relação a estas questões. 
 
Adicionalmente, somos parte do Placement Facilitation Agreement que regula os esforços de colocação das 
Ações no exterior. O Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de indenização em favor do 
Agente de Colocação Internacional para indenizá-lo no caso de que ele venha a sofrer perdas no exterior por 
conta de incorreções ou omissões relevantes no Confidential Preliminary Offering Memorandum datado de 
25 de maio de 2007 e no Confidential Offering Memorandum publicado na data deste Prospecto Definitivo. 
Caso o Agente de Colocação Internacional venha a sofrer perdas no exterior em relação a estas questões, ele 
poderá ter direito de regresso contra a nossa companhia por conta desta cláusula de indenização. 
 
Finalmente, informamos que o Placement Facilitation Agreement possui declarações específicas em 
relação à observência de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se 
descumpridas poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. 
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Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra nós no 
exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores 
substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações 
devidas nestes processos, nada impede que os valores devidos a título indenizatório por nós sejam 
superiores àqueles obteremos em razão da Oferta. Além disso, devido ao sistema processual dos 
Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase 
inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos mesmo que fique provado 
que nenhuma improbidade foi cometida. A nossa eventual condenação em um processo no exterior 
em relação incorreções ou omissões no Confidential Preliminary Offering Memorandum datado de 
25 de maio de 2007 e no Confidential Offering Memorandum publicado na data deste Prospecto 
Definitivo, se envolver valores elevados, poderá ter um impacto significativo e adverso em nós. 
 
RISCOS RELACIONADOS AO BRASIL 
 
O Governo Federal exerceu, e continua a exercer influência significativa sobre a economia 
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura política e econômica brasileira, poderá nos 
afetar de maneira adversa.  
 
O Governo Federal freqüentemente intervém na economia do País, e ocasionalmente realiza 
modificações significativas em suas políticas e normas. Para exercer maior controle sobre a economia, o 
Governo Federal tem alterado freqüentemente suas políticas monetárias, de crédito e fiscais, entre 
outras políticas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflação, além de outras 
políticas e normas, freqüentemente implicaram em controles de salários e preços, desvalorizações 
cambiais, controles de capital e limitações às importações, entre outras medidas.  

 
Não temos controle sobre quais medidas e políticas que o Governo Federal poderá adotar, nem 
podemos prevê-las. Nossas atividades, situação financeira, resultados operacionais e o valor de 
mercado de nossas ações ordinárias poderão ser adversamente afetados pelas alterações nas políticas e 
normas do Governo Federal, ou por outros fatores, tais como: 

 
• taxas de juros; 
 

• política monetária; 
 

• controles cambiais e restrições às remessas ao exterior, tais como o que foram impostos em 1989 e 
no início de 1990; 

 

• flutuações cambiais; 
 

• inflação; 
 

• liquidez dos mercados de capitais e financeiro doméstico; 
 

• políticas fiscais; e 
 

• outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que o afetem. 
 

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou 
normas que afetam estes ou outros fatores pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para 
aumentar a volatilidade do mercado de títulos e valores mobiliários brasileiro.  

 

61



A inflação e os esforços do Governo Federal para combatê-la podem contribuir significativamente 
para a incerteza econômica no Brasil e podem nos prejudicar e o valor de mercado de nossas 
ações ordinárias.  
 
O Brasil experimentou no passado altos índices inflacionários. A inflação, em conjunto com 
determinadas medidas governamentais para combatê-la, tiveram efeitos negativos significativos na 
economia brasileira. As medidas para combater a inflação, combinada com a especulação sobre futuras 
medidas governamentais contribuíram para a incerteza econômica no Brasil e aumentaram a 
volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. A taxa anual de inflação, conforme medida 
pelo IGP-M caiu de 25,3% em 2002 para 3,8% em 2006. As medidas tomadas pelo Governo Federal 
para controlar a inflação freqüentemente incluíram a manutenção de uma rígida política monetária 
com altas taxas de juros, restringindo, portanto, a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento 
da economia. Conseqüentemente, as taxa de juros oscilaram significativamente. Por exemplo, as taxas 
de juros oficiais no Brasil eram de 17,75% em 2004, 19,13% em 2005, 13,25% em 2006 e 12,7% em 
31 de março de 2007 conforme determinadas pelo COPOM. 

 
As medidas do Governo Federal, incluindo a diminuição das taxas de juros, a intervenção no mercado 
de câmbio e as medidas para reajustar ou fixar o valor do real, podem acarretar o aumento dos índices 
de inflação. Se o Brasil enfrentar novamente altos índices inflacionários, poderemos não ser capazes de 
reajustar os preços que cobramos de nossos clientes para compensar os efeitos da inflação em nossa 
estrutura de custos.  
 
Adicionalmente, na hipótese de um aumento da inflação, o Governo Federal pode optar por aumentar 
as taxas de juros oficiais. O aumento das taxas de juros pode causar um efeito adverso e relevante em 
nós e pode ainda afetar adversamente o valor de mercado de nossas Ações.  
 
A volatilidade do valor da moeda brasileira em relação ao Dólar e em relação a outras moedas 
pode adversamente afetar a economia brasileira e o Valor de mercado de nossas Ações.  

 
A moeda brasileira tem, historicamente, sofrido freqüentes desvalorizações frente ao Dólar e a outras 
moedas durante as últimas quatro décadas. Durante este período, o Governo Federal implementou 
diversos planos econômicos e utilizou diversas política cambiais, dentre as quais desvalorizações 
repentinas, mini-desvalorizações periódicas (durante as quais a freqüência dos ajustes variou de diária 
para mensal), sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbio.  
 
De tempos em tempos, houve uma volatilidade significativa no valor do Real. A título exemplificativo, o 
Real desvalorizou-se 18,7% e 52,3% face ao Dólar em 2001 e 2002, respectivamente. Não obstante a 
valorização do Real em relação ao Dólar de 18,2%, 8,1%, 11,8% e 8,7% em 2003, 2004, 2005 e 
2006, respectivamente, não podemos garantir que o Real não irá deteriorar-se ou desvalorizar-se em 
relação ao Dólar novamente. Em 18 de junho de 2007, a taxa de câmbio do Dólar em relação ao Real 
era de R$1,90470 por US$1,00. 
 
As desvalorizações do Real face ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e 
acarretar o aumento das taxas de juros. As desvalorizações podem, ainda, reduzir o valor em Dólares 
das distribuições de dividendos e o valor em Dólares equivalente ao valor de mercado de nossas Ações. 
Em contrapartida, a valorização do Real face ao Dólar poderá levar a uma deterioração das contas 
brasileiras e da balança de pagamentos, e resultar em um recuo das exportações do Brasil. Quaisquer 
dos eventos acima poderão afetar adversamente a economia brasileira como um todo, e, em especial, 
nossos resultados operacionais.  
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Acontecimentos e a percepção de risco em outros países, sobretudo nos países de economia 
emergente, podem afetar adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos 
títulos e valores mobiliários brasileiros, inclusive de nossas Ações.  
 
As condições econômicas e de mercado de outros países, especialmente nos demais países da América 
Latina e em outras economias emergentes, podem influenciar o valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários de emissão de companhias brasileiras. Embora as condições econômicas nesses países sejam 
substancialmente diferentes das condições econômicas no Brasil, a reação dos investidores aos 
acontecimentos nesses países pode causar oscilações no valor de mercado de títulos e valores 
mobiliários de emissoras brasileiras. Crises em outros países emergentes podem reduzir o interesse dos 
investidores por títulos e valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive de nossas Ações, o que 
poderá afetar adversamente o valor de mercado das nossas Ações, e poderá também dificultar o 
financiamento de nossas operações no futuro em termos aceitáveis. 
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ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DE EVENTOS FUTUROS 
 
Este Prospecto contém estimativas e declarações acerca de eventos futuros. Nossas estimativas e declarações 
futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e 
tendências que afetam ou podem afetar o nosso negócio. Estas estimativas e declarações acerca de eventos 
futuros podem ser influenciados por diversos fatores, entre os quais se destacam: 
 

• conjuntura sócio-econômica e política do Brasil e dos demais países da América Latina; 

• flutuação das taxas de juros, câmbio e inflação; 

• nível de endividamento e outras obrigações pecuniárias da Companhia; 

• planos da Companhia quanto a seus dispêndios de capital; 

• mudanças nos preços de mercado; 

• regulamentos atuais e futuros e, em especial, legislação tributária; 

• alterações nas leis, regulamentos e políticas governamentais que regem os negócios da 
Companhia; 

• a implementação das principais estratégias operacionais, financeiras e de crescimento da 
Companhia, inclusive da nossa capacidade de ampliar nossa frota de navios; 

• fatores ou tendências que afetam a condição financeira ou os resultados operacionais da 
Companhia; 

• o mercado de logística;  

• a oferta e a procura pelos serviços da Companhia; 

• intervenções governamentais resultando principalmente, em alterações na economia e no 
ambiente regulatório no Brasil; e 

• outros fatores de risco apresentados na Seção “Fatores de Risco”. 
 
O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos neste 
Prospecto, poderão afetar os resultados futuros da Companhia e poderão levar a resultados diferentes 
daqueles expressos nas estimativas e declarações acerca de eventos futuros constantes deste Prospecto. 
A Companhia não assume a obrigação de atualizar ou revisar tais informações. 
 
Estimativas e declarações acerca de eventos futuros são apresentadas nas Seções “Sumário da Companhia”, 
“Fatores de Risco”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados 
Operacionais”, “Nossas Atividades” e em outras seções deste Prospecto, bem como em estimativas e 
declarações que incluam as palavras “acredita”, “pode”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”, 
“planeja”, “estima”, “antecipa”, ou similares. 
 
Estimativas e declarações acerca de eventos futuros não representam garantia de desempenho. Elas 
envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de 
circunstâncias que podem ou não ocorrer. A condição futura da situação financeira, resultados 
operacionais, estratégias, participação de mercado e valores da Companhia poderá apresentar 
diferença significativa se comparada àquela expressa ou sugerida nas referidas estimativas e 
declarações acerca de eventos futuros. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores 
estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. 
 
O investidor é alertado para não depositar confiança indevida em estimativas e declarações acerca de 
eventos futuros. 
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE MERCADO 
 
Referências à “Companhia”, “nós” e outras semelhantes neste Prospecto, devem ser entendidas como 
referências à nós e/ou as Controladas. 
 
Alguns dos percentuais e valores incluídos neste Prospecto foram arredondados para facilitar a 
apresentação. Portanto, alguns dos totais constantes das tabelas aqui apresentadas podem não 
representar uma soma exata dos valores que os precedem. 
 
Informações Financeiras 
 
Conforme as informações contidas nas Seções “Nossas Atividades – Investimentos e Desinvestimentos de 
Capital” e “Operações com Partes Relacionadas”, em dezembro de 2006 passamos por um processo de 
reestruturação de nossas atividades operacionais, ocasião em que nos foram transferidos as participações 
acionárias no TVV - Terminal de Vila Velha S/A e no PSC Terminais Intermodais, bem como o TERCAM e a 
operação da base ferroviária dos Serviços Intermodais contratada junto à FCA. Adicionalmente, em 2006, 
vendemos para a CVRD a participação acionária que detínhamos na Seamar Shipping Corporation, 
empresa que atua na navegação de longo curso para o transporte de cargas a granel. 
 
Em dezembro de 2006, também firmamos determinados contratos com a CVRD, através do qual 
alienamos seis rebocadores, sob a condição suspensiva da CVRD obter a outorga pela ANTAQ de 
autorização para atuar como empresa brasileira de navegação, bem como as participações que 
detínhamos nos Consórcios de Rebocadores da Baía de São Marcos e da Barra dos Coqueiros. 
 
Nossas demonstrações financeiras combinadas auditadas referentes aos exercícios sociais encerrados 
em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006, bem como nossas demonstrações contábeis combinadas 
revisadas referentes aos trimestres findos em 31 de março de 2006 e 2007 foram preparadas de 
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, que diferem em determinados aspectos 
relevantes dos princípios geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou US GAAP. Adicionalmente, nossas 
demonstrações financeiras combinadas auditadas e nossas demonstrações contábeis combinadas 
revisadas foram preparadas como se a conclusão do processo de reestruturação operacional concluído 
em dezembro de 2006 tivesse sido concluído no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2004, a fim de permitir uma análise comparativa das nossas operações combinadas. 
 
As informações financeiras combinadas auditadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro dos anos de 2004, 2005 e 2006 foram extraídas das demonstrações contábeis combinadas 
auditadas pela Deloitte e as informações contábeis combinadas revisadas relativas aos trimestres findos 
em 31 de março de 2006 e 2007 foram extraídas das demonstrações contábeis combinadas revisadas 
pela Deloitte, e encontram-se anexadas a este Prospecto. Essas demonstrações contábeis combinadas 
foram preparadas com base nas demonstrações contábeis históricas originadas das demonstrações 
contábeis individuais da Companhia, DCNDB, PSC Terminais Intermodais Ltda. e TVV – Terminal de Vila 
Velha S/A auditadas pela Deloitte. Para maiores informações sobre as demonstrações contábeis 
combinadas e os princípios que foram observados em sua elaboração, ver “Anexo E – Notas 
Explicativas Nºs 2 e 5” e “Anexo F – Notas Explicativas Nºs 2 e 5”. 
 
As informações financeiras devem ser lidas em conjunto com as nossas demonstrações contábeis 
combinadas auditadas, bem como com as seções “Resumo das Demonstrações Financeiras e 
Informações Operacionais Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação 
Financeira e os Resultados Operacionais”. 
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EBITDA Ajustado 
 
Nos termos do Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 1/2007, entende-se por EBITDA os lucros antes das 
despesas financeiras líquidas, do IRPJ, CSLL, depreciação e amortização. O nosso EBITDA Ajustado leva 
ainda em consideração a inclusão dos benefícios referentes ao AFRMM registrados no patrimônio 
líquido de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e registrados no resultado de acordo 
com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos. O EBITDA Ajustado não é uma 
medida de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, não representa o fluxo de caixa para 
os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para o lucro líquido, como 
indicador do nosso desempenho operacional ou como substituto do fluxo de caixa como indicador de 
liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a nossa definição de EBITDA 
Ajustado pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras sociedades. 
 
Informações de Mercado 
 
As informações contidas neste Prospecto em relação ao Brasil e à economia brasileira são baseadas em 
dados publicados pelo BACEN, pelos órgãos públicos e por outras fontes independentes. Os dados e as 
estatísticas sobre a indústria de logística, os terminais portuários, a navegação costeira, o transporte 
ferroviário e o transporte rodoviário no Brasil e no mundo são baseados em dados publicados pela 
ANTAQ, ANTT, ABRATEC, ANTF, COPPEAD, Clarkson Research, AAR dentre outras agências e 
publicações especializadas. No entanto devemos ressaltar que esses dados podem conter imprecisões, 
considerando-se a existência de poucos estudos sobre esses setores da economia. A Companhia, o 
Acionista Vendedor e o Coordenador Líder não assumem qualquer responsabilidade pela precisão ou 
suficiência de tais indicadores dos setores de logística, terminais portuários, navegação costeira, 
transporte ferroviário e transporte rodoviário. 
 
Reconciliação 
 
As tabelas abaixos apresentam a reconciliação entre o lucro líquido do exercício e nosso EBITDA 
Ajustado pro forma nos períodos indicados e as variações verificadas entre os anos de 2004, 2005 e 
2006 e os três primeiros meses de 2006 e 2007: 
 

 
Exercício Social Encerrado 
em 31 de dezembro de  

 2004 2005 2006 
Variação 

2004/2005 (%) 
Variação 

2005/2006 (%)
 (em R$ milhões, exceto %) 
EBITDA Ajustado      
Lucro líquido ........................................... 32,2 19,6 36,0 (39,1) 83,7 

(+) IR e CSLL ......................................... 7,4 15,9 21,0 114,9 32,1 
(-) Resultado financeiro líquido.............. 37,9 26,4 32,5 (30,3) 23,1 
(+) Depreciação e amortização .............. 5,4 5,8 6,4 7,4 10,3 
(-) Resultado não-operacional líquido .... 2,7 – – (100,0) – 
(-) Participação de minoritários .............. (0,8) (2,3) (1,8) (187,5) (21,7) 
(+) AFRMM........................................... 2,8 3,3 5,8 17,9 75,8 

EBITDA Ajustado .................................. 7,9 20,5 38,4 159,5 87,3 
Margem EBITDA Ajustado(1) ..................... 2,7 6,4 11,1   
 

(1) MARGEM EBITDA Ajustado = Divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida. 
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Período de Três Meses Findo 

em 31 de março de  

 2006 2007 
Variação 

2006/2007 (%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 

EBITDA Ajustado    
Lucro líquido ................................................... 9,1 3,4 (62,6) 

(+) IR e CSLL ................................................. 2,0 2,3 15,0 
(-) Resultado financeiro líquido...................... 8,3 (1,3) (115,7) 
(+) Depreciação e amortização ...................... 1,0 1,5 50,0 
(-) Participação de minoritários ...................... 0,1 (0,6) (700,0) 
(+) AFRMM................................................... – – – 

EBITDA Ajustado .......................................... 3,7 9,1 145,9 
Margem EBITDA Ajustado(1) ............................. 5,2 11,6  
 

(1) MARGEM EBITDA Ajustado = Divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida. 

 
As tabelas abaixo apresentam a reconciliação entre o lucro operacional do exercício e nosso EBITDA 
Ajustado pro forma de cada um dos Serviços Intermodais nos períodos indicados e as variações 
verificadas entre os anos de 2004, 2005 e 2006 e os três primeiros meses de 2006 e 2007: 
 

 
Exercício Social Encerrado
em 31 de dezembro de  

 2004 2005 2006 
Variação 

2004/2005 (%) 
Variação 

2005/2006 (%)
 (em R$ milhões, exceto %) 
EBITDA Ajustado      
TVV      
Resultado Operacional...................................... 20,3 26,0 29,7 28,1 14,2 
Depreciação e amortização............................... 3,4 3,5 3,6 2,9 2,9 
AFRMM ........................................................... – – – – – 
EBITDA Ajustado antes das despesas 

administrativas e comerciais extras ........ 23,7 29,5 33,4 24,5 13,2 
Navegação costeira      
Resultado Operacional...................................... 0,3 5,2 14,6 1.633,3 180,8 
Depreciação e amortização............................... 1,8 2,2 2,6 22,2 18,2 
AFRMM ........................................................... 2,8 3,3 5,8 17,9 75,8 
EBITDA Ajustado antes das despesas 

administrativas e comerciais extras ........ 4,8 10,8 22,9 125,0 112,0 
Trem Expresso      
Resultado Operacional...................................... 1,0 2,8 3,6 180,0 28,6 
Depreciação e amortização............................... 0,1 0,1 0,1 – – 
AFRMM ........................................................... – – – – – 
EBITDA Ajustado antes das despesas 

administrativas e comerciais extras ........ 1,1 2,9 3,7 163,6 27,6 
Planejamento e Gestão Logística      
Resultado Operacional...................................... 0,3 0,8 1,8 166,7 125,0 
Depreciação e amortização............................... – – – – – 
AFRMM ........................................................... – – – – – 
EBITDA Ajustado antes das despesas 

administrativas e comerciais extras ........ 0,3 0,8 1,8 166,7 125,0 
EBITDA Ajustado TOTAL antes das 

despesas administrativas e comerciais 
extras ........................................................ 30,0 44,0 61,8 46,7 40,5 

(-) Despesas administrativas e comerciais extras. 22,1 23,5 23,5 6,3 – 

EBITDA Ajustado TOTAL ............................... 7,9 20,5 38,4 159,5 87,3 
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Período de três meses findo 

em 31 de março de  

 2006 2007 
Variação 

2006/2007 (%)
 (em R$ milhões, exceto %) 
EBITDA Ajustado    
TVV    
Resultado Operacional.............................................................. 5,1 10,6 107,8 
Depreciação e amortização....................................................... 1,0 1,0 – 
AFRMM ................................................................................... – – – 
EBITDA Ajustado antes das despesas administrativas e 

comerciais extras.............................................................. 6,1 11,6 90,2 
Navegação costeira    
Resultado Operacional.............................................................. 2,5 2,5 – 
Depreciação e amortização....................................................... – 0,4 100,0 
AFRMM ................................................................................... – – – 
EBITDA Ajustado antes das despesas administrativas e 

comerciais extras.............................................................. 2,5 2,9 16,0 
Trem Expresso    
Resultado Operacional.............................................................. 0,7 0,7 – 
Depreciação e amortização....................................................... – – – 
AFRMM ................................................................................... – – – 
EBITDA Ajustado antes das despesas administrativas e 

comerciais extras.............................................................. 0,7 0,7 – 
Planejamento e Gestão Logística    
Resultado Operacional.............................................................. 0,3 0,2 (33,3) 
Depreciação e amortização....................................................... – – – 
AFRMM ................................................................................... – – – 
EBITDA Ajustado antes das despesas administrativas e 

comerciais extras.............................................................. 0,3 0,2 (33,3) 
EBITDA Ajustado TOTAL antes das despesas 

administrativas e comerciais extras ................................ 9,6 15,5 61,5 
(-) Despesas administrativas e comerciais extras......................... 5,9 6,4 8,5 

EBITDA Ajustado TOTAL ....................................................... 3,7 9,1 145,9 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 

 
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de R$372.137.925,24, após a dedução das 
despesas estimadas e sem considerar a Opção de Ações Suplementares. 
 
Utilizaremos os recursos líquidos obtidos com a Oferta Primária para reforçar nosso caixa de maneira a 
permitir investimentos que visem ao crescimento de nossas atividades atuais, que incluem: (i) a 
expansão da capacidade operacional do TVV; (ii) expansão da capacidade operacional do serviço de 
navegação costeira; (iii) ampliação da frota de contêineres utilizada nos serviços de navegação costeira 
e Trem Expresso, com racionalização dos custos através da aquisição de contêineres próprios; (iv) a 
ampliação da malha de terminais intermodais terrestres próprios e reestruturação das operações de 
Ponta Rodoviária, visando reduzir custos e aumentar o nível de serviço prestado aos nossos clientes 
nessas atividades; (v) investimentos em tecnologia da informação para otimizar processos, aumentar os 
controles e permitir aos nossos clientes um melhor acompanhamento dos serviços prestados; e (vi) re-
investimento em ativos atuais para garantir sua plena utilização. 
 
A tabela abaixo resume os valores e percentuais das destinações que pretendemos dar aos recursos líquidos 
provenientes da Oferta Primária, considerando o Preço de Distribuição por Ação de R$14,25: 
 

Sem Considerar as Ações 
Suplementares 

Considerando as Ações 
Suplementares 

Uso (Em R$) (%) (Em R$) (%) 

Expansão da capacidade operacional do TVV ...... 51.243.392,31 13,8% 51.243.392,31 12,0% 
Expansão da capacidade operacional do serviço 

de navegação costeira ................................... 181.491.666,14 48,8% 181.491.666,14 42,4% 
Aquisição de contêineres próprios ...................... 42.795.861,40 11,5% 42.795.861,40 10,0% 
Ampliação da malha de terminais intermodais 

terrestres próprios ......................................... 36.395.089,09 9,8% 36.395.089,09 8,5% 
Reestruturação das operações de Ponta 

Rodoviária..................................................... 36.395.089,09 9,8% 36.395.089,09  8,5% 
Investimentos em tecnologia da informação ....... 14.513.379,08 3,9% 14.513.379,08 3,4% 
Re-investimentos em ativos atuais....................... 9.303.448,13 2,5% 9.303.448,13 2,2% 

Potenciais aquisições de empresas ou ativos........ 0,00 0,0% 56.073.689,36 13,1% 

Total ................................................................. 372.137.925,24 100,0% 428.211.614,60 100,0% 

 
Não receberemos quaisquer recursos provenientes da venda das Ações por parte do Acionista 
Vendedor na Oferta Secundária. 
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CAPITALIZAÇÃO 

 
A tabela a seguir apresenta nossa estrutura de capital em 31 de março de 2007 e ajustada para refletir o 
aumento de capital relativo à Oferta Primária, considerando-se o Preço de Distribuição por Ação de R$14,25. 
As informações descritas abaixo foram extraídas de nossas demonstrações contábeis combinadas revisadas 
pela Deloitte preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. O investidor deve ler esta 
tabela em conjunto com as seções “Resumo das Demonstrações Financeiras e Informações Operacionais 
Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados 
Operacionais”, bem como das nossas demonstrações contábeis combinadas auditadas e revisadas e suas 
respectivas notas explicativas incluídas no “Anexo E” e “Anexo F”. 
 

 
Período de Três Meses Findo em 

31 de março de 2007 

 Real Ajustado(1) 
 (em R$ milhões, exceto %) 

Participações de Minoritários ......................................... 4,0 4,0 
Total do Patrimônio Líquido........................................... 96,1 468,2 

Capitalização Total(2) ................................................... 100,1 472,2 
 

(1) Sem considerar as Ações Suplementares. Considera o reconhecimento de despesa estimada no valor de R$13.369.319,76 relacionado aos 
custos da Companhia com a Oferta (incluindo consultores, advogados, auditoria, entre outros) e o Preço de Distribuição por Ação de R$14,25. 

(2) Capitalização total é definida como a somatória do patrimônio líquido, incluindo a participação de minoritários, visto que a empresa não possui 
endividamento. 

 

70



 
DILUIÇÃO 

 
Em 31 de março de 2007, o valor do nosso patrimônio líquido combinado, era de R$96,1 milhões e o 
valor patrimonial por ação correspondia, na mesma data, a R$1,59 por ação. O referido valor 
patrimonial por ação representa o valor contábil total dos nossos ativos menos o valor contábil total do 
nosso passivo, dividido pelo número total de ações de nossa emissão em 31 de março de 2007.  
 
Considerando-se a subscrição das 27.053.140 Ações da Oferta Primária, ao Preço de Distribuição por 
Ação de R$14,25, após a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta Primária a serem 
pagas por nós, o valor estimado do nosso patrimônio líquido em 31 de março de 2007 seria de 
aproximadamente R$468,2 milhões, representando R$5,34 por ação, resultando, portanto, em um 
aumento imediato do valor patrimonial contábil por ação correspondente a R$3,76 por ação para os 
atuais acionistas, e uma diluição imediata do valor patrimonial contábil por Ações em 31 de março de 
2007, de R$8,91 para os novos investidores, adquirentes de Ações no contexto da presente Oferta 
Pública. Essa diluição representa a diferença entre o preço por Ação pago pelos investidores e o valor 
patrimonial contábil por Ação de nossa emissão imediatamente após a conclusão da Oferta Pública. 
 
A tabela a seguir ilustra a diluição por Ação: 
 

Preço de Distribuição por Ação...................................................................................... R$14,25 
Valor patrimonial por Ação em 31 de março de 2007(1).................................................. R$1,59 
Valor patrimonial por Ação após a Oferta Pública .......................................................... R$5,34 
Aumento do valor patrimonial por Ação atribuído aos acionistas existentes ................... R$3,76 
Diluição por Ação para os novos investidores................................................................. R$8,91 
Percentual de diluição por Ação para os novos investidores ........................................... 62,5% 

 

 (1) Considerando os desdobramentos de nossas ações realizados em 7 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007 e o cancelamento das ações 
em tesouraria realizado em 23 de março de 2007. 

 
A Companhia não dispõe de quaisquer opções, dívida conversível ou outros títulos ou acordos que 
poderiam requerer que ela emitisse ações adicionais, nem foram exercidas quaisquer opções de 
aquisição de ações nos últimos cinco anos.  
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RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E INFORMAÇÕES  

OPERACIONAIS SELECIONADAS 
 
Apresentamos a seguir um resumo dos nossos dados financeiros para cada um dos períodos indicados. As 
informações financeiras selecionadas e apresentadas abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com 
as demonstrações contábeis combinadas auditadas e revisadas pela Deloitte e respectivas notas explicativas, 
que encontram-se anexadas a este Prospecto, e com as informações fornecidas na Seção “Análise e 
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”. 
 
Conforme as informações contidas nas Seções “Nossas Atividades – Investimentos e Desinvestimentos de 
Capital” e “Operações com Partes Relacionadas”, em dezembro de 2006 passamos por um processo de 
reestruturação de nossas atividades operacionais, ocasião em que nos foram transferidos as participações 
acionárias no TVV - Terminal de Vila Velha S/A e no PSC Terminais Intermodais, bem como o TERCAM e a 
operação da base ferroviária dos Serviços Intermodais contratada junto à FCA. Adicionalmente, em 2006, 
vendemos para a CVRD a participação acionária que detínhamos na Seamar Shipping Corporation, 
empresa que atua na navegação de longo curso para o transporte de cargas a granel. 
 
Em dezembro de 2006, também firmamos determinados contratos com a CVRD, através do qual 
alienamos seis rebocadores, sob a condição suspensiva da CVRD obter a outorga pela ANTAQ de 
autorização para atuar como empresa brasileira de navegação, bem como as participações que 
detínhamos nos Consórcios de Rebocadores da Baía de São Marcos e da Barra dos Coqueiros. 
 
Nossas demonstrações contábeis combinadas auditadas e revisadas foram preparadas de acordo com 
as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, que diferem em determinados aspectos relevantes dos 
princípios geralmente aceitos nos Estados Unidos, ou US GAAP. Adicionalmente, nossas demonstrações 
contábeis combinadas auditadas e revisadas foram preparadas como se a conclusão do processo de 
reestruturação operacional concluído em dezembro de 2006 tivesse sido concluído no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2004, a fim de permitir uma análise comparativa das nossas 
operações combinadas. 
 
As informações financeiras combinadas auditadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro dos anos de 2004, 2005 e 2006 foram extraídas das demonstrações contábeis combinadas 
auditadas pela Deloitte e as informações contábeis combinadas revisadas relativas aos trimestres findos 
em 31 de março de 2006 e 2007 foram extraídas das demonstrações contábeis combinadas revisadas 
pela Deloitte, e encontram-se anexadas a este Prospecto. Essas demonstrações contábeis combinadas 
foram preparadas com base nas demonstrações contábeis históricas originadas das demonstrações 
contábeis individuais da Companhia, DCNDB, PSC Terminais Intermodais Ltda. e TVV – Terminal de Vila 
Velha S/A auditadas pela Deloitte. Para maiores informações sobre as demonstrações contábeis 
combinadas e os princípios que foram observados em sua elaboração, ver “Anexo E – Notas 
Explicativas Nºs 2 e 5” e “Anexo F – Notas Explicativas Nºs 2 e 5”. 
 
Essas informações combinadas estão apresentadas apenas para fornecer análises adicionais à 
Administração e não representam as operações efetivamente realizadas por nós nos exercícios 
apresentados nem são necessariamente um indicativo de resultados futuros. 
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DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DO RESULTADO 
 

 
Exercício Social Encerrado em 

31 de dezembro de   

 2004 

% 
Receita 
Líquida 2005 

% 
Receita 
Líquida 2006 

% 
Receita 
Líquida 

Variação 
2004/2005 

(%) 

Variação 
2005/2006 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 

Receita Operacional Bruta..........................  328,0 111,7 362,9 113,6 392,5 113,8 10,6 8,2 
Dedução da receita operacional bruta         
Impostos sobre serviços .................................  (35,0) (11,7) (43,5) (13,6) (47,6) (13,8) 24,3 9,4 
Total da dedução da receita  

operacional bruta..................................  (35,0) (11,7) (43,5) (13,6) (47,6) (13,8) 24,3 9,4 
Receita líquida dos serviços prestados......  293,0 100,0 319,4 100,0 344,9 100,0 9,0 8,0 
Custos dos serviços prestados ...................  (236,9) (80,9) (257,5) (80,6) (284,5) (82,5) 8,7 10,5 
Lucro Bruto..................................................  56,1 19,1 61,9 19,4 60,4 17,5 10,3 (2,4) 
Despesas Operacionais...............................  (56,3) (19,2) (50,6) (15,8) (34,1) (9,9) (10,1) (32,6) 
Resultado Operacional ...............................  (0,2) (0,1) 11,3 3,6 26,3 7,6 5.750,0 132,7 
Resultado Financeiro         

Receitas financeiras..................................  30,9 10,5 35,5 11,1 39,5 11,5 14,9 11,3 
Despesas financeiras ................................  (5,4) (1,8) (7,3) (2,3) (6,0) (1,7) 35,2 (17,8) 
Variações monetárias e  

cambiais, líquidas ...............................  12,4 4,2 (1,7) (0,5) (1,0) (0,3) (113,7) (41,2) 
Total do resultado financeiro ....................  37,9 12,9 26,4 8,3 32,5 9,5 (30,1) 22,6 
Resultado não operacional líquido............  2,7 0,9 – – – – (100,0) – 
Lucro antes do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social ...............................  40,4 13,7 37,8 11,9 58,8 17,1 (6,4) 55,6 
Imposto de Renda e Contribuição Social ..  (7,4) (2,5) (15,9) (5,0) (21,0) (6,1) 114,9 32,1 
Participação de minoritários ......................  (0,8) (0,3) (2,3) (0,7) (1,8) (0,5) 187,5 (21,7) 

Lucro líquido do exercício ..........................  32,2 10,9 19,6 6,2 36,0 10,5 (39,1) 83,7 
 

 
Período de Três Meses Findo em 

31 de Março de  

 2006 

%  
Receita 
Líquida 2007 

%  
Receita 
Líquida 

Variação 
2006/2007 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 

Receita Operacional Bruta ................................................................. 80,9 (114,11) 89,2 (113,87) 10,3 
Dedução da receita operacional bruta      
Impostos sobre serviços.......................................................................... (10,0) (14,11) (10,9) (13,87) 8,7 
Total da dedução da receita operacional bruta .............................. (10,0) (14,11) (10,9) (13,87) 8,7 
Receita líquida dos serviços prestados............................................. 70,9 100,0 78,3 100,0 10,5 
Custos dos serviços prestados........................................................... (60,9) (85,88) (61,5) (78,55) 1,1 
Lucro Bruto .......................................................................................... 10,0 14,12 16,8 21,45 67,8 
Despesas Operacionais....................................................................... (7,3) (10,34) (9,2) (11,75) 25,5 
Resultado Operacional....................................................................... 2,7 3,78 7,6 9,70 183,7 
Resultado Financeiro      

Receitas financeiras.......................................................................... 8,8 12,47 1,2 1,52 (86,5) 
Despesas financeiras........................................................................ (2,1) (2,94) (0,6) (0,80) (69,8) 
Variações monetárias e cambiais, líquidas ....................................... 1,5 2,16 (1,9) (2,43) (224,7) 

Total do resultado financeiro............................................................ 8,3 11,69 (1,3) (1,71) (116,2) 
Resultado não operacional líquido................................................... 3 – –   
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social ......... 11,0 15,47 6,3 7,99 (43,0) 
Imposto de Renda e Contribuição Social ......................................... (2,0) (2,85) (2,3) (2,90) 12,3 
Participação de minoritários.............................................................. 0,1 0,28 (0,6) (0,72) (387,8) 

Lucro líquido do exercício.................................................................. 9,1 12,89 3,4 4,37 (62,0) 
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BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO 
 

 

 
Exercício Social Encerrado em

31 dezembro de  

 2004 
% 

Ativo 2005 
% 

Ativo 2006 
% 

Ativo 

Variação 
2004/2005 

(%) 

Variação 
2005/2006 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Ativo         
         

Circulante         
         

Disponibilidades .......................................  169,3 32,5 250,3 40,0 71,8 25,4 47,8 (71,3) 
Contas a receber de clientes, líquidas de 

provisão para devedores duvidosos.....  20,6 4,0 15,7 2,5 17,4 6,2 (23,8) 10,8 
Empresas ligadas......................................  13,3 2,6 11,5 1,8 13,1 4,6 (13,5) 13,9 
Estoque de materiais de consumo ............  2,7 0,5 3,6 0,6 3,8 1,3 33,3 5,6 
Impostos a recuperar................................  5,9 1,1 5,0 0,8 6,5 2,3 (15,3) 30,0 
Fundo da Marinha Mercante – AFRMM....  20,5 3,9 23,3 3,7 24,9 8,8 13,7 6,9 
Bens destinados a venda ..........................  – – – – 3,6 1,3 – – 
Investimentos líquidos  

destinados à alienação .......................  – – 205,7 32,9 – – 100,0 (100,0) 
Efeito Líquido das transações 

descontinuadas ..................................  35,5 6,8 17,5 2,8 23,4 8,3 (50,7) 33,7 
Outros .....................................................  19,9 3,9 13,6 2,2 10,7 3,8 (31,7) (21,3) 
Total do Ativo Circulante......................  287,7 55,3 546,2 87,3 175,2 62,0 89,9 (67,9) 
         

Não Circulante         
         

Realizável a Longo Prazo         
         

Imposto de renda e contribuição  
social diferidos ...................................  3,3 0,6 6,0 1,0 9,4 3,3 81,8 56,7 

Despesas antecipadas para concessão  
de exploração portuária......................  3,5 0,7 3,3 0,5 3,1 1,1 (5,7) (6,1) 

Investimentos líquidos  
destinados à alienação .......................  159,5 30,6 – – – – (100,0) – 

Outros .....................................................  0,2 – 1,4 0,2 0,8 0,3 600,0 (42,9) 
Total do Realizável a Longo Prazo.......  166,5 31,9 10,7 1,7 13,3 4,7 (93,6) 24,3 
         

Permanente         
         

Investimentos...........................................  0,3 0,1 0,8 0,1 – – 166,7 (100,0) 
Imobilizado líquido...................................  66,4 12,7 68,0 10,9 92,5 32,7 2,4 36,0 
Diferido....................................................  – – – – 1,6 0,6 – – 
Total do Permanente ............................  66,7 12,8 68,8 11,0 94,1 33,3 3,1 36,8 
         

Total do Ativo não circulante...............  233,2 44,7 79,5 12,7 107,4 38,0 (65,9) 35,1 

Total do Ativo........................................  520,9 100,0 625,7 100,0 282,6 100,0 20,1 (54,8) 
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Exercício Social Encerrado em 

31 de dezembro de   

 2004 
% 

Passivo 2005 
% 

Passivo 2006 
% 

Passivo 

Variação 
2004/2005 

(%) 

Variação 
2005/2006 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Passivo         
         

Circulante         
         

Fornecedores ..........................................................  12,0 2,3 18,0 2,9 16,4 5,8 50,0 (8,9) 
Salários e encargos sociais ......................................  6,3 1,2 8,6 1,4 7,6 2,7 36,5 (11,6) 
Empresas ligadas.....................................................  18,0 3,5 98,2 15,7 7,6 2,7 445,6 (92,3) 
Dividendos a pagar .................................................  3,4 0,7 15,9 2,5 8,7 3,1 367,6 (45,3) 
Impostos e contribuições a recolher........................  5,9 1,1 8,0 1,3 7,6 2,7 35,6 (5,0) 
AFRMM a aplicar ....................................................  20,5 3,9 23,3 3,7 24,9 8,8 13,7 6,9 
Provisões operacionais ............................................  13,6 2,6 12,6 2,0 16,4 5,8 (7,4) 30,2 
Efeitos líquidos das transações descontinuadas ......  29,9 5,7 95,8 15,5 42,6 15,1 220,4 (55,5) 
Outros.....................................................................  7,2 1,3 1,5 0,2 1,2 0,4 (79,2) (20,0) 
Total do passivo circulante.................................  116,8 22,3 281,9 45,2 133,0 47,1 141,4 (52,8) 
         

Não circulante         
         

Exigível a Longo Prazo         
         

Empresas ligadas.....................................................  135,0 25,9 65,0 10,4 – – (51,9) (100,0) 
Provisões para contingências ..................................  28,6 5,5 29,6 4,7 55,6 19,7 3,5 87,8 
Outros.....................................................................  1,9 0,4 2,1 0,3 – – 10,5 (100,0) 
Total do exigível a longo prazo.........................  165,5 31,8 96,7 15,4 55,6 19,7 (41,6) (42,5) 
         

Participação de Minoritários ..............................  2,5 0,5 4,0 0,6 3,5 1,2 60,0 (12,5) 
         

Total do passivo não circulante .........................  168,0 32,3 100,7 16,0 59,1 20,9 (40,1) (41,3) 
         

Patrimônio Líquido         
         

Capital social ..........................................................  121,2 23,3 121,2 19,4 8,2 2,9 – (93,2) 
Ações em tesouraria ...............................................  (2,4) (0,5) (2,4) (0,4) (49,4) (17,5) – 1958,3 
Reservas de capital..................................................  107,6 20,7 110,9 17,7 116,5 41,2 3,1 5,0 
Lucros acumulados .................................................  9,7 1,9 13,4 2,1 15,2 5,4 38,1 13,4 
         

Total do Patrimônio Líquido...............................  236,1 45,4 243,1 38,8 90,5 32,0 3,0 (62,8) 
         

Total do Passivo e Patrimônio Líquido..............  520,9 100,0 625,7 100,0 282,6 100,0 20,1 (54,8) 
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Exercício Social encerrado 

em 31 de dezembro de 
Período de Três Meses 
Findo em 31 março de  

 2006 
% 

Ativo 2007 
% 

Ativo 

Variação 
2006/2007  

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Ativo      
      

Circulante      
      

Disponibilidades ............................................... 71,8 25,4 58,6 20,7 (18,4) 
Contas a receber de clientes, líquidas de 

provisão para devedores duvidosos ............. 17,4 6,1 19,1 6,8 10,0 
Empresas ligadas .............................................. 13,1 4,6 12,7 4,5 (2,5) 
Estoque de materiais de consumo..................... 3,8 1,4 4,1 1,4 7,6 
Impostos a recuperar ........................................ 6,5 2,3 12,1 4,3 88,1 
Fundo da Marinha Mercante – AFRMM ............ 24,9 8,8 24,2 8,5 (3,1) 
Bens destinados a venda................................... 3,6 1,3 3,6 1,3 – 
Efeito Líquido das transações descontinuadas ... 23,4 8,3 27,4 9,7 16,9 
Outros.............................................................. 10,7 3,8 13,7 4,8 28,0 
Total do Ativo Circulante .............................. 175,2 62,0 175,6 62,0 0,2 
      

Não Circulante      
      

Realizável a Longo Prazo      
      

Imposto de renda e contribuição  
social diferidos............................................ 9,3 3,3 6,8 2,4 (27,5) 

Despesas antecipadas para concessão de 
exploração portuária................................... 3,1 1,1 3,1 1,1 (1,6) 

Outros.............................................................. 0,9 0,3 0,6 0,2 (31,9) 
Total do Realizável a Longo Prazo ............... 13,3 4,7 10,4 3,7 (21,7) 
      

Permanente      
      

Investimentos ................................................... 0,1     0,1 0,1 0,1 – 
Imobilizado líquido ........................................... 92,4 32,7 93,2 32,9 0,9 
Diferido ............................................................ 1,6 0,5 3,8 1,3 129,0 
Total do Permanente..................................... 94,1 33,3 97,0 34,3 3,1 
      

Total do Ativo não circulante ....................... 107,4 38,0 107,4 38,0 – 
      

Total do Ativo ................................................ 282,6 100,0 283,0 100,0 0,1 
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Exercício Social Encerrado 

em 31 de dezembro de 
Período de Três Meses 

Findo em 31 de março de  

 2006 
% 

Passivo 2007 
% 

Passivo 

Variação 
2006/2007 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Passivo      
      

Circulante      
      

Fornecedores.......................................................... 16,4 5,8 13,2  4,7 (19,1) 
Salários e encargos sociais...................................... 7,5 2,7 9,0  3,2 19,1 
Empresas ligadas.................................................... 7,6 2,7 6,0  2,1 (21,0) 
Dividendos a pagar ................................................ 8,7 3,1 8,7  3,1 – 
Impostos e contribuições a recolher....................... 7,6 2,7 7,9  2,8 4,7 
AFRMM a aplicar.................................................... 24,9 8,8 24,2  8,5 (3,1) 
Provisões operacionais ........................................... 16,4 5,8 12,3 4,3 (25,4) 
Efeitos líquidos das transações descontinuadas...... 42,6 15,1 37,6 13,3 (11,7) 
Outros.................................................................... 1,3 0,4 10,7 3,8 724,1 
Total do passivo circulante ................................ 133,1 47,1 129,6 45,8 (2,6) 
      

Não circulante      
      

Exigível a Longo Prazo      
      

Provisões para contingências.................................. 55,6 19,7 53,4 18,8 (4,0) 
Total do exigível a longo prazo ........................ 55,6 19,7 53,4 18,8 (4,0) 
      

Participação de Minoritários.............................. 3,5 1,2 4,0 1,4 13,9 
      

Total do passivo não circulante......................... 59,1 20,9 57,3 20,2 (3,0) 
      

Patrimônio Líquido      
      

Capital social.......................................................... 8,2 2,9 8,2 2,9 – 
Ações em tesouraria .............................................. (49,4) (17,5) –  – 
Reservas de capital ................................................. 116,5 41,2 67,7 23,9 (41,9) 
Reservas de lucros .................................................. 15,2 5,4 15,2 5,4 – 
Lucros acumulados ................................................ – – 5,0 1,8 – 
Total do Patrimônio Líquido.............................. 90,5 32,0 96,1 34,0 6,2 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido............. 282,6 100,0 283,0 100,0 0,1 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 
Exercício Social Encerrado 

Em 31 de dezembro de 

 2004 2005 2006 

Variação 
2004/2005 

(%) 

Variação 
2005/2006 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
EBITDA Ajustado      
Lucro líquido ................................................  32,2 19,6 36,0 (39,1) 83,7 

(+) IR e CSLL ...........................................  7,4 15,9 21,0 114,9 32,1 
(-) Resultado financeiro líquido................  37,9 26,4 32,5 (30,3) 23,1 
(+) Depreciação e amortização................  5,4 5,8 6,4 7,4 10,3 
(-) Resultado não-operacional líquido......  2,7 – – (100,0) – 
(-) Participação de minoritários................  (0,8) (2,3) (1,8) (187,5) (21,7) 
(+) AFRMM.............................................  2,8 3,3 5,8 17,9 75,8 

EBITDA Ajustado........................................  7,9 20,5 38,4 159,5 87,3 
Margem EBITDA Ajustado(1) ..........................  2,7 6,4 11,1   
 

(1) MARGEM EBITDA Ajustado = Divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida. 
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Período de Três Meses Findo 

em 31 de março de  

 2006 2007 
Variação 

2006/2007 (%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 

EBITDA Ajustado    

Lucro líquido ................................................ 9,1 3,4 (62,6) 
(+) IR e CSLL............................................ 2,0 2,3 15,0 
(-) Resultado financeiro líquido ................ 8,3 (1,3) (115,7) 
(+) Depreciação e amortização ................ 1,0 1,5 50,0 
(-) Participação de minoritários ................ 0,1 (0,6) (700,0) 
(+) AFRMM ............................................. – – – 

EBITDA Ajustado ....................................... 3,7 9,1 145,9 
Margem EBITDA Ajustado(1) .......................... 5,2 11,6  
 

(1) MARGEM EBITDA Ajustado = Divisão do EBITDA Ajustado pela receita operacional líquida. 

 
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS SELECIONADAS 
 

 
Exercício Social Encerrado 

em 31 de dezembro de 
Período de três meses 

findo em 31 de março de 

 2004 2005 2006 2006 2007 
TVV      
Volume movimentado em  

TEUs (em mil) ................................ 188,3 217,3 239,4 52,4 54,5 
Movimentos/hora(1) ............................. 28,2 25,0 32,8 23,9 43,3 
Tempo médio de espera para 

atracação (em horas) ..................... 15,8 16,7 7,3 14,8 1,2 
      
Navegação costeira      
Volume transportado em TEUs ........... 98.685 93.813 90.370 17.496 17.797 
Número de navios .............................. 5 5 5 5 5 
Produção em TEU/Milha ..................... 130,1 128,9 125,8   
      
Trem Expresso      
Produção ferroviária em  

TKU (em milhões) .......................... 656,8 825,9 916,6 182,1 166,6 
Número de trens utilizados ................. 1.381 1.350 1.651 339 396 
 

(1) Número médio de contêineres movimentados por hora. 
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A 
SITUAÇÃO FINANCEIRA E OS RESULTADOS OPERACIONAIS 

 
A análise e discussão da administração sobre a situação financeira e os resultados operacionais devem 
ser lidas em conjunto com as nossas demonstrações contábeis combinadas auditadas para os exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 e nossas demonstrações contábeis 
combinadas revisadas referentes aos trimestres findos em 31 de março de 2006 e 2007 e suas 
respectivas notas explicativas incluídas nesse Prospecto como “Anexo E” e “Anexo F”, bem como com 
as informações financeiras e operacionais apresentadas na seção “Resumo das Demonstrações 
Financeiras e Informações Operacionais Selecionadas”. As demonstrações financeiras constantes deste 
Prospecto foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. 
 
Na análise e discussão abaixo, as referências a aumentos ou diminuições em todos os períodos são 
feitas por comparação com o período anterior correspondente, exceto se o contexto indicar de outra 
forma. A análise e discussão a seguir contém declarações sobre estimativas futuras que envolvem riscos 
e incertezas. Nossos resultados podem diferir significativamente daqueles indicados em tais declarações 
em função de uma série de fatores, incluindo, sem limitação, fatores mencionados neste Prospecto, 
preponderantemente aqueles indicados nas Seções “Estimativas e Declarações Acerca de Eventos 
Futuros” e “Fatores de Risco”. 
 
Visão Geral 
 
Somos a primeira e única empresa no Brasil, na área de logística, capaz de oferecer ao mercado soluções 
integradas (one stop shop) para movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta, por 
meio marítimo ou ferroviário, complementado pela Ponta Rodoviária, bem como pela armazenagem de 
carga através de nossos terminais intermodais terrestres. Os nossos Serviços Intermodais compreendem as 
atividades de (i) administração e operação de um terminal portuário de contêineres, o TVV; (ii) navegação 
costeira; (iii) transporte ferroviário, com base em ativos de terceiros; (iv) operações de terminais terrestres 
intermodais de cargas; (v) Ponta Rodoviária; e (vi) serviços de planejamento e gestão logística. Utilizamos, 
para tanto, uma extensa e integrada malha de transporte, composta na sua maior parte por ativos de 
terceiros, que nos permite atender as principais regiões do Brasil, que representam, em conjunto, 70% do 
PIB brasileiro, e o fluxo de comércio entre estas regiões e a Argentina, bem como oferecer soluções 
inovadoras e eficientes para o transporte dos produtos dos nossos mais de 1,5 mil clientes, nos quais 
incluem-se as principais empresas brasileiras e multinacionais com operações no Brasil.  
 
As atividades que desenvolvemos atualmente surgiram dentro da CVRD, nosso Acionista Controlador, 
no final da década de 90 e apresentaram a seguinte trajetória: (i) em 1998 foi firmado o contrato de 
arrendamento para a exploração do TVV, à época controlado pela CVRD; (ii) em 1999 iniciamos a 
operação na navegação costeira e a PSC Terminais Intermodais, à época controlada pela CVRD, 
começou a operar o Porto Seco do Cerrado; (iii) em 2001 a CVRD começou a oferecer o transporte 
ferroviário para transportar as cargas em contêineres de seus clientes; (iv) em 2002 a CVRD 
reestruturou sua área de logística montando uma equipe comercial unificada para comercializar 
serviços de movimentação portuária, transporte marítimo e ferroviário de contêineres a terceiros, de 
maneira integrada; (v) nos associamos ao grupo japonês Mitsui, resultando na criação da DCNDB, que, 
a partir de 2004, passou a oferecer os serviços de navegação costeira, antes prestados por nós 
diretamente; (vi) em 2005 a CVRD inaugurou o TERCAM e constituímos nossa Controlada na 
Argentina; e (vii) em 2006 todos os ativos e a equipe comercial e de operações da CVRD relacionados 
aos Serviços Intermodais foram agrupados sob a nossa atual estrutura. Para mais informações sobre a 
nossa trajetória, ver Seção “Nossas Atividades - Histórico” deste Prospecto.  
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A tabela a seguir apresenta algumas de nossas informações financeiras e operacionais:  
 

 
Exercício Social Encerrado em 

31 de dezembro de(1)  

 2004 
% Receita 

Líquida 2005 
% Receita 

Líquida 2006 
% Receita 

Líquida 

Variação 
2005/2004 

(%) 

Variação 
2006/2005 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita líquida         

TVV ............................................. 88,3 30,1 108,8 34,1 119,9 34,8 23,2 10,2 
Navegação Costeira ..................... 166,6 56,9 164,8 51,6 165,4 48,0 (1,1) 0,4 
Trem Expresso ............................. 36,8 12,6 42,2 13,2 54,1 15,7 14,7 28,2 
Planejamento e Gestão  

Logística ................................... 1,3 0,4 3,6 1,1 5,5 1,5 176,9 52,8 

TOTAL ........................................... 293,0 100,0 319,4 100,0 344,9 100,0 9,0 8,0 
EBITDA Ajustado         

TVV ............................................. 23,7 79,1 29,5 67,1 33,4 54,0 24,5  13,2  
Navegação Costeira ..................... 4,8 16,1 10,8 24,5 22,9 37,1 125,0  112,0  
Trem Expresso.............................. 1,1 3,8 2,9 6,6 3,7 6,0 163,6  27,6 
Planejamento e Gestão  

Logística ................................... 0,3 1,0 0,8 1,8 1,8 3,0 166,7  125,0 
Total antes das despesas 

administrativas e comerciais 
extras(2) ..................................... 30,0 100,0 44,0 100,0 61,8 100,0 46,7  40,5 

Despesas administrativas e 
comerciais extras (-) .................. (22,1)  (23,5)  (23,5)  6,3  – 

TOTAL ........................................... 7,9  20,5  38,4  159,5  87,3  
Margem EBITDA Ajustado ..........         

TVV............................................. 26,8%  27,1%  27,8%  0,3 0,7 
Navegação Costeira..................... 2,9%  6,5%  13,9%  3,7 7,3 
Trem Expresso ............................. 3,1%  6,9%  6,8%  3,8 – 
Planejamento e Gestão  

Logística................................... 23,7%  21,6%  33,3%  (2,1) 11,6 

TOTAL ........................................... 2,7%  6,4%  11,1%  3,7 4,7 
 

(1) Valores combinados. 
(2) Despesas administrativas e comerciais referentes à manutenção da estrutura organizacional independente da controladora CVRD. 
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Período de Três Meses Findo em 

31 de Março de  

 2006 
% Receita 

Líquida 2007 
% Receita 

Líquida 
Variação 

2006/2007 (%)
 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita líquida      

TVV.............................................................. 27,6 39,0 26,0 33,2 (5,8) 
Navegação Costeira...................................... 32,0 45,1 38,1 48,6 19,0  
Trem Expresso .............................................. 10,7 15,1 13,6 17,4 27,0  
Planejamento e Gestão Logística................... 0,6 0,8 0,6 0,8 – 

TOTAL......................................................... 70,9 100,0 78,3 100,0 10,5  
EBITDA Ajustado ..........................................      
TVV............................................................... 6,1 63,7 11,6 75,0 90,2 
Navegação Costeira....................................... 2,5 26,2 2,9 18,8 16,0  
Trem Expresso ............................................... 0,7 7,1 0,7 4,7 – 
Planejamento e Gestão Logística.................... 0,3 2,9 0,2 1,5 (33,3) 
Total antes das despesas administrativas 

e comerciais extras(2) ................................... 9,6 100,0 15,5 100,0 61,5  
Despesas administrativas e  

comerciais extras (-) .................................... (5,9)  (6,4)  8,5 

TOTAL............................................................ 3,7  9,1  145,9  
Margem EBITDA Ajustado      

TVV.............................................................. 22,2%  44,5%  22,4 
Navegação Costeira...................................... 7,9%  7,6%  (0,2) 
Trem Expresso .............................................. 6,3%  5,3%  (1,0) 
Planejamento e Gestão Logística................... 47,1%  39,3%  (7,8) 

TOTAL......................................................... 5,2%  11,6%  6,4 
 
 Exercício Social Encerrado 

em 31 de dezembro de 
Período de três meses 

findo em 31 de março de 
 2004 2005 2006 2006 2007 
TVV      

Volume movimentado em TEUs 
(em mil) ...................................  188,3 217,3 239,4 52,4 54,5 

Movimentos/hora(¹) ......................  28,2 25,0 32,8 23,9 43,3 
Tempo médio de espera para 

atracação (em horas) ...............  15,8 16,7 7,3 14,8 1,2 
      
Navegação costeira      

Volume transportado em TEUs ....  98.685 93.813 90.370 17.496 17.797 
Número de navios.......................  5 5 5 5 5 
Produção em TEU/Milha ..............  130,1 128,9 125,8   

      
Trem Expresso      

Produção ferroviária em TKU 
(em milhões) ............................  656,8 825,9 916,6 182,1 166,6 

Número de trens utilizados .........  1.381 1.350 1.651 339 396 
 

(1) Número médio de contêineres movimentados por hora. 

 
Informações Gerais sobre as Demonstrações Financeiras e Balanços Patrimoniais 
 
Para os fins da realização da presente Oferta, para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2004, 2005 e 2006 foram elaboradas demonstrações contábeis combinadas auditadas e para os períodos 
de três meses findo em 31 de março de 2006 e 2007 demonstrações contábeis combinadas revisadas. 
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Em dezembro de 2006, passamos por uma reestruturação de nossas atividades operacionais, 
agregando aos nossos ativos participações acionárias de 99,9% no TVV - Terminal de Vila Velha S.A, de 
100,0% no PSC Terminais Intermodais, bem como os bens relativos ao TERCAM, todos adquiridos da 
CVRD, além de serviços de transporte ferroviário de produtos diversos acondicionados em contêineres 
através de contrato que firmamos com a FCA. Todas as operações foram realizadas a valor contábil. 
 
Por outro lado, durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, alienamos nossa 
participação acionária na Seamar Shipping Corporation, que atua no segmento de transporte de 
granéis na navegação de longo curso. 
 
Em dezembro de 2006, celebramos um acordo irretratável e irrevogável com a CVRD para a venda de 
seis rebocadores e da participação detida nos consórcios de rebocadores Baía de São Marcos e Barra de 
Coqueiros. A concretização dessa operação aguardava a autorização da ANTAQ para a CVRD poder 
atuar como empresa brasileira de navegação, a qual foi concedida em 5 de abril de 2007. 
 
Com o objetivo de permitir a análise comparativa das operações combinadas após a conclusão do 
processo de reestruturação operacional, a nossa Administração preparou demonstrações contábeis 
combinadas auditadas e revisadas para o grupo de ativos, acima comentado, acrescentando 
retroativamente às demonstrações contábeis consolidadas auditadas todas as operações vinculadas aos 
ativos adquiridos em dezembro de 2006, exceto as transações entre essas empresas em si e com a 
atual controladora e eliminando as operações vinculadas a alienação da ex-subsidiária Seamar Shipping 
Corporation e das operações com rebocadores. 
 
Essas informações combinadas estão apresentadas apenas para fornecer análises adicionais e não 
representam as operações efetivamente realizadas por nós nos exercícios apresentados nem são 
necessariamente um indicativo de resultados futuros. 
 
Cenário Macroeconômico Brasileiro 
 
Desenvolvemos nossas operações no Brasil, com exceção de uma parte do nosso serviço de navegação 
costeira que faz o transporte de cargas entre o Brasil e a Argentina. No Brasil, onde grande parte de 
nossas operações são desenvolvidas, o Governo Federal exerce forte influência sobre a economia por 
meio de mudanças nas políticas e regulamentações. As medidas do Governo Federal para controlar a 
inflação e implementar outras regulamentações e políticas incluem, entre outras, modificações nas 
taxas de juros, alterações nas políticas fiscais, controle de preços, desvalorização da moeda, controle de 
capitais, limite às importações e bloqueio de contas. Essas medidas podem abalar a confiança e a renda 
do consumidor, negócios e investimentos estrangeiros, sendo que todos esses fatores podem afetar 
nossos negócios, situação financeira e resultados operacionais em qualquer exercício fiscal. 
 
Os principais indicadores da economia brasileira refletiram significativas melhoras a partir de 2004. O 
PIB cresceu 5,7% e a taxa média de desemprego caiu de 10,9% em 31 de dezembro de 2003 para 
9,6% em 31 de dezembro de 2004 nas principais regiões metropolitanas do país, de acordo com 
estimativas de desemprego publicadas pelo IBGE, resultando em um aumento na demanda por bens e 
serviços. O Brasil atingiu superávit fiscal primário de 4,6% do PIB em 31 de dezembro de 2004, ficando 
acima da meta estabelecida pelo FMI de 4,3% do PIB. O país teve saldo em conta corrente positivo de 
US$33,6 bilhões. A média de inflação, medida pelo IPCA, foi de 7,6% e a média da taxa de juros TJLP 
foi de 9,8%. Em 2004, o Real teve apreciação frente ao Dólar de 8,1% em relação a 2003. Entretanto, 
o aumento na atividade econômica resultou em pressões inflacionárias, resultando na manutenção de 
altas taxas de juros.  
 
Entre 31 de dezembro de 2004 e 2005, o Real sofreu apreciação frente ao Dólar de 11,8%. Ainda que 
tenha havido apreciação, o Brasil teve saldo em conta corrente positivo de US$44,7 bilhões. A taxa 
média de desemprego decresceu de 9,6% em 31 de dezembro de 2004, para 8,3% em 31 de 
dezembro de 2005 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, de acordo com estimativas do IBGE. 
Em 2005, a média de inflação, medida pelo IPCA, foi de 5,7% e a média da taxa de juros TJLP foi de 
9,8%. O PIB cresceu 2,9% no mesmo ano. 
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No ano de 2006, o Real manteve sua tendência e teve apreciação frente ao Dólar de 8,7% entre 31 de 
dezembro de 2005 e 2006. Mesmo com a apreciação, o Brasil alcançou saldo em conta corrente 
positivo de US$19,5 bilhões. A taxa média de desemprego cresceu de 8,3% em 31 de dezembro de 
2005 para 10,0% em 31 de dezembro de 2006 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, de 
acordo com estimativas do IBGE. Em 2006, a média de inflação, medida pelo IPCA, foi de 2,0% e a 
média da taxa de juros TJLP foi de 7,88%. 
 
No período de três meses encerrado em 31 de março de 2007, o BACEN manteve o processo de 
redução da taxa SELIC, que atingiu 12,7% em 31 de março de 2007. Neste mesmo período, a inflação 
medida pelo IPCA foi de 0,93% e a valorização do Real frente ao Dólar foi de 4,3%, atingindo a taxa 
de R$2,05 por US$1,00, em 31 de março de 2007. 
 
A tabela abaixo apresenta crescimento do PIB, inflação, taxas de juros e taxa de câmbio para o Dólar 
nos períodos indicados: 
 
 

Exercício Encerrado em  
31 de dezembro de 

Período de Três 
Meses Findo em 31 

de março de 
 2004 2005 2006 2006 2007 

Crescimento real do PIB .............................................. 5,7% 2,9% 3,7% 4,1% 4,3%
Inflação (IGP-M).......................................................... 12,4% 1,2% 3,8% 0,7% 1,0%
Inflação (IPCA) ............................................................ 7,6% 5,7% 3,1% 1,4% 0,9%
Taxa SELIC no fim do período(1) ................................... 17,7% 18,0% 13,2% 16,5% 12,7%
Taxa de câmbio do fim do período (por US$1,00)........ R$2,654 R$2,341 R$2,138 R$2,172 R$2,050
Taxa de câmbio média (por US$1,00)(2) ........................ R$2,925 R$2,434 R$2,176 R$2,197 R$2,109
Valorização do real frente ao Dólar ............................. 8,8% 13,4% 9,5% 7,7% 4,3%

       

Fontes: Fundação Getúlio Vargas, BACEN e IBGE. 
(1) Representa a meta da taxa SELIC estabelecida pelo BACEN. 
(2) Média das taxas de câmbio de cada dia de negociação. 

 
Efeito das Flutuações no Comércio Exterior Brasileiro 
 
Das nossas receitas, 59,4% estão atreladas aos fluxos de exportações e importações brasileiras. 
Correspondem a esse percentual praticamente toda a receita do TVV, as receitas do Serviço Mercosul e 
Feeder na navegação costeira e as receitas do Trem Expresso decorrentes do transporte de contêineres 
para a exportação ou importação. Estamos, portanto, sujeitos às oscilações decorrentes das políticas 
econômicas nacional e estrangeiras, das variações nas taxas de câmbio que influenciem a 
competitividade dos produtos brasileiros no mercado externo e dos produtos importados no mercado 
interno, e das restrições impostas a produtos brasileiros em determinados mercados, principalmente 
àquelas impostas pela Argentina a produtos industrializados. 
 
Efeitos da Inflação, Taxa de Juros, Variação Cambial e preço dos combustíveis em nossos Resultados 
 
Nossos resultados podem ser afetados pelas mudanças econômicas nacionais, principalmente no que 
tange ao índice de inflação, à taxa de juros de curto e longo prazo, políticas governamentais para o setor 
em que atuamos, política cambial, preço do óleo diesel e os preços internacionais do barril de petróleo. 
 
O impacto da variação dos índices de inflação nos nossos custos e despesas existe, por serem o IGP-M e 
o IPCA bases de reajuste de diversos serviços utilizado por nós, entre eles a despesa com pessoal 
(salários, encargos e benefícios), o serviço de transporte ferroviário, o arrendamento do TVV e os 
aluguéis que podem ser elevados de acordo com variações baseadas nesses índices. 
 
A variação das taxas de juros pode influenciar os nossos resultados na medida em que uma eventual 
oscilação nessas taxas possa gerar maior ou menor disponibilidade de renda, reduzir ou expandir o 
ritmo da atividade econômica ou afetar, positiva ou negativamente, o volume de investimentos na 
economia. Adicionalmente, variações das taxas de juros podem afetar nossos custos, pois os valores 
pagos pelo afretamento dos navios da Frota Oceânica são corrigidos pela TJLP. 
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A política cambial pode influenciar os nossos resultados na medida em que parte das receitas do 
serviço de navegação costeira e do TVV são referenciadas em Dólares, assim como alguns dos nossos 
principais itens de custo, como o combustível utilizado na navegação costeira, o aluguel de contêineres 
e as despesas portuárias e com a movimentação de contêineres na Argentina. Em 2006, as receitas 
precificadas em Dólares representaram 27,3% do total de nossas receitas e os custos referenciados em 
Dólares, 13,5% dos custos dos serviços prestados. 
 
As variações no preço do óleo diesel afetam os nossos resultados na medida em que servem de base 
para o reajuste dos serviços de transporte ferroviário e Ponta Rodoviária contratados por nós. 
 
Por fim, as flutuações nos preços internacionais do barril de petróleo podem afetar os nossos resultados 
na medida em que o preço do bunker – combustível utilizado pelos navios – varia de acordo com as 
cotações desse insumo. 
 
Principais Práticas Contábeis Críticas  
 
As nossas demonstrações financeiras incluídas neste Prospecto foram elaboradas de acordo com as 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. Na elaboração de nossas demonstrações financeiras utilizamos 
estimativas para registrar certos ativos, passivos e outras operações. Práticas contábeis críticas são 
aquelas que requerem julgamentos significativos e refletem incertezas significativas, que poderão 
causar resultados materialmente diferentes do que aqueles se as condições e premissas fossem 
diferentes. 
 
Atualmente, em nossos negócios, utilizamos as seguintes práticas contábeis críticas descritas abaixo: 
 
Tributos diferidos 
 
Ativos de impostos diferidos são registrados quando a realização for provável (provisão de desvalorização 
não é registrada), enquanto passivos de impostos diferidos são registrados integralmente. O reconhecimento 
de ativos de imposto diferido de prejuízo fiscal a compensar tem como base os futuros ganhos tributáveis 
estimados e trazidos a seu valor presente. Caso a realização de ativos de imposto diferido não seja 
considerada provável, esses ativos não são registrados. A determinação da realização de tais créditos fiscais 
diferidos pode envolver um significativo grau de julgamento pela Administração ao usar premissas e 
estimativas. Essas premissas e estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores externos e internos, 
como tendências econômicas e industriais, taxas de juros, taxas de câmbio e mudanças nas estratégias de 
negócios e no tipo de produtos oferecidos ao mercado. O uso de diferentes premissas e estimativas poderia 
afetar de modo relevante as nossas demonstrações financeiras combinadas. 
 
Provisão para Contingências 
 
Registramos uma provisão quando temos uma obrigação legal ou uma obrigação resultante de um 
evento passado para o qual acreditamos na possibilidade de um resultado desfavorável ser provável e 
cujo prejuízo possa ser razoavelmente estimado. As provisões são registradas considerando as melhores 
estimativas dos riscos específicos para a obrigação e, em geral, levam em consideração a avaliação dos 
assessores jurídicos envolvidos, bem como decisões anteriores proferidas pelos tribunais, quando 
aplicável, e avaliações da administração. Avaliamos continuamente essas provisões para contingências 
com base nas mudanças nos fatos e circunstâncias relevantes e em eventos que possam ter um 
impacto sobre essas estimativas, como decisões judiciais, que poderiam ter um impacto relevante sobre 
os nossos resultados operacionais e o nosso patrimônio líquido. Não registramos ativos contingentes. 
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Valor recuperável e depreciação do imobilizado 
 
De acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, avaliamos periodicamente a necessidade de 
conduzir testes do valor de recuperação de ativos (ou grupo de ativos) de longo prazo com base em 
vários indicadores, como o nível da lucratividade de nossos negócios e os avanços tecnológicos. 
Quando necessário, mediante a ocorrência de qualquer evento negativo, como uma perda significativa 
do valor de mercado de um ativo imobilizado ou de uma mudança adversa significativa na medida ou 
na forma em que um ativo de longo prazo está sendo usado, estudos de fluxo de caixa são conduzidos 
para determinar se o valor contábil do ativo imobilizado é recuperável por meio da lucratividade 
resultante de seus negócios. Para prever fluxos de caixa futuros, fazemos várias suposições e 
estimativas. Essas suposições e estimativas podem ser influenciadas por diferentes fatores externos e 
internos, como tendências econômicas e industriais, taxas de juros, taxas de câmbio, mudanças nas 
estratégias de negócios e no tipo de produtos oferecidos ao mercado. 
 
Reconhecemos as despesas relativas à depreciação de nosso imobilizado com base no método de 
depreciação linear. A vida útil dos ativos é revista periodicamente com base nos fatos e circunstâncias 
existentes. Dada a natureza do nosso imobilizado, a determinação da vida útil exige julgamento. 
Mudanças em nossas estimativas, com base em informações futuras mais precisas, ou pressupostos ou 
condições diferentes podem afetar valores relatados por nós em períodos futuros. 
 
Principais Fontes de Receita 
 
Para efeito de gerenciamento e análise, segregamos as nossas principais receitas de acordo com o 
serviço prestado e as subdividimos nas seguintes categorias: 
 
Fontes de receita do TVV 
 
A principal fonte de receita do TVV advém do serviço de movimentação de carga realizado no cais. Por 
movimentação de carga entende-se o embarque ou desembarque da carga em navios. Os clientes dessas 
operações são armadores, proprietários ou afretadores de navios que operam no terminal. A 
movimentação de carga pode ser classificada de acordo com a natureza da mesma das seguintes formas:  
 

(i) Movimentação de Contêineres: embarque e desembarque de contêineres. Inclui as remoções – 
operação na qual um contêiner é retirado do navio para permitir o embarque ou desembarque 
de um segundo contêiner, sendo posteriormente recolocado no navio. Os valores cobrados 
pela movimentação de contêineres diferem no caso de contêineres cheios e vazios, assim como 
no caso das remoções. Os preços são definidos em Reais por contêiner. 

 

(ii) Movimentação de Carga Geral: Embarque e desembarque de cargas não acondicionadas em 
contêineres tais como granito em blocos, veículos, trilhos, máquinas e equipamentos. O 
preço desse serviço é definido em Reais por tonelada movimentada e varia de acordo com a 
natureza da carga. 

 

(iii) Armazenagem e Outros Serviços Acessórios: Outra importante fonte de receita do TVV provém 
dos serviços de armazenagem e outros serviços acessórios ao processo de exportação e 
importação como pesagem, segregação de carga, consolidação e desconsolidação de 
contêineres, fumigação, dentre outros. 

 
Para a armazenagem de lotes de carga solta o TVV dispõe de áreas cobertas que totalizam 
10,0 mil m2. A armazenagem de lotes de carga solta é oferecida a empresas exportadoras que 
contratam esse serviço para guardar suas mercadorias antes do embarque em contêineres, 
bem como para importadoras, que contratam esse serviço para guardar a mercadoria 
descarregada dos contêineres. 
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O valor pago pelos clientes a título de armazenagem de cargas importadas corresponde a um 
percentual do valor da mercadoria cobrado pelo período em que a carga ficou armazenada. 
Mercadorias importadas e ainda não nacionalizadas possuem seu valor referenciado em Dólar, 
portanto, as receitas auferidas com a armazenagem dessas cargas estão sujeitas às variações 
do câmbio durante o período de armazenagem, uma vez que o valor a ser pago em Reais é 
definido pelo câmbio oficial da data de emissão da fatura. 
 
Para a armazenagem de carga para exportação, cobramos um valor diário fixo por tonelada de 
carga solta ou por unidade de contêiner armazenado. 

 
Fontes de receita do serviço de navegação costeira 
 
A fonte de receita do serviço de navegação costeira é a prestação do serviço de transporte intermodal 
com base marítima de cargas acondicionadas em contêineres. O serviço é realizado na rota que 
compreende alguns dos principais portos ao longo da costa leste da América do Sul entre Fortaleza e 
Buenos Aires em que os navios operados por nós fazem escalas. As receitas estão, portanto, 
diretamente relacionadas ao número de contêineres transportados e a distância entre os portos de 
origem e destino. 
 
A capacidade de transporte na navegação costeira é definida por uma equação que envolve o número 
de navios, a capacidade de transporte de cada navio e o número de viagens realizadas por cada navio 
em um ano. Portanto, podemos aumentar a capacidade de transporte sem alterar o número de navios 
utilizados, bastando aumentar o número de viagens realizadas em um ano. 
 
O número de viagens depende, por sua vez, da duração de cada uma delas, dada pela definição de 
quais portos serão escalados e em qual seqüência. Realizar viagens mais longas, ligando portos mais 
distantes, implica na redução do número de viagens e, conseqüentemente, a capacidade de transporte 
em um ano. Por outro lado, o preço cobrado pelo transporte aumenta na medida em que a distância 
entre a origem e o destino é maior. 
 
Maximizar a receita gerada por um navio envolve, portanto, planejar o serviço de maneira a equilibrar o 
número de viagens (aumentar a capacidade) com a distância entre os portos escalados (aumentar os preços). 
 
As receitas do serviço de navegação costeira também incluem as receitas geradas com os serviços 
complementares a esse transporte, tais como o serviço de Ponta Rodoviária e o serviço de consolidação 
e desconsolidação das mercadorias dos contêineres nas localidades definidas pelos clientes. 
 
As receitas do serviço de navegação costeira podem ser divididas nos seguintes três grupos, de acordo 
com a natureza do serviço prestado: 
 

(i) Serviços de Cabotagem: O serviço de cabotagem é aquele prestado aos clientes que desejam 
transportar sua mercadoria entre portos brasileiros utilizando os contêineres e os navios 
operados por nós. O preço é definido em Reais e a receita é auferida em Reais. 

 

(ii) Serviços de Mercosul: O Serviço de Mercosul é prestado aos clientes que desejam transportar 
sua mercadoria entre portos brasileiros e os portos de Buenos Aires e/ou Zárate na Argentina, 
utilizando os contêineres e os navios operados por nós. Os preços são definidos em Dólares e 
as receitas podem ser auferidas tanto no Brasil, em Reais de acordo com o câmbio oficial na 
data de emissão da fatura, como na Argentina – em Dólares ou Pesos. 

 

(iii) Serviços de Feeder: O serviço Feeder é oferecido à armadores que desejam movimentar seus 
próprios contêineres – cheios ou vazios – de um porto a outro utilizando os navios operados 
por nós, de maneira a complementar suas linhas de longo curso – transporte marítimo entre 
dois países. Os preços cobrados diferem no caso de contêineres cheios e vazios. O serviço é 
precificado em Dólares, e as receitas podem ser auferidas tanto no Brasil, em Reais de acordo 
com o câmbio oficial na data de emissão da fatura, ou na Argentina – em Dólares ou Pesos. 
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Fontes de receita do Trem Expresso 
 
A principal fonte de receita do Trem Expresso é a prestação do serviço de transporte intermodal com base 
ferroviária de cargas acondicionadas em contêineres. O serviço é realizado nas rotas que compreendem os 
terminais intermodais ao longo da malha da FCA. Também inclui as receitas geradas com os serviços 
complementares a esse transporte, tais como o serviço de Ponta Rodoviária e o serviço de consolidação e 
desconsolidação das mercadorias nos contêineres nas localidades indicadas pelos clientes. 
 
Outra fonte de receita do Trem Expresso é a prestação de serviços de armazenagem de lotes de carga 
solta e outros serviços no Porto Seco do Cerrado e no TERCAM. 
 
As receitas do Trem Expresso podem ser divididas nos seguintes dois grupos de acordo com a natureza 
do serviço prestado: 
 

(i) Serviço de Mercado Interno: O serviço de mercado interno é aquele prestado aos clientes que 
desejam transportar sua mercadoria em operações de transferência de uma unidade 
operacional da empresa para outra ou de venda direta a seus clientes dentro do Brasil, 
utilizando os contêineres e os trens contratados por nós. 

 

(ii) Serviços de Mercado Externo: O serviço de mercado externo é aquele prestado aos clientes que 
desejam transportar mercadorias para exportação ou importação entre um terminal intermodal 
e um terminal portuário. Esse serviço complementa o processo de importação ou exportação 
da mercadoria transportada e é feito utilizando-se contêineres de terceiros. 

 
Todas as receitas do Trem Expresso são auferidas em Reais. 
 
Fontes de receita de Serviços de Planejamento e Gestão Logística 
 
A remuneração dos nossos serviços de planejamento e gestão da logística de terceiros se dá através de 
um valor mensal fixo e um valor variável relacionado aos ganhos de economia e de custo obtidos pelo 
cliente com a prestação do nosso serviço. As receitas dos serviços de planejamento e gestão da logística 
de terceiros são auferidas em Reais. 
 
Principais Custos dos Serviços Prestados 
 
Assim como para as receitas, para efeito de gerenciamento e análise, segregamos os nossos custos de 
acordo com os serviços oferecidos. 
 
Custos da Operação do TVV 
 
Os custos da operação dos serviços do TVV podem ser divididos nos seguintes grupos: 
 

• Custos de Carga e Descarga 
 

Os principais custos do TVV são os custos de carga e descarga dos quais destaca-se o custo da 
mão-de-obra avulsa (estiva e capatazia), contratada junto ao OGMO. O OGMO é responsável 
por administrar o fornecimento de mão-de-obra do trabalhador portuário e do trabalhador 
portuário-avulso, fixando a composição das equipes de trabalho alocadas à carga e descarga 
de cada navio atendido no TVV. O valor pago é, portanto, variável de acordo com o número 
de navios atendidos. Para maiores informações sobre o OGMO, ver seção “Nossas Atividades – 
Órgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário”. 
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• Custos de Pessoal 
 

Outro custo relevante do TVV é o custo de pessoal próprio que inclui remunerações, benefícios 
e encargos trabalhistas dos funcionários do TVV alocados na operação do terminal, tais como 
operadores de equipamentos portuários, equipes de planejamento, engenharia e outros. Esses 
custos incluem também os serviços relacionados ao pessoal tais como transporte, alimentação, 
serviços médicos, treinamento e outros. 

 
• Custos de Serviços Contratados 

 
A operação do TVV exige a contratação de uma série de serviços tais como serviços de 
informática, aluguel e manutenção de equipamentos, segurança patrimonial, limpeza, 
meio-ambiente e outros. A maior parte desses custos tem valores fixados em Reais. Apenas o 
valor pago pelas licenças de uso do software de gerenciamento do terminal é referenciado em 
Dólares e pago em Reais. 

 
• Custos de Arrendamento 

 
Firmamos com a CODESA, em 10 de setembro de 1988, um contrato de arrendamento para a 
exploração do TVV pelo período de 25 anos, prorrogável por mais 25 anos. Esse arrendamento 
implica custos fixos e variáveis. 
 
Os custos fixos do contrato de arrendamento correspondem às parcelas trimestrais pagas a 
título de ressarcimento da superestrutura existente, às parcelas mensais referentes ao 
arrendamento do terminal e os valores mensais pagos pela utilização da portaria principal do 
porto, administrada pela CODESA. 
 
O contrato também estipula os valores pagos por unidade de contêiner, tonelada de carga 
geral e unidades de veículos movimentados no terminal, que correspondem à parcela variável 
dos custos de arrendamento. 
 
Os custos de arrendamento são fixados em Reais e são corrigidos de acordo com a variação do 
IGP-M calculado pela FGV. Ver Seção “Nossas Atividades – Contratos Relevantes – Contratos 
de Concessão”. 

 
• Outros Custos 

 
A operação do TVV ainda incorre em outros custos fixos e variáveis como energia elétrica, 
combustível para máquinas e equipamentos portuários, seguros e outros. 

 
Custos do Serviço de Navegação Costeira 
 

• Custo da Movimentação de Contêineres 
 

Um dos principais custos do serviço de navegação costeira é o custo de movimentação de 
contêineres nos terminais escalados pelos navios operados por nós que corresponde aos 
valores pagos pelo embarque ou desembarque de contêineres cheios e vazios. Nos terminais 
brasileiros, esses valores são fixados e cobrados em Reais. Nos terminais argentinos, são 
referenciados em Dólares e cobrados em Pesos. 
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• Custos com Combustíveis 
 

Outro custo de grande relevância no serviço de navegação costeira é o custo com o 
combustível utilizado nos navios. O consumo de combustível por navios varia diretamente em 
função da distância percorrida, enquanto as variações no peso da carga transportada têm 
pouco impacto no consumo. Nosso serviço de navegação costeira é caracterizado pela 
operação em rotas de navegação pré-definidas onde a distância percorrida é fixa. Portanto, o 
consumo de combustível é considerado um custo fixo dessas operações. 

 
O combustível utilizado na navegação é conhecido como bunker, seu preço é fixado em 
Dólares pela Petrobrás Distribuidora S/A, de quem atualmente compramos 100% do volume 
consumido, e acompanha as variações nos preços internacionais do barril petróleo. 

 
• Custos com a Ponta Rodoviária 

 
Ao oferecermos um serviço intermodal porta-a-porta aos nossos clientes, incorremos em 
custos com as empresas de transporte rodoviário que realizam as operações de coleta e 
entrega e outros prestadores de serviço terceirizados responsáveis por atividades como 
consolidação e desconsolidação da mercadoria transportada no contêiner. Pagamos por esses 
serviços um valor por operação realizada. Para mais detalhes sobre as operações de coleta e 
entrega, ver nesta Seção “Fontes de Receita da Navegação Costeira”. 

 
• Custos com Pessoal Marítimo 

 
Referem-se aos custos fixos de pessoal (salários, encargos e benefícios) pagos para as 
tripulações dos navios operados por nós. Incluem, também, os custos com treinamento e 
outros custos para capacitação das equipes de trabalho. 

 
• Custos com a Frota de Contêineres 

 
Um dos recursos necessários para oferecermos o serviço de navegação costeira são os 
contêineres. Aos contêineres, próprios ou alugados, utilizados por uma empresa na prestação 
de serviços de transporte de cargas é dado o nome de frota de contêineres. O tamanho da 
frota de contêineres é variável e pode ser otimizado através do planejamento da operação, 
levando se em conta o volume a ser transportado, o tempo gasto pelo contêiner em cada 
viagem, incluindo o tempo dedicado às operações complementares de coleta e entrega e 
outros fatores. A gestão da frota de contêineres implica uma série de custos. 

 
O leasing (valor pago a título de aluguel dos contêineres) é fixo conforme os contratos 
firmados com os fornecedores desses equipamentos. Os preços são estabelecidos em Dólares 
por contêiner, podendo variar de acordo com as especificações e a idade do equipamento. 
Atualmente, 100% dos contêineres que utilizamos são alugados, ou seja, não temos 
contêineres entre os nossos ativos. 

 
A maior parte dos contêineres são alugados por meio de contratos de longo prazo (cinco 
anos), que estabelecem um preço menor por contêiner em relação às outras modalidades 
contratuais, mas prevê multas no caso de devoluções antes do prazo estabelecido. Mantemos 
ainda uma parcela da frota alugada em contratos flexíveis que permitem a devolução ou 
solicitação de novos contêineres a qualquer momento e sem penalidades, para que possamos 
ajustar rapidamente o tamanho da frota. Esses contratos implicam em um preço maior por 
unidade alugada em relação às alugadas por meio de contratos de longo prazo. 

 
Também estão incluídos nos custos com a frota de contêineres os custos de reparo e os custos 
com vistorias periódicas feitas por empresas especializadas, necessárias para determinar as 
condições operacionais de cada contêiner e autorizar seu uso. Esses custos são fixados em Reais 
quando os serviços são realizados no Brasil e em Dólares quando são realizados na Argentina. 
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• Custos de Fretamento de Navios 
 

Outro importante custo do serviço de navegação é o custo com o fretamento dos navios que 
operamos. Nossa controlada DCNDB tem um contrato para o Fretamento a Casco Nu de cinco 
navios firmado junto a Frota Oceânica, com prazo de validade de cinco anos, contados a partir de 
2003, prorrogáveis por mais cinco anos ao nosso exclusivo critério, pelos quais pagamos valores 
fixos em Reais. Esse contrato prevê, também, o direito e a prioridade da DCNDB na compra dos 
navios. Para maiores informações sobre o fretamento dos navios que operamos, ver Seção 
“Nossas Atividades – Contratos Relevantes – Contrato de Fretamento a Casco Nu de Navios”. 

 
• Custos Portuários 

 
O serviço de navegação costeira também incorre em custos para a atracação e desatracação de 
navios nos portos onde operamos, custos com as empresas de apoio marítimo que operam os 
rebocadores (embarcações que auxiliam os navios no processo de atracação e desatracação) e 
custos com a praticagem, um serviço em que profissionais qualificados conduzem o navio nos 
canais de acesso dos portos até a atracação nos terminais. Esses serviços são agrupados sob a 
classificação de Custos Portuários. 

 
• Custos com Suprimentos 

 
A operação dos navios requer uma série de suprimentos, dentre os quais destacam-se os óleos 
lubrificantes, as peças de reposição, equipamentos ou materiais para a manutenção da 
embarcação durante as viagens. 

 
• Outros Custos 

 
Correspondem aos custos com seguros, manutenção, comunicação (telefonia e internet a 
bordo), aos créditos de PIS/COFINS e outros custos. 

 
Custos do serviço Trem Expresso 
 

• Custo do Transporte Ferroviário 
 

Realizamos o serviço Trem Expresso utilizando ativos de terceiros, contratando junto à FCA o 
transporte ferroviário. O serviço do Trem Expresso é prestado através de três rotas que ligam 
São Paulo ao Centro Oeste, São Paulo à Bahia e o Triângulo Mineiro à Vitória. O contrato que 
firmamos com a FCA para utilizar a sua malha ferroviária e trens é válido por 10 anos, 
podendo ser prorrogado. Pagamos a FCA um valor fixo por trem (locomotiva e vagões 
alocados). O valor pago à FCA varia de acordo com cada uma das três rotas a serem 
percorridas. Esses valores são fixados em Reais e corrigidos anualmente de acordo com uma 
metodologia de cálculo pré-definida em contrato que leva em conta a variação da inflação e 
dos principais custos do transporte ferroviário. Porém, em caso de alteração significativa no 
preço do diesel, os valores podem ser revistos antes do prazo estabelecido em contrato. 

 
• Custo de Movimentação de Contêineres 

 
Outro custo relevante na operação de Trem Expresso é o custo da movimentação de 
contêineres, incorrido no embarque e desembarque nos terminais intermodais. Uma parcela 
desses custos é fixa e outra é variável. A parcela fixa corresponde aos custos com as equipes 
próprias alocadas em terminais de terceiros para o gerenciamento e a supervisão das 
operações, controle de documentação e outras atividades, bem como a totalidade dos custos 
operacionais dos terminais próprios (pessoal, aluguel de equipamentos, utilidades, serviços 
contratados e outros). A parcela variável corresponde ao custo por contêiner embarcado e 
desembarcado da ferrovia pago aos terminais operados por terceiros. 
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• Custos com a Frota de Contêineres 
 

Um dos recursos necessários para oferecermos o serviço de Trem Expresso são os contêineres. 
Aos contêineres, próprios ou alugados, utilizados por uma empresa na prestação de serviços 
de transporte de cargas é dado o nome de frota de contêineres. O tamanho da frota de 
contêineres é variável e pode ser otimizado através do planejamento da operação, levando se 
em conta o volume a ser transportado, o tempo gasto pelo contêiner em cada viagem, 
incluindo o tempo dedicado às operações complementares de coleta e entrega e outros 
fatores. A gestão da frota de contêineres gera uma série de custos. 

 
O leasing (valor pago a título de aluguel dos contêineres) é fixo conforme os contratos 
firmados com os fornecedores desses equipamentos. Os preços são estabelecidos em Dólares 
por contêiner, podendo variar de acordo com as especificações e a idade do equipamento. 
Atualmente, 100% dos contêineres que utilizamos são alugados, ou seja, não temos 
contêineres entre os nossos ativos. 
 
A maior parte dos contêineres são alugados por meio de contratos de longo prazo (cinco 
anos), que estabelecem um preço menor por contêiner em relação à outras modalidades 
contratuais, mas prevê a aplicação de multas no caso de devoluções antes do prazo 
estabelecido. Mantemos ainda uma parcela da frota alugada em contratos flexíveis que 
permitem a devolução ou solicitação de novos contêineres a qualquer momento e sem 
penalidades, para que possamos ajustar rapidamente o tamanho da frota. Esses contratos 
implicam em um preço maior por unidade alugada em relação às alugadas por meio de 
contratos de longo prazo. 
 
Também estão incluídos nos custos com a frota de contêineres os custos de reparo e os custos 
com vistorias periódicas feitas por empresas especializadas, necessárias para determinar as 
condições operacionais de cada contêiner e autorizar seu uso. Esses custos são fixados em Reais. 

 
• Custos com a Ponta Rodoviária 

 
Ao oferecermos um serviço intermodal porta-a-porta aos nossos clientes, incorremos em custos 
com as empresas de transporte rodoviário que realizam as operações de coleta e entrega e 
outros prestadores de serviço terceirizados responsáveis por atividades como consolidação e 
desconsolidação da mercadoria transportada no contêiner. Pagamos por esse serviço um valor 
por operação realizada. Para mais detalhes sobre as operações de coleta e entrega, ver nesta 
Seção “Fontes de Receita do Trem Expresso”. 

 
Custos do Serviço de Planejamento e Gestão Logística 
 
A prestação dos serviços de planejamento e gestão logística tem como base uma equipe dedicada ao 
atendimento de cada cliente e no desenvolvimento, adaptação e disponiblização de sistemas de gestão 
logística para o cliente. A composição dessas equipes é variável de acordo com as necessidades de cada 
projeto, mas geralmente inclui um gerente, analistas de processos, assistentes e auxiliares administrativos. 
Esses custos são consolidados nas despesas administrativas da nossa organização. 
 
Descrição das Linhas de Nossa Demonstração de Resultado 
 
Receita operacional bruta 
 
Nossas receitas operacionais brutas incluem principalmente as receitas de movimentação portuária de 
contêineres e carga geral, do transporte de cargas acondicionadas em contêineres nos serviços de 
navegação costeira e Trem Expresso e da prestação de serviços de planejamento e gestão logística. Para 
outras fontes de receita, ver nesta Seção “Principais Fontes de Receita”. 
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Impostos sobre serviços 
 

• ICMS. O ICMS é um tributo estadual de valor agregado, incidente sobre o valor dos serviços de 
transporte prestados, com alíquotas que variam de 7,0% a 19,0%, de acordo com o serviço e 
o Estado onde o serviço é prestado.  

 

• ISS. O ISS é um tributo municipal incidente sobre a prestação de serviços, cuja alíquota pode 
variar entre 2% e 5%, sendo definida pelo município em que o prestador do serviço estiver 
localizado ou onde este possuir um estabelecimento prestador de serviços, conforme definido 
pela respectiva legislação municipal.  

 

• PIS/COFINS. O PIS e a COFINS são contribuições sociais federais, incidentes sobre o faturamento, 
devendo este ser entendido como a totalidade das receitas auferidas por uma determinada pessoa 
jurídica. Atualmente, existem dois regimes para se calcular o PIS e a COFINS, quais sejam: (i) o 
regime não-cumulativo, que é aplicável à maioria das pessoas jurídicas, com algumas exceções, no 
qual é permitido ao contribuinte proceder à compensação de seus débitos de PIS e COFINS com os 
créditos de PIS e COFINS pagos por seus fornecedores sobre matérias-primas e determinados 
insumos por ele utilizados em suas atividades, e ainda relativos a mercadorias por ele adquiridas 
destinadas à revenda; e (ii) o regime cumulativo, aplicável à algumas pessoas jurídicas (tais como 
aquelas que apuram o IRPJ pelo lucro presumido, instituições financeiras, dentre outras), regime 
este pelo qual não é permitida a compensação acima descrita, tendo como contrapartida a 
aplicação de alíquotas menores para ambos os tributos. A Companhia adota o primeiro regime. As 
alíquotas incidentes são de 7,6% para o COFINS e 1,65% para o PIS, aplicadas em suas receitas e 
despesas, acima citadas. 

 
Custos dos Serviços Prestados 
 
Os custos da prestação de nossos serviços incluem os valores pagos pelos insumos consumidos nas 
nossas operações, pela prestação de serviços de terceiros e os custos com pessoal alocado diretamente 
às atividades operacionais, entre outros custos fixos e variáveis. Para maiores informações sobre os 
custos dos serviços prestados por nós, ver nesta Seção “Principais Custos dos Serviços Prestados”. 
 
Despesas operacionais 
 
As despesas operacionais incluem as despesas com as vendas de nossos Serviços Intermodais e as 
despesas administrativas, principalmente. 
 
As despesas de vendas são, basicamente, compostas pelas provisões para devedores duvidosos. 
 
As despesas administrativas compreendem os gastos com pessoal, aluguéis dos escritórios comerciais e 
outras despesas gerais. 
 
Receitas financeiras 
 
As receitas financeiras são decorrentes, em sua maior parte, das aplicações financeiras dos excedentes 
periódicos de caixa, geralmente atreladas ao CDI, e das operações de assistência financeira entre 
empresas do grupo.  
 
Despesas financeiras 
 
As despesas financeiras representam os juros e variações monetárias sobre os empréstimos contratados 
e as operações de assistência financeira entre empresas do grupo. Essas despesas englobam, também, 
despesas bancárias, incluindo a CPMF.  
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IRPJ e CSLL 
 
O imposto de renda e a contribuição social são calculados tomando-se como base o nosso lucro 
tributável às alíquotas de 25% (15% acrescido de adicional de 10% sobre o lucro anual excedente a 
R$240 mil) e 9%, respectivamente. A legislação permite compensar prejuízos fiscais de exercícios 
anteriores com lucros de exercícios correntes, sem prazo de prescrição, porém com utilização limitada a 
30% do lucro tributável de cada exercício social. Outro procedimento de diferimento destes tributos se 
refere a diferenças temporárias, não reconhecidos como dedutíveis na apuração do lucro tributável no 
momento da contabilização, mas sim no momento de definição da realização financeira. 
 
Resultados Combinados Auditados 
 
A tabela a seguir contém itens extraídos de nossas demonstrações de resultado combinados auditados 
para os períodos indicados. 
 
DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DO RESULTADO 
 

 Exercício Social Encerrado em 
31 de dezembro de   

 

2004 
% Receita 

Líquida 2005 
% Receita 

Líquida 2006 
% Receita 

Líquida 

Variação 
2004/2005 

(%) 

Variação 
2005/2006 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 

Receita Operacional Bruta.................  328,0 111,7 362,9 113,6 392,5 113,8 10,6 8,2 
Dedução da receita operacional bruta         
Impostos sobre serviços ........................  (35,0) (11,7) (43,5) (13,6) (47,6) (13,8) 24,3 9,4 
Total da dedução da receita 

operacional bruta ...........................  (35,0) (11,7) (43,5) (13,6) (47,6) (13,8) 24,3 9,4 
Receita líquida dos serviços 

prestados.........................................  293,0 100,0 319,4 100,0 344,9 100,0 9,0 8,0 
Custos dos serviços prestados ..........  (236,9) (80,9) (257,5) (80,6) (284,5) (82,5) 8,7 10,5 
Lucro Bruto.........................................  56,1 19,1 61,9 19,4 60,4 17,5 10,3 (2,4) 
Despesas Operacionais......................  (56,3) (19,2) (50,6) (15,8) (34,1) (9,9) (10,1) (32,6) 
Resultado Operacional ......................  (0,2) (0,1) 11,3 3,6 26,3 7,6 5.750,0 132,7 
Resultado Financeiro         
Receitas financeiras...............................  30,9 10,5 35,5 11,1 39,5 11,5 14,9 11,3 
Despesas financeiras .............................  (5,4) (1,8) (7,3) (2,3) (6,0) (1,7) 35,2 (17,8) 
Variações monetárias e cambiais, 

líquidas..............................................  12,4 4,2 (1,7) (0,5) (1,0) (0,3) (113,7) (41,2) 
Total do resultado financeiro ...........  37,9 12,9 26,4 8,3 32,5 9,5 (30,1) 22,6 
Resultado não operacional líquido...  2,7 0,9 – – – – (100,0) – 
Lucro antes do Imposto de Renda e 

da Contribuição Social....................  40,4 13,7 37,8 11,9 58,8 17,1 (6,4) 55,6 
Imposto de Renda e Contribuição 

Social ...............................................  (7,4) (2,5) (15,9) (5,0) (21,0) (6,1) 114,9 32,1 
Participação de minoritários .............  (0,8) (0,3) (2,3) (0,7) (1,8) (0,5) 187,5 (21,7) 
Lucro líquido do exercício .................  32,2 10,9 19,6 6,2 36,0 10,5 (39,1) 83,7 
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 Período de Três Meses Findo em 
31 de Março de 

 
2006 

% Receita 
Líquida 2007 

% Receita 
Líquida 

Variação 
2006/2007 (%)

 (em R$ milhões, exceto %) 

Receita Operacional Bruta .................................. 80,9 (114,11) 89,2 (113,87) 10,3 
Dedução da receita operacional bruta      
Impostos sobre serviços .......................................... (10,0) (14,11) (10,9) (13,87) 8,7 
Total da dedução da receita operacional 

bruta.................................................................. (10,0) (14,11) (10,9) (13,87) 8,7 
Receita líquida dos serviços prestados .............. 70,9 100,0 78,3 100,0 10,5 
Custos dos serviços prestados ............................ (60,9) (85,88) (61,5) (78,55) 1,1 
Lucro Bruto .......................................................... 10,0 14,12 16,8 21,45 67,8 
Despesas Operacionais........................................ (7,3) (10,34) (9,2) (11,75) 25,5 
Resultado Operacional ........................................ 2,7 3,78 7,6 9,70 183,7 
Resultado Financeiro      
 Receitas financeiras ....................................... 8,8 12,47 1,2 1,52 (86,5) 
 Despesas financeiras ..................................... (2,1) (2,94) (0,6) (0,80) (69,8) 
 Variações monetárias e cambiais, líquidas...... 1,5 2,16 (1,9) (2,43) (224,7) 
Total do resultado financeiro ............................. 8,3 11,69 (1,3) (1,71) (116,2) 
Resultado não operacional líquido .................... – – –   
Lucro antes do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social........................................... 11,0 15,47 6,3 7,99 (43,0) 
Imposto de Renda e Contribuição Social ........... (2,0) (2,85) (2,3) (2,90) 12,3 
Participação de minoritários ............................... 0,1 0,28 (0,6) (0,72) (387,8) 
Lucro líquido do exercício ................................... 9,1 12,89 3,4 4,37 (62,0) 
 
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2007 COMPARADO COM O PERÍODO 
DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2006 
 
Receita operacional bruta 
 
As receitas operacionais brutas aumentaram de R$80,9 milhões no período de três meses findo em 31 
de março de 2006 para R$89,2 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2007, 
representando um crescimento de 10,3%. 
 

 
Período de Três Meses Findo 

em 31 de Março de  

 2006 
% Receita 

Bruta 2007 
% Receita 

Bruta 
Variação 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita Operacional Bruta       
TVV      

Movimentação de contêineres ................................. 19,3 23,9 20,9 23,4 8,3 
Movimentação de carga geral .................................. 5,1 6,3 1,9 2,1 (62,8) 
Armazenagem e outros serviços acessórios............... 7,7 9,5 7,5 8,5 (2,8) 

Total receita operacional bruta do TVV .................... 32,1 39,7 30,3 34,0 (5,6) 
Navegação costeira ....................................................... 35,2 43,5 41,6 46,6 18,0 
Trem Expresso ............................................................... 12,9 15,9 16,6 18,6 28,7 
Planejamento e Gestão Logística.................................... 0,7 0,9 0,7 0,8 – 

Total da receita operacional bruta ............................ 80,9 100,0 89,2 100,0 10,3 
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TVV 
 
O total da receita operacional bruta do TVV passou de R$32,1 milhões no período de três meses findo 
em 31 de março de 2006 para R$30,3 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 
2007, o que corresponde a uma redução de 5,6%, conforme detalhado a seguir: 
 

• Movimentação de Contêineres. A receita bruta com a movimentação de contêineres cresceu 
8,3% no período analisado, passando de R$19,3 milhões para R$20,9 milhões. Esse 
crescimento ocorreu basicamente em função do aumento de 4,0% no volume movimentado, 
que passou de 52,4 mil TEUs para 54,5 mil TEUs. 

 

• Movimentação de Carga Geral. A receita bruta com a movimentação de carga geral decresceu 
62,8% no período analisado, passando de R$5,1 milhões para R$1,9 milhões. Essa redução 
deve-se, principalmente à queda de 73,6% no volume de granito embarcado no terminal, que 
passou de 131,9 mil toneladas para 34,8 mil toneladas, como reflexo de períodos de chuva 
mais intensos do que o normalmente registrado nesse período do ano, que reduziram a 
extração da rocha no estado do Espírito Santo. Essa queda foi parcialmente compensada pelo 
aumento no volume de cargas de projeto, tais como máquinas e equipamentos industriais, 
desembarcados no terminal em março. 

 

• Armazenagem e Outros Serviços Acessórios. A receita bruta de armazenagem e outros serviços 
acessórios diminuiu 2,8% no período, passando de R$7,7 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$7,5 milhões no período de três meses findo em 31 de 
março de 2007. Essa queda deve-se, principalmente: (i) à desvalorização de 4,0% do dólar 
frente ao Real, que afetou as receitas de armazenagem de produtos importados, serviço cujos 
preços são estabelecidos em dólares e (ii) à redução no tempo médio de armazenagem das 
cargas de importação. 

 
Navegação Costeira 
 
A receita operacional bruta da navegação costeira passou de R$35,2 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$41,6 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 
2007. Este crescimento de 18,0% deve-se, principalmente, aos seguintes fatores: (i) a reestruturação no 
serviço feita para aumentar a capacidade disponível para o atendimento de rotas mais longas. Essa 
reestruturação, implementada em setembro de 2006, determinou o fim do emprego dedicado do navio 
Frota Manaus ao serviço Feeder na rota Santos – Salvador e sua inclusão na rota Buenos Aires – Fortaleza, 
juntamente com os demais navios. Com essa alteração, verificamos (a) o aumento de 3,1% no volume 
transportado no serviço de cabotagem, que passou de 6.785 TEUs para 6.992 TEUs; (b) o aumento de 
16,6% no volume transportado no Serviço Mercosul, que passou de 7.399 TEUs para 8.624 TEUs e (c) a 
redução de 34,1% no volume transportado no serviço Feeder, que passou de 3.312 TEUs para 2.181 
TEUs. Combinando esses efeitos, o volume em TEUs transportados no serviço de navegação costeira 
passou de 17.496 para 17.797, um crescimento de 1,7%; (ii) o aumento de 15,9% no preço médio do 
serviço de cabotagem, que passou de R$2.410 para R$2.792 por TEU transportado, em função de 
ganhos reais de preço e mudanças no mix de carga; (iii) o aumento de 11,0% no preço médio em Dólares 
no Serviço Mercosul, que passou de US$768 para US$852 por TEU transportado e (iv) a queda de 1,5% 
no preço médio em dólares do serviço Feeder, que passou de US$303,00 por TEU para US$299,00 por 
TEU, devido à redução em 56,7% do volume transportado de containeres cheios e ao aumento de 75,9% 
no volume transportado de contêineres vazios. 
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Trem Expresso 
 
A receita operacional bruta do Trem Expresso passou de R$12,9 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$16,6 milhões no período de três meses findo em 31 de março 
de 2007. Esse crescimento de 28,7% deve-se, principalmente: (i) ao aumento de 13,0% do volume 
total transportado, que passou de 8.685 TEUs para 9.814 TEUs; (ii) ao aumento de 8,6% da receita 
média por TEU, decorrente de alterações no mix de cargas transportadas; (iii) ao início da prestação dos 
serviços de armazenagem no TERCAM em junho de 2006, que ampliou o escopo dos serviços 
prestados aos clientes na Bahia e contribuiu com uma receita adicional de R$364,8 mil no período de 
três meses findo em 31 de março de 2007 e (iv) ao aumento de 81,1% na receita dos serviços 
prestados no Porto Seco do Cerrado, que passou de R$188,0 mil no período de três meses findo em 
31 de março de 2006 para R$341,0 mil no período de três meses findo em 31 de março de 2007, 
como conseqüência do aumento no número de clientes desse serviço. 
 
Planejamento e Gestão Logística 
 
A receita operacional bruta dos serviços de planejamento e gestão logística foi de R$0,7 milhões no 
período de três meses findo em 31 de março de 2007, em linha com o resultado auferido no período 
de três meses findo em 31 de março de 2006, refletindo apenas a cobrança dos valores fixos devidos 
pelos clientes, uma vez que as parcelas variáveis são apuradas somente no final do ano. 
 
Impostos sobre serviços 
 
Os impostos sobre serviços passaram de R$10,0 milhões no período de três meses findo em 31 de 
março de 2006 para R$10,9 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2007, 
representando um aumento de 8,7% no período. Este crescimento é inferior à variação nas receitas 
brutas, devido ao maior crescimento no volume transportado no Serviço Mercosul sobre o qual não 
incide ICMS, em relação ao serviço de cabotagem. 
 
Receita líquida operacional 
 
O total da receita líquida operacional dos serviços passou de R$70,9 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$78,3 milhões no período de três meses findo em 31 de março 
de 2007, o que corresponde a um crescimento de 10,5% no período. Esse crescimento é decorrente 
dos acréscimos na receita operacional bruta e das variações nos impostos sobre os serviços prestados 
acima explicados. 
 

 
Período de Três Meses Findo 

em 31 de Março de  

 2006 
% Receita 

Líquida 2007 
% Receita 

Líquida 
Variação 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita Operacional Líquida dos Serviços      
TVV      
 Movimentação de contêineres ................................. 16,6 23,4 18,0 23,0 8,3 
 Carga geral ............................................................. 4,4 6,3 1,6 2,1 (63,6) 
 Armazenagem e outros serviços acessórios .............. 6,6 9,3 6,4 8,2 (3,0) 
Total da receita líquida operacional de  

serviços do TVV .................................................... 27,6 39,0 26,0 33,2 (5,6) 
Navegação costeira ................................................... 32,0 45,1 38,1 48,6 19,0 
Trem Expresso ........................................................... 10,7 15,1 13,6 17,4 27,0 
Planejamento e Gestão Logística ............................. 0,6 0,8 0,6 0,8 – 

Total da receita operacional líquida dos serviço ..... 70,9 100,0 78,3 100,0 10,5 
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Custo dos Serviços Prestados 
 
Os custos relacionados aos serviços prestados por nós estão detalhados abaixo: 
 
 Período de Três Meses Findo  

em 31 de março de  
 2006 % Custo 2007 % Custo Variação (%)
 (em R$ milhões, exceto %) 
Custos dos serviços prestados      
Custos dos serviços do TVV      
Carga e descarga ........................................................ 7,6 12,5 5,4 8,8 (28,9) 
Pessoal ........................................................................ 4,5 7,4 4,7 7,6 4,4 
Serviços contratados.................................................... 3,8 6,2 2,7 4,4 (28,9) 
Arrendamento............................................................. 1,8 3,0 1,4 2,3 (22,2) 
Outros custos .............................................................. 3,0 4,9 2,8 4,6 (6,7) 
Total dos custos dos serviços do TVV ..................... 20,7 34,0 17,0 27,7 (17,9) 
Custos dos serviços de navegação costeira      
Movimentação de contêineres ..................................... 7,6 12,5 10,4 16,9 36,8 
Combustíveis............................................................... 4,3 7,0 3,6 5,8 (16,7) 
Transporte rodoviário de curta distância ...................... 3,7 6,1 2,3 3,7 (37,8) 
Pessoal marítimo ......................................................... 3,0 4,9 3,2 5,2 6,7 
Frota de contêineres.................................................... 3,4 5,6 2,8 4,6 (17,6) 
Fretamento de navios .................................................. 2,5 4,1 2,8 4,6 12,0 
Custos Portuários ........................................................ 1,5 2,5 2,3 3,7 53,3 
Suprimentos................................................................ 1,4 2,3 1,6 2,6 14,3 
Outros custos .............................................................. 3,3 5,4 3,1 5,0 (6,1) 
Total dos custos dos serviços de Navegação 

Costeira .................................................................. 30,7 50,4 32,1 52,1 4,6 
Custos dos serviços de Trem Expresso      
Transporte ferroviário .................................................. 6,2 10,2 6,0 9,8 (3,2) 
Transporte rodoviário de curta distância ...................... 2,1 3,4 5,0 8,1 138,1 
Movimentação de contêineres ..................................... 0,9 1,5 1,1 1,8 22,2 
Frota de contêineres.................................................... 0,3 0,5 0,3 0,5 – 
Total dos custos dos serviços de Trem Expresso .... 9,5 15,6 12,4 20,2 30,5 
Total dos custos dos serviços prestados ................. 60,9 100,0 61,5 100,0 1,0 
 
O custo total dos serviços prestados aumentou 1,0% no período, passando de R$60,9 milhões no 
período de três meses findo em 31 de março de 2006 para R$61,5 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2007, conforme detalhado a seguir: 
 
Custo dos serviços do TVV 
 
O total dos custos dos serviços de TVV passou de R$20,7 milhões para R$17,0 milhões no período 
analisado. Essa queda de 17,9% está descrita abaixo: 
 

• Carga e Descarga. O custo de carga e descarga no TVV diminuiu 28,9% no período, passando 
de R$7,6 milhões para R$5,4 milhões, principalmente em decorrência da redução de 73,6% 
no volume de granito embarcado no terminal, o que determinou uma menor demanda por 
equipes de estiva.  

 

• Pessoal. O custo com pessoal aumentou 4,4% no período analisado, passando de R$4,5 milhões 
para R$4,7 milhões em decorrência das renegociações de acordo coletivo. 
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• Serviços Contratados. O custo com serviços contratados caiu 28,9% no período, passando de 
R$3,8 milhões para R$2,7 milhões. Essa variação deve-se, principalmente: (i) à otimização das 
operações de pátio – movimentação e empilhamento de contêineres – que viabilizou a redução 
no número de equipamentos alugados, tais como empilhadeiras (redução de 13 para oito 
unidades alugadas), equipamentos de grande porte para empilhamento de contêineres 
(redução de dez para oito unidades alugadas) e cavalos mecânicos (redução de 20 para 16 
unidades) e (ii) o encerramento dos contratos de serviço de manutenção de equipamentos de 
comunicação que passaram a ser efetuados por equipe própria. 

 

• Arrendamento. O custo com o arrendamento do terminal caiu 22,2% no período, passando de 
R$1,8 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2006 para R$1,4 milhões no 
período de três meses findo em 31 de março de 2007. Essa redução deve-se a queda de 73,6% no 
volume de granito embarcado no terminal, que determinou uma redução nos custos variáveis 
pagos pelo arrendamento do terminal na proporção dos volumes movimentados. 

 

• Outros Custos. Os outros custos diminuíram 6,7% no período, passando de R$3,0 milhões 
para R$2,8 milhões. Essa variação deve-se, principalmente: (i) à redução no consumo de 
materiais utilizados para a escora de blocos de granito, em função da queda do volume 
movimentado e (ii) à redução no consumo de utilidades, como água, esgoto e telefonia, em 
função de políticas de redução de custos. 

 
Custo da Navegação Costeira 
 
O total dos custos dos serviços de navegação costeira passou de R$30,7 milhões período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$32,1 milhões no período de três meses findo em 31 de março 
de 2007, o que equivale a um crescimento de 4,6% no período, conforme detalhado a seguir: 
 

• Movimentação de Contêineres: Os custos com movimentação de contêineres passaram de 
R$7,6 milhões para R$10,4 milhões no período analisado, correspondendo a um incremento 
de 36,8%. Esse aumento deve-se a reestruturação dos serviços feita em setembro de 2006, 
que resultou no aumento de 3,0% no volume de Cabotagem, no aumento de 16,6% no 
volume do Serviço Mercosul e na queda de 34,1% no volume de cargas Feeder no 
comparativo entre o período de três meses findo em 31 de março de 2006 e o período de três 
meses findo em 31 de março de 2007. O Serviço Feeder tem por característica a opção de 
pagamento direto dos custos de movimentação de contêineres pelos clientes, em oposição ao 
Serviço Mercosul e ao serviço de cabotagem, onde esses custos são pagos por nós. 

 

• Combustíveis: O custo com combustíveis passou de R$4,3 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$3,6 milhões no período de três meses findo 31 em 
março de 2007, correspondendo a uma queda de 16,7% no período. Essa variação deve-se à 
queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional que influencia diretamente o 
preço do bunker. O preço médio da tonelada do bunker passou de US$312,6 para US$281,0 
no período analisado. 

 

• Transporte Rodoviário de Curta Distância: O custo com o transporte rodoviário de curta 
distância no serviço de navegação costeira passou de R$3,7 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$2,3 milhões no período de três meses findo em 31 de 
março de 2007, o que corresponde a uma redução de 37,8%, apesar do volume em TEUs 
comercializado com operações de Ponta Rodoviária na origem e/ou no destino, no serviço de 
cabotagem, ter passado de 39,1% para 48,7% sobre o total movimentado nesse serviço. Essa 
variação deve-se: (i) ao aumento de rotas de menor distância; (ii) a implementação de novos 
processos para a contratação de terceiros e (iii) a uma maior eficiência na coordenação da 
execução do serviço, com foco no aumento da produtividade dos ativos de terceiros. 
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• Pessoal Marítimo: O custo com pessoal marítimo passou de R$3,0 milhões no período de três 
meses findo em 31 de março de 2006 para R$3,2 milhões no período de três meses findo em 
31 de março de 2007, o que representa um aumento de 6,7%. Esse crescimento decorre de: 
(i) ajustes salariais decorrentes das renegociações de acordo coletivo; (ii) investimentos feitos 
em treinamento para re-qualificação dos profissionais, adequando-os ao padrão de mercado e 
(iii) aumento nos custos de viagens – traslados entre os portos e as residências das tripulações 
que entram no seu período de descanso. 

 

• Frota de Contêineres: Os custos com a frota de contêineres passaram de R$3,4 milhões no 
período de três meses findo em 31 de março de 2006 para R$2,8 milhões no período de três 
meses findo em 31 de março de 2007, o que equivale a uma redução de 17,6% no período. 
Essa queda reflete: (i) a desvalorização de 4,0% do Dólar frente ao Real, variação que resultou 
na redução no custo de leasing e (ii) a devolução de parte da frota de contêineres refrigerados, 
eliminando o custo de leasing e reparos destes equipamentos. 

 

• Fretamento: Os custos de fretamento de navios passaram de R$2,5 milhões para R$2,8 milhões 
no comparativo entre os períodos de três meses findos em 31 de março de 2006 e 2007, o que 
representa um crescimento de 12,0% no período. Esse aumento deve-se aos reajustes previstos 
em contrato. 

 

• Custos Portuários: Os custos portuários passaram de R$1,5 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$2,3 milhões no período de três meses findo em 31 de 
março de 2007, o que equivale a um aumento de 53,3%. Este aumento deve-se, 
principalmente: (i) a docagem obrigatória do navio Frota Rio em 2006, que reduziu o número 
de viagens realizadas por essa embarcação no período de três meses findo em 31 de março de 
2006 e (ii) a re-configuração dos serviços prestados, a partir da qual o navio Frota Manaus 
passou a ser empregado na rota Buenos Aires – Fortaleza, que inclui portos com maiores 
custos operacionais. 

 

• Suprimentos: Os custos com suprimentos passaram de R$1,4 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$1,6 milhões no período de três meses findo em 31 de 
março de 2007, o que corresponde a um aumento de 14,3% no período. Esse incremento 
deve-se à antecipação nos pagamentos de fornecedores, feita para evitar eventuais atrasos 
durante a implementação de novos sistemas de gerenciamento da empresa. 

 
Custo dos serviços Trem Expresso 
 
O total do custo dos serviços de Trem Expresso passou de R$9,5 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$12,4 milhões no período de três meses findo em 31 de março 
de 2007, o que equivale a um crescimento de 30,5% no período, conforme detalhado a seguir: 
 

• Transporte Ferroviário: Os custos com o transporte ferroviário passaram de R$6,2 milhões no 
período de três meses findo em 31 de março de 2006 para R$6,0 milhões no período de três 
meses findo em 31 de março de 2007. A queda de 3,2% reflete a mudança no mix de cargas 
transportadas, com aumento na demanda por trens nas rotas de menor distância em relação 
às rotas de maior distância. 

 

• Transporte Rodoviário de Curta Distância: O custo com o transporte rodoviário de curta 
distância passou de R$2,1 milhões para R$5,0 milhões no período analisado, o que representa 
um aumento de 138,1%. Esse crescimento ocorreu, principalmente, em razão do aumento 
médio das distâncias percorridas nas operações de coleta e entrega, que passaram de 213km 
para 285km no período analisado. 
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• Movimentação de Contêineres: O custo com a movimentação de contêineres no Trem Expresso 
passou de R$0,9 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2006 para R$1,1 
milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2007, o que equivale a uma 
variação de 22,2% no período. Esse aumento decorre, principalmente, do aumento de 13,0% 
no número de contêineres transportados no período analisado. Cada contêiner adicional 
implica em duas movimentações, sendo uma na origem e outra no destino. 

 

• Frota de Contêineres: O custo com a frota de contêineres no Trem Expresso manteve-se em 
R$0,3 milhões na comparação dos períodos de três meses findos em 31 de março de 2006 e 
31 de março de 2007, refletindo a manutenção do tamanho da frota necessária para a 
prestação desse serviço. 

 
Lucro Bruto 
 
O lucro bruto passou de R$10,0 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2006 para 
R$16,8 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2007, o que representa um 
aumento de 67,8% no período. Esse aumento decorre, principalmente do aumento de 10,5% nas 
receitas líquidas, puxado pelo aumento de 19,0% nas receitas líquidas dos serviços de Navegação 
Costeira, de 8,3% nas receitas com a movimentação de contêineres no TVV e de 27,0% nas receitas 
líquidas do Trem Expresso, frente a um aumento de apenas 1% nos custos dos serviços prestados, 
decorrente principalmente da queda de 17,9% nos custos do TVV, da queda de 16,7% nos custos com 
combustíveis na navegação costeira, da queda de 37,8% no custos com o transporte rodoviário de 
curta distância na Navegação Costeira e da queda de 3,2% nos custos com o transporte ferroviário. 
 
Receitas (Despesas) Operacionais 
 

 
Período de Três Meses Findo  

em 31 de março de  

 2006 
% Despesa 
Operacional 2007 

% Despesa 
Operacional 

Variação 
(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Receitas (Despesas) Operacionais      
Despesas administrativas e comerciais....................... (8,2) 112,4 (10,6) 115,2 29,2 
Outras receitas (despesas) operacionais..................... 0,9 (12,4) 1,4 (15,2) 58,9 
Total das despesas operacionais .......................... (7,3) 100,0 (9,2) 100,0 25,5 

 
Despesas Administrativas e Comerciais 
 
As despesas administrativas e comerciais são, basicamente, compostas por despesas de vendas, 
despesas com serviços contratados, despesas com pessoal e despesas gerais. As despesas com vendas 
são, basicamente, compostas pela provisão para devedores duvidosos.  
 
Nossas despesas administrativas e comerciais passaram de R$8,2 milhões no período de três meses 
findo em 31 de março de 2006 para R$10,6 milhões no período de três meses findo em 31 de março 
de 2007, o que corresponde a uma aumento de 29,2% no período. Esse aumento ocorreu, 
principalmente, em função da reversão nas provisões para devedores duvidosos (R$1,1 milhões em 
2006 versus R$0,2 milhões em 2007) para adequação do nível de provisão ao contas a receber.  
 
Nossas despesas com serviços contratados, despesas com pessoal e despesas gerais aumentaram 
11,4% de R$9,4 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2006para R$10,4 milhões 
no período de três meses findo em 31 de março de 2007, em função: (i) de adequação do quadro de 
pessoal; (ii) de reajustes salariais; e (iii) de reajustes nos serviços profissionais contratados. 
 

100



Outras Despesas Operacionais 
 
Passaram de R$0,9 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2006 para R$1,4 milhões no 
período de três meses findo em 31 de março de 2007, o que representa um aumento de 58,9%. Esta rubrica 
inclui provisões para contingências trabalhistas, cíveis e tributárias, e outras despesas e receitas operacionais. 
 
Receitas Financeiras 
 
Passaram de R$8,8 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2006 para R$1,2 milhões no 
período de três meses findo em 31 de março de 2007, o que representa uma redução de 86,5%, em 
função da redução nas aplicações financeiras das disponibilidades. 
 
Despesas Financeiras 
 
Passaram de R$2,1 milhões para R$0,6 milhões, representando uma redução de 69,8%, devido a 
liquidação de empréstimos e financiamentos. 
 
Variações monetárias e cambiais, líquidas 
 
Passaram de R$1,5 milhões favoráveis no período de três meses findo em 31 de março de 2006, para 
R$1,9 milhões desfavoráveis no período de três meses findo em 31 de março de 2007, em função de 
contas a receber de clientes indexadas ao dólar norte-americano terem gerado perdas superiores aos 
ganhos nos fornecedores do exterior. 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social 
 
Passou de R$2,0 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2006 para R$2,3 milhões 
no período de três meses findo em 31 de março de 2007, representando um aumento de 12,3%. O 
aumento de despesas de imposto de renda no período de três meses findo em 31 de março de 2007 é 
decorrente de despesas não dedutíveis relativas às diferenças temporárias oriundas de provisões para 
despesas portuárias, contingências e outras, em comparação com uma reversão de provisão para 
realização de créditos tributários ocorrida em 2006.  
 
Participação de minoritários 
 
Passou de um saldo positivo de R$0,2 milhões para um saldo negativo de R$0,6 milhões no período 
analisado, decorrente da participação da Mitsui na DCNDB Overseas. 
 
EBITDA Ajustado 
 
O EBITDA Ajustado passou de R$3,7 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2006 
para R$9,1 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2007, um aumento de 145,9% 
detalhado a seguir: 
 
TVV 
 
A receita operacional bruta com a movimentação de contêineres aumentou 8,3% no período analisado, 
em decorrência do aumento de 8,6% no número de contêineres (incluindo as remoções). Já a receita 
bruta com a movimentação de carga geral, caiu 62,8%, em função da queda dos volumes de granito em 
bloco exportados através do terminal. Por outro lado, como reflexo de uma série de medidas 
implementadas visando racionalizar os custos do terminal, os custos com serviços contratados, um dos 
principais custos fixos do TVV, baixaram 28,9% no mesmo período. Outros custos baixaram 6,7% e os 
principais custos variáveis também sofreram quedas em função da redução do volume de carga geral, 
dentre os quais destacamos os custos com carga e descarga (queda de 28,9%) e custos com o 
arrendamento do terminal (queda de 22,2%). Como conseqüência dessa combinação de fatores, o TVV 
registrou um aumento de 90,2% no EBITDA Ajustado, que passou de R$6,1 milhões no período de três 
meses findo em 31 de março de 2006 para R$11,6 milhões no período de três meses findo em 31 de 
março de 2007.  
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Navegação Costeira 
 
O processo de re-estruturação dos serviços de navegação costeira que determinou o fim do emprego 
dedicado do navio Frota Manaus ao serviço Feeder a partir de outubro de 2006 visando aumentar a 
capacidade disponível para o atendimento de rotas mais longas, resultou em um aumento de 3,0% no 
volume transportado na Cabotagem e 16,6% no volume transportado no Serviço Mercosul, no 
comparativo entre os períodos de três meses findos em 31 de março de 2006 e 2007. A receita 
operacional bruta, por conseqüência, subiu 18,0% no mesmo período. Os custos com a movimentação 
de contêineres subiram 36,8% no mesmo período também como reflexo dessa re-estruturação, uma 
vez que, de maneira oposta às cargas do serviço Feeder, as cargas de Cabotagem e do Serviço 
Mercosul implicam em custos de movimentação de contêineres nos terminais atracados – nas cargas do 
serviço Feeder, esse custo é responsabilidade dos nossos clientes. Os custos com combustíveis foram 
beneficiados pela desvalorização de 4,0% do dólar frente ao real e pela queda no preço do barril de 
petróleo nos mercados internacionais, baixando 17,1% no período analisado. Outros custos, como 
transporte rodoviário de curta distância e o custo com a frota de contêineres, também sofreram quedas 
de 37,8% e 17,6%, respectivamente, para os períodos de três meses findo em 31 de março de 2006 e 
2007. A combinação desses fatores promoveu um aumento de 16,0% no EBITDA Ajustado da 
Navegação Costeira, que passou de R$2,5 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 
2006 para R$2,9 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2007. 
 
Trem Expresso 
 
O volume transportado no Trem Expresso passou de 8.685 para 9.814 TEUs na comparação entre os 
períodos de três meses findos em 31 de março de 2006 e 2007, em decorrência, principalmente, dos 
aumentos nos volumes transportados na rota entre Santos e o Centro-Oeste. O início das operações do 
TERCAM em junho de 2006 aumentou o portfólio de serviços oferecidos aos clientes do Trem Expresso 
e resultou em uma receita de R$364,8 mil no período de três meses findo em 31 de março de 2007. 
No mesmo período, as receitas com os serviços prestados no Porto Seco do Cerrado aumentaram 
81,1% com o aumento no número de clientes atendidos no terminal. Conseqüentemente, o EBITDA 
Ajustado do serviço passou de R$681 mil para R$723 mil, registrando um aumento de 6,2%. 
 
Planejamento e Gestão Logística 
 
O EBITDA Ajustado dos serviços de Planejamento e Gestão Logística passou de R$281 mil para R$237 mil no 
comparativo entre os períodos de três meses findos em 31 de março de 2006 e 2007, uma redução de 
15,8%, em linha com as variações de receitas e custos dos serviços prestados. 
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ANÁLISE DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE MARÇO DE 2007 E 31 DE 
DEZEMBRO DE 2006 
 
 Em 31 de 

dezembro 
de 2006 

% 
Ativo 

Em 31 de 
março de 

2007 
% 

Ativo 

Variação 
2006/2007

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Ativo      
Circulante      
Disponibilidades .......................................................... 71,8 25,4 58,6 20,7 (18,4) 
Contas a receber de clientes, líquidas de provisão 

para devedores duvidosos......................................... 17,4 6,1 19,1 6,7 10,0 
Empresas ligadas ......................................................... 13,1 4,6 12,7 4,5 (2,5) 
Estoques de materiais de consumo .............................. 3,8 1,4 4,1 1,4 7,6 
Impostos a recuperar................................................... 6,5 2,3 12,1 4,3 88,1 
Fundo da Marinha Mercante – AFRMM ....................... 24,9 8,8 24,1 8,5 (3,1) 
Bens destinados a venda ............................................. 3,6 1,3 3,6 1,3 – 
Efeitos líquidos das transações descontinuadas ............ 23,4 8,3 27,4 9,7 16,9 
Outros ........................................................................ 10,7 3,8 13,7 4,9 28,0 
Total do ativo circulante .......................................... 175,2 62,0 175,6 62,0 0,2 
      
Não circulante      
Realizável a longo prazo      
Imposto de renda e contribuição social diferidos .......... 9,3 3,3 6,8 2,4 (27,5) 
Despesas antecipadas para concessão de 

exploração portuária................................................. 3,1 1,1 3,1 1,1 (1,6) 
Outros ........................................................................ 0,9 0,3 0,6 0,2 (31,9) 
 13,3 4,7 10,4 3,7 (21,7) 
      
Permanente      
Investimentos .............................................................. 0,1  0,1 0,1  0,1 – 
Imobilizado, líquido ..................................................... 92,4 32,7 93,2 32,9 0,9 
Diferido....................................................................... 1,6 0,5 3,8 1,3 129,0 
 94,1 33,3 97,0 34,3 3,1 
Total do ativo não circulante................................... 107,4 38,0 107,4 38,0 – 
      
Total do ativo ........................................................... 282,6 100,0 283,0 100,0 0,1 
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Em 31 de 
dezembro 
de 2006 

% 
Passivo

Em 31 de 
março de 

2007 
% 

Passivo 

Variação 
2006/2007 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Passivo      
Circulante      
Fornecedores............................................................ 16,4 5,8 13,2  4,7 (19,1) 
Salários e encargos sociais ........................................ 7,5 2,7 9,0  3,2 19,1 
Empresas ligadas ...................................................... 7,6 2,7 6,0  2,1 (21,0) 
Dividendos a pagar................................................... 8,7 3,1 8,7  3,1 – 
Impostos e contribuições a recolher .......................... 7,6 2,7 7,9  2,8 4,7 
AFRMM a aplicar...................................................... 24,9 8,8 24,2  8,5 (3,1) 
Provisões operacionais .............................................. 16,4 5,8 12,3 4,3 (25,4) 
Efeitos líquidos das transações descontinuadas ......... 42,6 15,1 37,6 13,3 (11,7) 
Outros ..................................................................... 1,3 0,4 10,7 3,8 724,1 
Total do passivo circulante ................................... 133,1 47,1 129,6  45,8 (2,6) 
      
Não circulante      
Exigível a Longo Prazo      
Provisões para contingências .................................... 55,6 19,7 53,3 18,8 (4,0) 
Total do exigível a longo prazo............................ 55,6 19,7 53,3  18,8 (4,0) 
      
Participação de Minoritários...................................... 3,5 1,2 4,0  1,4 13,9 
Total do passivo não circulante............................ 59,1 20,9 57,0  20,2 (3,0) 
      
Patrimônio Líquido      
Capital social............................................................ 8,2 2,9 8,2 2,9 – 
Ações em tesouraria................................................. (49,4) (17,5) – – – 
Reservas de capital ................................................... 116,5 41,2 67,7 23,9 (41,9) 
Reservas de lucros .................................................... 15,2 5,4 15,2 5,4 – 
Lucros acumulados................................................... – – 5,0 1,8 – 
Total do Patrimônio Líquido................................. 90,5 32,0 96,1 34,0 6,2 
      
Total do Passivo e Patrimônio Líquido................. 282,6 100,0 283,0 100,0 0,1 
 
Ativo Circulante 
 
Disponibilidades 
 
As disponibilidades englobam os numerários físicos em poder da Companhia, além dos valores em 
conta-corrente e aplicações financeiras cujos vencimentos dar-se-ão em até 90 dias. As disponibilidades 
passaram de R$71,8 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$58,6 milhões em 31 de março de 
2007, uma redução de 18,4%. Essa diminuição refere-se basicamente ao desembolso com recolhimento 
de tributos federais (IRPJ e CSLL, R$8,9 milhões), aquisições de bens do ativo imobilizado (R$2,7 milhões).  
 
Contas a Receber de Clientes, Lïquidas de Provisão para Devedores Duvidosos 

 
As contas a receber de clientes, líquidas de provisão para devedores duvidosos aumentaram 10,0%, 
indo de R$17,4 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$19,1 milhões em 31 de março de 2007. 
Tal crescimento decorre basicamente do faturamento verificado no trimestre de R$89,2 milhões, dos 
recebimentos no valor de R$87,3 milhões e da constituição de provisão para devedores duvidosos no 
valor de R$0,2 milhão. 
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Estoques de Materiais de Consumo 
 

Os estoques de materiais de consumo passaram de R$3,8 milhões em 31 de dezembro de 2006 para 
R$4,1 milhões em 31 de março de 2007, o que representa um aumento de 7,6%. Esse crescimento 
está em linha com o nível de estoque de peças, partes e insumos necessários para atendimento de 
manutenção programada de navios e outros equipamentos. 

 
Impostos a Recuperar 

 
Os impostos a recuperar passaram de R$6,5 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$12,1 milhões 
em 31 de março de 2007, um incremento de 88,1%. Esse crescimento refere-se ao imposto de renda 
retido na fonte sobre aplicações financeiras e operações de mútuo entre empresas do nosso grupo. 
 
Bens Destinados à Venda 
 
Os bens destinados à venda mantiveram-se constantes em R$3,6 milhões. Esse valor refere-se aos 
rebocadores objeto de contrato de compra e venda com a CVRD. No decorrer de Abril de 2007, a 
Acionista Controladora obteve a autorização da ANTAQ de empresa brasileira de navegação, mas ainda 
não concluiu a aquisição de nossos rebocadores. Ver Seção “Operações Com Partes Relacionadas – 
Promessas de Compra e Venda de Rebocadores”. 
 
Efeitos Líquidos das Transações Descontinuadas  

 
Representa o efeito líquido das principais contas de operações relativas à antiga estrutura operacional 
que foi descontinuada no nosso grupo.  

 
 Em 31 de dezembro de 2006 Em 31 de março de 2007 
 (em R$ milhões) 
Ativo circulante   
Contas a receber de clientes .............................. 8,6 8,1 
Provisão para devedores duvidosos .................... (5,3) (5,3) 
Armadores e agentes......................................... 20,1 24,5 
Total ................................................................ 23,4 27,3 

 
Outros 
 
Os outros passaram de R$10,7 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$13,7 milhões em 31 de março 
de 2007. O incremento de 28,0% é explicado principalmente por sinistros a recuperar (R$0,9 milhão), 
antecipação de despesas com seguros (R$0,9 milhão) e outros itens diversos (R$1,2 milhão). 
 
Ativo Não Circulante 
 
IRPJ e CSLL Diferidos 
 
O IRPJ e a CSLL passaram de R$9,3 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$6,8 milhões em 31 de março 
de 2007, o que corresponde a um decréscimo de 27,5%. O decréscimo refere-se à redução de valores 
considerados como diferenças temporárias (provisões para despesas portuárias, contingências e outras). 
 
Outros  

 
Os outros ativos não circulante passaram de R$0,9 milhão em 31 de dezembro de 2006 para R$0,6 milhão em 
31 de março de 2007, correspondendo a diminuição de 31,9%, referente a recuperação de depósitos judiciais. 
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Diferido 
 
O diferido passou de R$1,6 milhão em 31 de dezembro de 2006 para R$3,8 milhões em 31 de março 
de 2007. Esse incremento refere-se ao montante de gastos incorridos com docagens de embarcações 
de terceiros fretadas a Casco Nu, cuja amortização ocorre em cinco anos, nos termos da Deliberação 
CVM nº 489, de 3 de outubro de 2005.  
 
Passivo Circulante 
 
Fornecedores 
 
Os saldos com fornecedores passaram de R$16,4 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$13,2 milhões 
em 31 de março de 2007, redução de 19,1%. Esses saldos referem-se aos valores devidos a prestadores de 
serviço de Ponta Rodoviária, terminais portuários que atendem à navegação costeira, serviços contratados do 
TVV, fornecedores de insumos como combustíveis e energia elétrica e outros, que ficaram para pagamento de 
um período para outro.  
 
Salários e Encargos  
 
Salários e encargos passaram de R$7,5 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$9,0 milhões em 
31 de março de 2007, incremento de 19,1% basicamente em função de provisão de encargos sobre 
a folha de pagamento, incluindo provisão sobre décimo terceiro salário no saldo do primeiro 
trimestre de 2007. 
 
Empresas Ligadas  
 
Empresas ligadas passaram de R$7,6 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$6,0 milhões em 
31 de março de 2007. A redução de 21,0% refere-se, basicamente, a liquidações de contas a pagar 
relativas a serviços e fornecimentos com empresas ligadas. 
 
Impostos e Contribuições a Recolher  
 
Os impostos e contribuições a recolher passaram de R$7,6 milhões em 31 de dezembro de 2006 para 
R$7,9 milhões em 31 de março de 2007, o que equivale a um aumento de 4,7%. Essa rubrica referem-se 
a imposto de renda retido na fonte de terceiros, além de PIS e COFINS, ICMS e ISS. 

 
Provisões Operacionais  
 
As provisões operacionais referem-se basicamente a valores adiantados a agentes e operadores 
portuários e provedores de serviços rodoviários para fazer frente às despesas das operações de 
transporte de carga. Essas provisões passaram de R$16,4 milhões em 31 de dezembro de 2006 para 
R$12,3 milhões em 31 de março de 2007, representando redução de 25,4%.  
 
Efeitos Líquidos das Transações Descontinuadas  

 
Representa o efeito líquido das principais contas de operações relativas à antiga estrutura operacional 
que foi descontinuada no nosso grupo. 

 
 Em 31 de dezembro de 2006 Em 31 de março de 2007 
 (Em R$ milhões) 
Passivo circulante   
Fornecedores .................................................... 16,9 20,7 
Credores por agenciamento .............................. 11,1 16,3 
Dividendos........................................................  0,6  0,6 
Imposto de renda e contribuição social.............. 14,0 – 
Total ................................................................ 42,6 37,6 
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Outros 
 
Os outros passivos circulantes aumentaram de R$1,3 milhões em 31 de dezembro de 2006 para 
R$10,7 milhões em 31 de março de 2007. Este incremento decorre do aumento de imposto de renda e 
contribuição social a recolher (R$3,0 milhões) e de outras contas a pagar relativas às operações 
descontinuadas (R$6,4 milhões). 
 
Passivo não Circulante 
 
Provisões para Contingências 
 
As provisões para contingências passaram de R$55,6 milhões em 31 de dezembro de 2006 para 
R$53,3 milhões em 31 de março de 2007, o que representa uma redução de 4,0%, consoante aos 
prognósticos dos nossos consultores jurídicos.  
 
Participação de Minoritários 
 
A participação de minoritários, R$4,0 milhões em 31 de março de 2007, refere-se basicamente a 
participação da Mitsui na DCNDB, que corresponde a 21% dos seus ativos e passivos líquidos. O 
aumento de R$3,5 milhões em 31 de dezembro de 2006 para R$4,0 milhões em 31 de março de 2007 
decorre dos resultados apurados no período. 
 
Capital Social 
 
Em 31 de março de 2007, o capital social era de R$8,2 milhões, sem apresentar variação em 
comparação a 31 de dezembro de 2006.  
 
Ações em Tesouraria 
 
O montante de ações em tesouraria foi reduzido de R$49,4 milhões em 31 de dezembro de 2006 para 
zero em 31 de março de 2007, em função do cancelamento dessas ações mediante utilização de 
reservas de capital.  
 
Reservas de Capital 
 
As reservas de capital foram reduzidas de R$116,7 milhões em 31 de dezembro de 2006 para  
R$67,7 milhões em 31 de março de 2007, face ao cancelamento de ações em tesouraria descrito acima. 
 
Lucros Acumulados 
 
Os lucros acumulados passaram de zero em 31 de dezembro de 2006 para R$5,0 milhões em 31 de 
março de 2007, composto pelo lucro auferido no trimestre, no montante de R$3,4 milhões, e 
reversão de provisões de controladas, no valor de R$1,6 milhão. 
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EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 COMPARADO COM EXERCÍCIO 
SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 
 
Receita operacional bruta 
 
As receitas operacionais brutas aumentaram de R$362,9 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de em 2005 para R$392,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2006, representando um aumento de 8,2% no período. 
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2005 
% Receita 

Bruta 2006 
% Receita 

Bruta 
Variação 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita Operacional Bruta       
TVV      

Movimentação de contêineres....................................... 72,2 19,9 85,8 21,9 18,8 
Movimentação de carga geral ....................................... 16,8 4,6 18,9 4,8 12,5 
Armazenagem e outros serviços acessórios.................... 36,0 9,9 34,4 8,8 (4,4) 

Total receita operacional bruta do TVV ....................... 125,0 34,4 139,1 35,4 11,3 
Navegação costeira........................................................... 181,9 50,1 181,8 46,3 (0,1) 
Trem Expresso .................................................................. 52,2 14,4 65,8 16,8 26,1 
Planejamento e Gestão Logística....................................... 3,8 1,0 5,8 1,5 52,6 

Total da receita operacional bruta ............................... 362,9 100,0 392,5 100,0 8,2 
 
TVV 
 
O total da receita operacional bruta do TVV passou de R$125,0 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2005 para R$139,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2006, o que corresponde a um crescimento de 11,3% no período, conforme detalhado a seguir: 
 

• Movimentação de Contêineres. A receita bruta com a movimentação de contêineres cresceu 
18,8% no período, passando de R$72,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2005 para R$85,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2006. Esse crescimento ocorreu em função: (i) do aumento de 10,2% no volume 
movimentado, suportado pelo crescimento do comércio exterior brasileiro e por ganhos de 
produtividade através de melhorias implementadas no terminal; e (ii) do aumento médio de 
6,4% nos preços dos serviços de movimentação de contêineres decorrente da melhoria na 
performance operacional do TVV, conforme indica a taxa de movimentos/hora, que passou de 
23,8, em janeiro de 2006, para 41,5, em dezembro de 2006. Essa evolução levou o terminal 
para o segundo lugar no ranking de produtividade da ABRATEC. 

 

• Movimentação de Carga Geral. A receita bruta com a movimentação de carga geral aumentou 
12,5% no período, passando de R$16,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2005 para R$18,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2006. Esse aumento é decorrente, principalmente, do aumento do preço médio cobrado por 
tonelada de granito embarcada. 

 

• Armazenagem e Outros Serviços Acessórios. A receita bruta de armazenagem e outros serviços 
acessórios diminuiu 4,4% no período, passando de R$36,0 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005, para R$34,4 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2006. Essa queda deve-se: (i) a desvalorização de 8,7% do Dólar frente ao 
Real, que comprometeu as receitas com a armazenagem de cargas importadas; e (ii) a redução 
no tempo médio de armazenagem das cargas de alguns clientes. 
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Navegação Costeira 
 
A receita bruta dos serviços de navegação costeira em 2006 não apresentou crescimento, sendo 
afetada pela desvalorização de 8,7% do Dólar em relação ao Real. Essa variação provocou uma 
perda de receita da ordem de R$9,5 milhões no Serviço Mercosul e Feeder, que tem seus preços 
definidos em Dólares. Porém, minimizamos esse resultado, praticamente igualando as receitas de 
2006 às de 2005, que totalizaram R$181,8 milhões e R$181,9 milhões, respectivamente, 
principalmente em razão dos seguintes fatores: (i) o aumento de 4,9% no preço médio em Reais por 
TEU no serviço de Cabotagem e de 5,4% no preço médio em Dólares por TEU no serviço de 
Mercosul; (ii) a re-configuração do serviço feita em setembro de 2006 para aumentar a capacidade 
de atendimento às rotas mais longas. Essa re-configuração resultou em uma redução de 3,5% no 
volume transportado no ano, mas aumentou a participação dos volumes das rotas longas de 73,2% 
do total transportado entre janeiro e setembro, para 90,1% entre outubro e dezembro; e (iii) o 
aumento no volume em TEUs transportados com Ponta Rodoviária na origem e/ou no destino no 
serviço de cabotagem, que passou de 36,7% sobre o volume total transportado em 2005, para 
44,8% em 2006, resultando no aumento da receita média por TEU movimentado; 
 
Trem Expresso 
 
A receita bruta do Trem Expresso passou de R$52,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2005, para R$65,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. 
Esse crescimento de 26,1% no período deve-se, principalmente: (i) ao aumento de 6,2% do volume 
total transportado, que passou de 40.590 TEUs em 2005, para 43.123 em 2006, com destaque para o 
aumento de 10,3% nos volumes movimentados na rota São Paulo-Bahia que, por ser a mais longa do 
serviço, implica maiores receitas por TEU transportado; (ii) aos aumentos das receitas médias por TEU 
transportado nas rotas São Paulo-Bahia e São Paulo-Centro Oeste, de 26,2% e 7,9% respectivamente, 
decorrentes de alterações no mix de cargas transportadas e de aumentos nos preços praticados. Essas 
rotas representam, juntas, 85,5% do volume transportado; (iv) a ampliação da carteira de clientes, que 
passou de 98 clientes atendidos em 2005 para 128 em 2006; e (v) a inauguração do armazém coberto 
de 18,0 mil m² no TERCAM em março de 2006, que ampliou o escopo dos serviços prestados aos 
clientes na Bahia. O armazém do TERCAM encerrou o ano com 43,8% de sua capacidade ocupada. 
 
Planejamento e Gestão Logística 
 
As receitas brutas com serviços de planejamento e gestão logística passaram de R$3,8 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, para R$5,8 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2006. Esse crescimento de 52,6% no período deve-se: (i) a receita 
variável de R$2,4 milhões, correspondentes a 50% da economia de custos logísticos obtida pelos 
clientes com a prestação de nossos serviços no ano de 2006; e (ii) aos reajustes de preço da parcela fixa 
conforme os contratos firmados com os clientes. 
 
Impostos sobre serviços 
 
Os impostos sobre serviços passaram de R$43,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2005 para R$47,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, 
representando um aumento de 9,4% no período. Esse aumento deve-se ao crescimento de 11,3% das 
receitas brutas do TVV, de 26,1% das receitas brutas do Trem Expresso e de 52,6% nas receitas dos 
serviços de planejamento e gestão logística, todos acima da média de 8,2% verificada no conjunto de 
todas as nossas receitas. Como essas receitas são auferidas no mercado interno, esse crescimento 
resultou no aumento da base de cálculo dos impostos. 
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Receita líquida operacional 
 
O total da receita líquida operacional dos serviços passou de R$319,4 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$344,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2006, o que corresponde a um crescimento de 8,0% no período. Esse crescimento é 
decorrente dos acréscimos na receita operacional bruta e das variações nos impostos sobre os serviços 
prestados acima explicados. 
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2005 
% Receita 

Líquida 2006 
% Receita 

Líquida 
Variação 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita Operacional Líquida dos Serviços      
TVV      

Movimentação de contêineres .................................. 62,7 19,6 73,4 21,3 17,1 
Carga geral............................................................... 14,5 4,5 17,0 4,9 17,2 
Armazenagem e outros serviços acessórios ............... 31,6 10,0 29,5 8,6 (6,6) 

Total da receita líquida operacional  
   de serviços do TVV................................................. 108,8 34,1 119,9 34,8 10,2 
Navegação costeira ...................................................... 164,8 51,6 165,4 48,0 0,4 
Trem Expresso.............................................................. 42,2 13,2 54,1 15,7 28,2 
Planejamento e Gestão Logística ................................. 3,6 1,1 5,5 1,5 52,8 

Total da receita operacional líquida dos serviço .... 319,4 100,0 344,9 100,0 8,0 
 
Custo dos serviços prestados 
 
O total dos custos dos serviços prestados passou de R$257,5 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005 para R$284,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2006, o que equivale a um crescimento de 10,5% no período, conforme detalhado a seguir: 
 

 
Exercício Social Encerrado em 

31 de dezembro de  

 2005 
%  

Custo 2006 
%  

Custo 
Variação 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Custos dos serviços prestados      
Custos dos serviços do TVV      

Carga e descarga ............................................................ 29,3 11,4 31,2 11,0 6,5 
Pessoal............................................................................ 15,7 6,1 20,3 7,1 29,3 
Serviços contratados ....................................................... 13,0 5,1 14,1 5,0 8,5 
Arrendamento ................................................................ 6,7 2,6 7,4 2,6 10,4 
Outros custos.................................................................. 12,3 4,7 12,1 4,2 (1,6) 

Total dos custos dos serviços do TVV ............................ 77,0 29,9 85,1 29,9 10,5 
Custos dos serviços de Navegação Costeira      

Movimentação de contêineres ......................................... 53,7 20,9 53,8 18,9 0,2 
Combustíveis ................................................................... 20,4 7,9 22,8 8,0 11,8 
Transporte rodoviário de curta distância........................... 18,2 7,1 18,4 6,5 1,1 
Pessoal marítimo.............................................................. 11,6 4,5 15,7 5,5 35,3 
Frota de contêineres ........................................................ 7,5 2,9 6,7 2,4 (10,7) 
Fretamento de Navios ...................................................... 10,7 4,2 11,7 4,1 9,3 
Custos Portuários............................................................. 10,9 4,3 9,9 3,5 (9,2) 
Suprimentos .................................................................... 7,0 2,7 6,7 2,3 (4,3) 
Outros custos .................................................................. 1,5 0,4 4,6 1,6 206,7 

Total dos custos dos serviços de navegação costeira... 141,5 54,9 150,3 52,8 6,2 
Custos dos serviços de Trem Expresso        

Transporte ferroviário ...................................................... 21,8 8,5 28,8 10,1 32,1 
Transporte rodoviário de curta distância .......................... 10,7 4,2 13,4 4,7 25,2 
Movimentação de contêineres......................................... 5,4 2,1 5,7 2,0 5,6 
Frota de contêineres........................................................ 1,1 0,4 1,2 0,5 9,1 

Total dos custos dos serviços de Trem Expresso .......... 39,0 15,2 49,1 17,3 25,9 

Total dos custos dos serviços prestados........................ 257,5 100,0 284,5 100,0 10,5 
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Custo dos serviços do TVV 
 
O total dos custos dos serviços de TVV passou de R$77,0 milhões no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2005 para R$85,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, 
o que equivale a um crescimento de 10,5% no período, conforme detalhado a seguir: 
 

• Carga e Descarga. O custo de carga e descarga no TVV aumentou 6,5% no período, passando 
de R$29,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$31,2 milhões 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Esse aumento está diretamente 
ligado ao incremento de 10,2% de volume movimentado no período.  

 

• Pessoal. Os custos com pessoal aumentaram 29,3% no período, passando de R$15,7 milhões 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$20,3 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Essa variação é explicada: (i) pelo aumento no 
quadro de empregados de 295, em 2005, para 353, em 2006, decorrente principalmente da 
contratação de pessoal para execução das atividades de manutenção que até então eram feitas 
por terceiros. Essa medida visou aumentar a confiabilidade dos equipamentos, reduzindo o 
tempo perdido com quebras e paradas para manutenção; (ii) pelo reajuste salarial de 1,5% e 
adicional de periculosidade de 2% atendendo negociação de Acordo Coletivo; e (iii) pela 
contratação de novos serviços para o transporte de funcionários de suas casas para o TVV, 
ampliando o raio de oferta desse benefício. 

 

• Serviços Contratados. O custo com serviços contratados cresceu 8,5% no período, passando de 
R$13,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$14,1 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Essa variação deve-se: (i) a novos contratos 
operacionais firmados com empresas encarregadas da movimentação de contêineres em 
caminhões dentro do terminal. Essa movimentação leva os contêineres dos pátios para o cais, onde 
serão embarcados, e vice e versa. Os novos prestadores de serviço foram selecionados, por 
possuírem carretas especiais que reduzem o tempo gasto na operação; e (ii) a reajustes contratuais 
com empresas prestadoras de serviços como segurança, limpeza e outros. 

 

• Arrendamento. O custo com o arrendamento do terminal aumentou 10,4% no período, 
passando de R$6,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para 
R$7,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Esse aumento está 
diretamente ligado ao incremento de 10,2% no volume movimentado no período. 

 

• Outros Custos. Os outros custos diminuíram 1,6% no período, passando de R$12,3 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$12,1 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2006. Essa redução deve-se à gestão eficiente de custos 
variáveis como energia elétrica, combustível, materiais e outros.  
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Custo dos serviços de navegação costeira 
 
O total dos custos dos serviços de navegação costeira passou de R$141,5 milhões no exercício 
socia encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$150,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2006, o que equivale a um crescimento de 6,2% no período, conforme detalhado a seguir: 
 

• Combustíveis. O custo com combustíveis passou de R$20,4 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$22,8 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2006, correspondendo a um aumento de 11,8% no período. Essa variação 
deve-se ao aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional que influencia 
diretamente o preço do bunker no Brasil, conforme ilustra o gráfico abaixo: 
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Fonte: Petrobras Distribuidora e Energy Information Administration. 
 
Os efeitos do aumento do preço do bunker foram, porém, minimizados pela desvalorização do Dólar 
frente ao Real de 8,7% de 2005 para 2006. 
 

• Transporte Rodoviário de Curta Distância. O custo com o transporte rodoviário de curta 
distância no serviço de navegação costeira passou de R$18,2 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$18,4 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2006, o que corresponde a um aumento de 1,1% no período, apesar do 
volume em TEUs comercializado com operações de Ponta Rodoviária na origem e/ou no 
destino, no serviço de cabotagem, ter passado de 36,7% para 44,8% sobre o total 
movimentado nesse serviço. Esse bom desempenho deve-se à implementação de novos 
processos para a contratação de terceiros e a uma maior eficiência na coordenação da 
execução do serviço, com foco no aumento da produtividade dos ativos de terceiros.  

 

• Pessoal Marítimo. O custo com pessoal marítimo passou de R$11,6 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$15,7 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 35,3% no período. Esse 
crescimento decorre de ajustes para a equiparação salarial e de benefícios para equipes que 
haviam sido contratadas junto à Frota Oceânica, bem como investimentos feitos em 
treinamento para re-qualificação dos profissionais, adequando-os ao padrão de mercado. 

 

• Frota de Contêineres. Os custos com a frota de contêineres passaram de R$7,5 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$6,7 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que equivale a um redução de 10,7% no período. 
Essa queda reflete a desvalorização de 8,7% do Dólar frente ao Real neste período, variação 
que resultou na redução no custo de leasing. 

 

• Fretamento de Navios. Os custos de fretamento de navios passsaram de R$10,7 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$11,7 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2006, o que representa um crescimento de 9,3% no período. Esse aumento 
reflete a variação na TJLP, que serve de base para os reajustes do contrato de fretamento de navios. 
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• Custos Portuários. Os custos portuários passaram de R$10,9 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$9,9 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2006, o que equivale a uma redução de 9,2% no período. Esta queda 
deve-se: (i) a redução no número de escalas após a re-configuração do serviço: e (ii) a 
desvalorização de 8,7% do Dólar frente ao Real que reduziu os custos portuários na Argentina. 

 

• Suprimentos. Os custos com suprimentos passaram de R$7,0 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$6,7 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2006, o que corresponde a uma redução de 4,3% no período. Essa queda 
é decorrente das melhorias na gestão dos estoques de peças de reposição. 

 

• Outros Custos. Os outros custos do serviço de navegação costeira passaram de R$1,5 milhões 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$4,6 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que representa um crescimento de 206,7% 
no período. Esse aumento deve-se principalmente à realização da docagem obrigatória para 
manutenção preventiva e vistoria obrigatória do navio Frota Rio ao custo de R$2,0 milhões. 

 
Custo dos serviços Trem Expresso 
 
O total do custo dos serviços de Trem Expresso passou de R$39,0 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2005 para R$49,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2006, o que equivale a um crescimento de 25,9% no período, conforme detalhado a seguir: 
 

• Transporte Ferroviário. Os custos com o transporte ferroviário passaram de R$21,8 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$28,8 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que corresponde a um crescimento de 32,1% no 
período. Esse aumento deve-se: (i) ao aumento de 6,2% no volume transportado. Para 
suportar esse crescimento, utilizamos 1.651 trens da FCA em 2006 contra 1.350 em 2005, 
com destaque para os 762 utilizados na rota São Paulo-Bahia, número 40,6% maior do que o 
do ano anterior. Por ser a mais longa de todas, essa rota implica maior custo por trem 
utilizado; e (ii) aos aumentos do preço do óleo diesel registrados ao longo do ano de 2005 que 
levaram o custo do combustível a um patamar de R$1,35/litro em 2006, 14,5% acima do 
preço de janeiro de 2005, conforme o gráfico abaixo. 

 
Preço do Óleo Disel (em R$/litro) 
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2005 2006  
 

Fonte: ANP. 
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• Transporte Rodoviário de Curta Distância. O custo com o transporte rodoviário de curta 
distância passou de R$10,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 
para 13,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que 
representa um aumento de 25,2% no período. Esse crescimento ocorreu em razão: (i) do 
aumento de 6,2% no volume transportado; (ii) dos reajustes dos preços praticados pelos 
prestadores desse serviço, repassando, inclusive, os aumentos verificados no preço do óleo 
diesel; e (iii) do aumento médio de 16km nas distâncias percorridas nas Pontas Rodoviárias, 
que passaram de uma média de 210km para 226km. 

 

• Movimentação de Contêineres. O custo com a movimentação de contêineres no Trem Expresso 
passou de R$5,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para 
R$5,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que equivale a um 
aumento de 5,6% no período. Esse crescimento reflete o aumento de 6,2% no volume movimentado. 

 

• Frota de Contêineres. O custo com a frota de contêineres no Trem Expresso passou de 
R$1,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$1,2 milhões 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que equivale a um aumento de 
9,1% no período. Esse crescimento deve-se ao aumento da frota de contêineres em utilização 
e ao reajuste nos preços pagos pela manutenção desses equipamentos. 

 
Lucro Bruto 
 
O lucro bruto passou de R$61,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 
para R$60,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que representa uma 
redução de 2,4% no período. Essa redução é decorrente, principalmente: (i) da desvalorização de 8,7% 
do Dólar frente ao Real que afetou de maneira mais significativa nossas receitas, já que 27,3% delas 
são referenciadas em Dólares, do que nossos custos, que tem uma parcela de apenas 13,5% 
referenciada em Dólares; e (ii) do aumento do preço do petróleo, que provocou um aumento de 
11,8% nos custos com combustíveis para a navegação costeira, linha que representa 8,0% do total dos 
custos dos serviços prestados. 
 
Receitas (Despesas) Operacionais 
 

 
Exercício Social Encerrado em 

31 de dezembro de  

Receitas (Despesas) Operacionais 
 

2005 
% Despesa 
Operacional 2006 

% Despesa 
Operacional 

Variação 
(%) 

Despesas administrativas e comerciais.............................. (36,1) 71,3 (32,7) 95,9 (9,4) 
Outras receitas (despesas) operacionais............................ (14,5) 28,7 (1,4) 4,1 (90,3) 

Total das despesas operacionais ................................. (50,6) 100,0 (34,1) 100,0 (32,6) 
 
Despesas Administrativas e Comerciais 
 
As despesas administrativas e comerciais são, basicamente, compostas por despesas de vendas, 
despesas com serviços contratados, despesas com pessoal e despesas gerais. As despesas com vendas 
são, basicamente, compostas pela provisão para devedores duvidosos.  
 
Nossas despesas administrativas e comerciais passaram de R$36,1 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2005 para R$32,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2006, o que corresponde a uma diminuição de 9,4% no período. Essa redução ocorreu, principalmente, em 
função de reversão de provisão para devedores duvidosos, decorrente de adequação do nível de provisão ao 
contas a receber. Nossas despesas com serviços contratados, despesas com pessoal e despesas gerais 
aumentaram 7,8% de R$38,3 milhões em 2005 para R$41,3 milhões em 2006 em função: (i) de aumento 
do quadro de pessoal; (ii) de reajustes salariais; e (iii) de reajustes nos serviços profissionais contratados 
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Outras Despesas Operacionais 
 
Outras despesas operacionais passaram de R$14,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2005 para R$1,4 milhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o 
que representa uma redução de 90,3% no período. Esta queda reflete registros de provisão para 
contingências no valor de R$29,5 milhões, compensado em parte com reversão parcial da provisão 
constituída em 2005 decorrente da entrada em funcionamento do novo sistema de ERP, software 
utilizado para integrar os nossos departamentos, no valor de R$5,4 milhões e pela reversão da provisão 
para perdas de ativos da Seamar no valor de R$22,2 milhões. 
 
Resultado Operacional 
 
O resultado operacional passou de R$11,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2005 para R$26,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que 
representa um aumento de 132,7% no período. Esse aumento deve-se aos fatores comentados acima. 
 
Receita Financeira 
 
As receitas financeiras passaram de R$35,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2005 para R$39,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que 
representa um aumento de 11,3% no período. Essa variação deve–se ao aumento do saldo médio das 
aplicações financeiras ocorrido durante o ano. A queda nas disponibilidades ocorreu ao final do ano de 
2006, conforme principais fatores expostos na explicação sobre variação das contas de disponibilidades. 
 
Despesa Financeira 
 
As despesas financeiras passaram de R$7,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2005 para R$6,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que 
corresponde a uma redução de 17,8% no período. Essa queda deve-se a liquidação de mútuos com a 
CVRD International S.A. ocorrida em 2006. 
 
Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas 
 
Nossas despesas com variações monetárias e cambiais passaram de R$1,7 milhão no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005 para R$1,0 milhão no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2006, o que representa uma redução de 41,2% dessas despesas no período. Essa redução é 
explicada pela valorização do Real em relação ao Dólar de 2006 ter sido inferior à registrada em 2005. 
 
IRPJ e CSLL 
 
As despesas com IRPJ e CSLL passaram de R$15,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2005 para R$21,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o 
que representa um aumento de 32,1% no período. Esse aumento deve-se basicamente ao aumento do 
lucro tributável em 55,8% e a constituição de créditos sobre diferenças temporárias oriundas de 
provisão para despesas portuárias na DCNDB e de provisões para contingências do TVV. 
 
Participação de Minoritários 
 
A participação de minoritários passou de R$2,3 milhões de despesa no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005 para R$1,8 milhões de despesa no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2006, o que corresponde a uma dimuição de 21,7% no período. Essa redução reflete a 
aplicação da participação de 21,0% detido pela Mitsui USA sobre as receitas e despesas da DCNCB. 
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Lucro Líquido 
 
O lucro líquido passou de R$19,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 
para R$36,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, o que representa um 
aumento de 83,7% no período. Esse aumento ocorreu em funação dos fatos analisados acima. 
 
EBITDA Ajustado 
 
O EBITDA Ajustado passou de R$20,5 milhões em 2005 para R$38,4 milhões em 2006, o que corresponde 
a um crescimento de 87,3% no período. Esse crescimento reflete os seguintes desempenhos por serviço: 
 
TVV 
 
O TVV registrou um aumento de 11,3% na receita bruta no período, que atingiu R$139,1 milhões em 
2006, graças, principalmente, ao aumento de 18,8% nas receitas com a movimentação de contêineres, 
que atingiram R$85,8 milhões em 2006, passando a representar 21,9% do total das receitas brutas dos 
serviços prestados por nós. Esse desempenho foi impulsionado pelo crescimento de 10,2% no volume 
movimentado em TEUs em 2006 e pelo sucesso nas negociações para o reajuste dos preços obtido 
graças à melhoria significativa na performance operacional do terminal, refletida na evolução da taxa 
de movimentação de contêineres/hora. Esse indicador passou de 23,8 em janeiro para 41,5 em 
dezembro de 2006, colocando o TVV no segundo lugar entre os principais terminais do país em termos 
de taxa de movimentação de contêineres/hora, de acordo com dados da ABRATEC. 
 
Entre outras medidas tomadas para melhorar a performance operacional do terminal e torná-lo, assim, 
mais atrativo para seus clientes, aumentamos nosso quadro de funcionários, tirando de terceiros a 
responsabilidade por atividades críticas como a manutenção dos equipamentos portuários, revimos 
contratos com prestadores de serviço visando aumentar a confiabilidade e eficiência dos mesmos e 
implementamos medidas que visavam melhorar a gestão de vários custos fixos e variáveis. Em 
decorrência dessas ações, o custo com pessoal no TVV aumentou 29,3%, o custo com os serviços 
contratados aumentou 8,5% e os custos com uma série de outros itens fixos e variáveis, como energia 
elétrica e combustíveis, caíram 1,6%. 
 
Como resultado, o EBITDA Ajustado do TVV passou de R$29,5 milhões em 2005 para R$33,4 milhões 
em 2006, o que representa um crescimento de 13,2%. O TVV atingiu a participação de 54,0% no 
nosso EBITDA Ajustado em 2006, comparado com uma participação 67,1% em 2005. 
 
Navegação Costeira 
 
Operando com os mesmos cinco navios utilizados em 2005, enfrentamos os desafios provocados pela 
desvalorização de 8,7% no Dólar e pelo aumento de 11,8% no custo do bunker que comprometeram 
nossas receitas e custos na navegação costeira, respectivamente. Nesse cenário, alteramos a 
configuração de nossos serviços, determinando o fim do emprego dedicado do navio Frota Manaus ao 
serviço Feeder na nossa rota Santos-Salvador. Essa medida visava direcionar mais capacidade ao 
atendimento de rotas longas (Buenos Aires à Fortaleza) e, portanto, com melhores margens para fazer 
frente aos aumentos no custo, e ao mesmo tempo reduzir a exposição de nossas receitas ao Dólar. 
 
Em 2006, registramos ainda R$5,6 milhões no EBITDA Ajustado referentes aos créditos de AFRMM 
decorrentes da docagem do navio Frota Rio e outras despesas com manutenção e reparo das embarcações. 
 
Como resultado, o EBITDA Ajustado da navegação costeira passou de R$10,8 milhões em 2005 para 
R$22,9 milhões em 2006, o que representa um crescimento de 112,0% no período. A navegação 
costeira atingiu a participação de 37,1% no nosso EBITDA Ajustado em 2006, comparado com uma 
participação 24,5% em 2005. 
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Trem Expresso 
 
O Trem Expresso apresentou um crescimento de 26,1% nas suas receitas brutas no período, que 
atingiram R$65,8 milhões em 2006. Esse desempenho reflete o aumento de 6,2% no volume 
transportado, que totalizou 43.123 TEUs, com destaque para o crescimento da participação das rotas 
mais longas e, portanto, capazes de gerar mais receita por contêiner transportado. Além disso, o Trem 
Expresso passou a contar em 2006 com o armazém inaugurado no TERCAM para ampliar o escopo dos 
serviços oferecidos aos clientes e incrementar sua receita. 
 
Os custos do Trem Expresso subiram 25,9% e totalizaram R$49,1 milhões, refletindo o aumento da 
utilização dos trens que percorrem rotas mais longas. O aumento nos preços do óleo diesel provocou o 
reajuste do preço pago pelos trens da FCA e no custo das Pontas Rodoviárias. 
 
Como resultado, O EBITDA Ajustado do Trem Expresso passou de R$2,9 milhões em 2005 para R$3,7 milhões 
em 2006, o que representa um crescimento de 27,6%. O Trem Expresso atingiu a participação de 
6,0% no nosso EBITDA Ajustado em 2006, comparado com uma participação 6,6% em 2005. 
 
Serviço de Planejamento e Gestão Logística 
 
O sucesso na prestação desse serviço reflete-se nas receitas variáveis brutas auferidas em 2006. Essas 
receitas representam uma parcela de 50% das economias de custos logísticos auferidas por nossos 
clientes com a prestação desses serviços. O EBITDA Ajustado dos serviços de planejamento e gestão 
logística passou de R$0,8 milhão em 2005 para R$1,8 milhão em 2006, o que representa um 
crescimento de 125,0%. Os serviços de planejamento e gestão logística atingiram a participação de 
3,0% no nosso EBITDA Ajustado em 2006, comparado com uma participação 1,8% em 2005. 
 
ANÁLISE DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 31 DE 
DEZEMBRO DE 2005 
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2005 
% 

Ativo 2006 
% 

Ativo 

Variação 
2005/2006 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Ativo  
Circulante      
Disponibilidades..................................................................................... 250,3 40,0 71,8 25,4 (71,3) 
Contas a receber de clientes, líquidas de provisão para devedores duvidosos .... 15,7 2,5 17,4 6,2 10,8 
Empresas ligadas ................................................................................... 11,5 1,8 13,1 4,6 13,9 
Estoque de materiais de consumo.......................................................... 3,6 0,6 3,8 1,3 5,6 
Impostos a recuperar ............................................................................. 5,0 0,8 6,5 2,3 30,0 
Fundo da Marinha Mercante-AFRMM .................................................... 23,3 3,7 24,9 8,8 6,9 
Bens destinados a venda........................................................................ – – 3,6 1,3 – 
Investimentos líquidos destinados à alienação ........................................ 205,7 32,9 – – (100,0) 
Efeito Líquido das transações descontinuadas ........................................ 17,5 2,8 23,4 8,3 33,7 
Outros ................................................................................................... 13,6 2,2 10,7 3,8 (21,3) 
Total do Ativo Circulante ................................................................... 546,2 87,3 175,2 62,0 (67,9) 
      

Não Circulante      
Realizável a Longo Prazo      
Imposto de renda e contribuição social diferidos .................................... 6,0 1,0 9,4 3,3 56,7 
Despesas antecipadas para concessão de exploração portuária .............. 3,3 0,5 3,1 1,1 (6,1) 
Investimentos líquidos destinados à alienação ........................................ – – – – – 
Outros ................................................................................................... 1,4 0,2 0,8 0,3 (42,9) 
Total do Realizável a Longo Prazo .................................................... 10,7 1,7 13,3 4,7 24,3 
      

Permanente      
Investimentos ........................................................................................ 0,8 0,1 – – (100,0) 
Imobilizado líquido ................................................................................ 68,0 10,9 92,5 32,7 36,0 
Diferido ................................................................................................. – – 1,6 0,6 – 
Total do Permanente .......................................................................... 68,8 11,0 94,1 33,3 36,8 
Total do Ativo não circulante ............................................................ 79,5 12,7 107,4 38,0 35,1 

Total do Ativo ..................................................................................... 625,7 100,0 282,6 100,0 (54,8) 
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Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2005 
% 

Passivo 2006 
% 

Passivo 
Variação 

2005/2006 (%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Passivo      
      

Circulante      
      

Fornecedores ................................................................. 18,0 2,9 16,4 5,8 (8,9) 
Salários e encargos sociais.............................................. 8,6 1,4 7,6 2,7 (11,6) 
Empresas ligadas............................................................ 98,2 15,7 7,6 2,7 (92,3) 
Dividendos a pagar ........................................................ 15,9 2,5 8,7 3,1 (45,3) 
Impostos e contribuições a recolher ............................... 8,0 1,3 7,6 2,7 (5,0) 
AFRMM a aplicar ........................................................... 23,3 3,7 24,9 8,8 6,9 
Provisões operacionais ................................................... 12,6 2,0 16,4 5,8 30,2 
Efeitos líquidos das transações descontinuadas .............. 95,8 15,5 42,6 15,1 (55,5) 
Outros .......................................................................... 1,5 0,2 1,2 0,4 (20,0) 
Total do passivo circulante......................................... 281,9 45,2 133,0 47,1 (52,8) 
      

Não circulante      
      

Exigível a Longo Prazo      
Empresas ligadas............................................................ 65,0 10,4 - - (100,0) 
Provisões para contingências.......................................... 29,6 4,7 55,6 19,7 87,8 
Outros .......................................................................... 2,1 0,3 - - (100,0) 
Total do exigível a longo prazo ................................. 96,7 15,4 55,6 19,7 (42,5) 
      

Participação de Minoritários ...................................... 4,0 0,6 3,5 1,2 (12,5) 
      

Total do passivo não circulante ................................. 100,7 16,0 59,1 20,9 (41,3) 
      

Patrimônio Líquido      
      

Capital social ................................................................ 121,2 19,4 8,2 2,9 (93,2) 
Ações em tesouraria ...................................................... (2,4) (0,4) (49,4) (17,5) 1958,3 
Reservas de capital......................................................... 110,9 17,7 116,5 41,2 5,0 
Lucros acumulados ........................................................ 13,4 2,1 15,2 5,4 13,4 
Total do Patrimônio Líquido ...................................... 243,1 38,8 90,5 32,0 (62,8) 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido...................... 625,7 100,0 282,6 100,0 (54,8) 
 
Ativo Circulante 
 
Disponibilidades 
 
As disponibilidades englobam os numerários físicos em poder da Companhia, além dos valores em 
conta-corrente e aplicações financeiras cujos vencimentos se darão em até 90 dias. As disponibilidades 
passaram de R$250,3 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$71,8 milhões em 31 de dezembro 
de 2006, o que representa um decréscimo de 71,3%. Essa diminuição refere-se basicamente a redução 
de capital ocorrida em dezembro no valor de R$113,0 milhões e à compra de ações para manutenção 
em tesouraria no valor de R$47,0 milhões líquidos relativa à venda da Seamar Shipping Corporation 
para a CVRD por R$115,0 milhões. A redução de capital foi promovida para refletir no caixa a 
reestruturação operacional que descontinuou as atividades de apoio portuário e transporte marítimo de 
longo curso de granéis, que passaram para a CVRD. Ao assumir essas atividades, a CVRD passou a 
responder por todos os passivos e ativos dessas operações incluindo, portanto, valores proporcionais de 
disponibilidades acumuladas da Companhia. 
 
Estoques de Materiais de Consumo 

 
Os Estoques de materiais de consumo passaram de R$3,6 milhões em 31 de dezembro de 2005 para 
R$3,8 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 5,6%. Esse crescimento 
está em linha com o nível de estoque de peças, partes e insumos necessários para atendimento de 
manutenção programada de navios e outros equipamentos. 
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Impostos a Recuperar 
 

Os impostos a recuperar passaram de R$5,0 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$6,5 milhões 
em 31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 30,0%. Esse crescimento refere-se ao 
imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras e operações de assistência financeira de 
empresas do nosso grupo, além do valor de R$600,0 mil referente ao INSS a recuperar. 
 
Bens Destinados à Venda 
 
Os bens destinados à venda passaram de zero em 31 de dezembro de 2005, para R$3,6 milhões em 
31 de dezembro de 2006. Esse aumento refere-se aos rebocadores objeto de contrato de compra e 
venda com a CVRD, aguardando autorização da ANTAQ para finalizar a operação. ver Seção 
“Operações Com Partes Relacionadas – Promessas de Compra e Venda de Rebocadores”. 
 
Investimentos Líquidos Destinados à Alienação  

 
Os investimentos líquidos destinados à alienação passaram de R$205,7 milhões em 31 de dezembro de 
2005 para zero em 31 de dezembro de 2006, o que representa uma diminuição de 100,0%. Essa 
redução refere-se a disponibilização da Seamar Shipping Corporation, empresa que presta serviços de 
navegação de longo curso, para venda, líquida do efeito das aquisições do TVV e do PSC Terminais 
Intermodais. Essas operações envolveram compra e venda de participações pelo valor contábil, não 
gerando, impacto nos resultados. Como trata-se de reduções em investimento também não há impacto 
no ativo imobilizado da Companhia.  

 
Efeitos Líquidos das Transações Descontinuadas  

 
Representa o efeito líquido das principais contas de operações relativas à antiga estrutura operacional 
que foi descontinuada no nosso grupo. 

 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2005 2006 
 (em R$ milhões) 
Ativo circulante   
Contas a receber de clientes ............................................................  25,6 8,6 
Provisão para devedores duvidosos ..................................................  (19,9) (5,3) 
Armadores e agentes .......................................................................  11,8 20,1 

Total ...............................................................................................  17,5 23,4 

 
Ativo Não Circulante 
 
IRPJ e CSLL Diferidos 
 
O IRPJ e a CSLL passaram de R$6,0 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$9,4 milhões em 31 de 
dezembro de 2006, o que corresponde a um crescimento de 56,7%. Esse crescimento deve-se (i) ao 
aumento das diferenças temporárias oriundas de despesas portuárias da DCNDB decorrente do maior 
volume de operações para provisão com docagens na DCNDB; e (ii) aumento das provisões para 
contingências do TVV. 
 
Outros  

 
Os outros passaram de R$1,4 milhão em 31 de dezembro de 2005 para R$0,8 milhão em 31 de 
dezembro de 2006, o que corresponde a uma diminuição de 42,9%. Essa redução é decorrente, 
principalmente, dos valores que foram liquidados através de cobranças judiciais. 
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Investimentos 
 

Os investimentos passaram de R$0,8 milhão em 31 de dezembro de 2005 para zero em 31 de dezembro de 
2006. Essa queda ocorreu em função da consolidação da Docenave Argentina, constituída no final de 2005.  
 
Imobilizado, Líquido 
 
O imobilizado, líquido passou de R$68,0 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$92,5 milhões em 
31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 36,0%. Esse aumento ocorreu em função 
da aquisição, em dezembro de 2006, do TERCAM no valor de R$26,8 milhões, em decorrência do 
nosso processo de reestruturação. 
 
Diferido 
 
O diferido passou de zero em 31 de dezembro de 2005 para R$1,6 milhões em 31 de dezembro 
de 2006. Esse aumento refere-se ao montante de gastos incorridos com docagens de embarcações de 
terceiros fretadas a Casco Nu, cuja amortização ocorre em cinco anos, nos termos da Deliberação CVM 
nº 489, de 3 de outubro de 2005.  
 
Passivo Circulante 
 
Fornecedores 
 
Os custos com fornecedores passaram de R$18,0 milhões em 31 de dezembro de 2005 para 
R$16,4 milhões em 31 de dezembro de 2006. Esses custos referem-se aos valores devidos a 
prestadores de serviço de Ponta Rodoviária, terminais portuários que atendem à navegação costeira, 
serviços contratados do TVV, fornecedores de insumos como combustíveis e energia elétrica e outros, 
que ficaram para pagamento de um ano para outro. A diminuição de 8,9% decorre, principalmente, 
da redução do número de fornecedores do TVV após a contratação de funcionários para exercer 
funções anteriormente terceirizadas. 
 
Salários e Encargos  
 
Salários e encargos passaram de R$8,6 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$7,6 milhões em 
31 de dezembro de 2006, o que representa uma diminuição de 11,6%. Essa redução decorre das 
diferenças no provisionamento de despesas com pessoal, notadamente despesas com férias, entre os 
períodos analisados. 
 
Empresas Ligadas  
 
Empresas ligadas passaram de R$98,2 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$7,6 milhões em 
31 de dezembro de 2006, o que representa uma redução de 92,3%. Essa diminuição refere-se, 
basicamente, a liquidações de empréstimos (operações de mútuos) com empresas ligadas (Seamar 
Shipping Corporation e CVRD International S.A.) e serviços prestados pela CVRD. 
 
Dividendos a Pagar 
 
Os dividendos a pagar passaram de R$15,9 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$8,7 milhões 
em 31 de dezembro de 2006, o que corresponde a uma diminuição de 45,3%. Essa queda deve-se ao 
fato dos dividendos interinos pagos em dezembro de 2006 terem sido quase a totalidade dos 
dividendos de 2006. 
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Impostos e Contribuições a Recolher  
 
São registrados os impostos referentes a imposto de renda retido na fonte de terceiros, além de PIS e 
COFINS. Os impostos e contribuições a recolher passaram de R$8,0 milhões em 31 de dezembro de 
2005 para R$7,6 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que equivale a uma redução de 5,0%. Essa 
diminuição deve-se a queda de retenção de imposto de renda na fonte de terceiros em R$400,0 mil. 

 
Provisões Operacionais  
 
As provisões operacionais referem-se basicamente a valores adiantados a agentes portuários para fazer 
frente às despesas das operações de transporte de carga. Essas provisões passaram de R$12,6 milhões 
em 31 de dezembro de 2005 para R$16,4 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que representa um 
aumento de 30,2%. Essa variação é devida ao aumento do volume de transporte contratado em aberto 
no final de dezembro de 2006. 
 
Efeitos Líquidos das Transações Descontinuadas  

 
Representa o efeito líquido das principais contas de operações relativas à antiga estrutura operacional 
que foi descontinuada no nosso grupo. 

 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de 

 2005 2006 
 (Em R$ milhões) 
Passivo circulante   
Fornecedores ......................................................................................... 18,3 16,9 
Credores por agenciamento ................................................................... 9,5 11,1 
Dividendos ............................................................................................. 54,3 0,6 
Imposto de renda e contribuição social................................................... 13,7 14,0 

Total ..................................................................................................... 95,8 42,6 

 
Passivo não Circulante 
 
Empresas Ligadas 
 
Empresas ligadas passaram de R$65,0 milhões em 31 de dezembro de 2005 para zero em 31 de dezembro 
de 2006. Essa queda refere-se a liquidação do mútuo financeiro com a empresa CVRD International S.A. 
 
Provisões para Contingências 
 
As provisões para contingências passaram de R$29,6 milhões em 31 de dezembro de 2005 para 
R$55,6 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 87,8%. Esse 
crescimento refere-se a revisão de prognósticos de processos trabalhistas e tributários, ocasionando 
acréscimo em despesa com provisionamento. 
 
Participação de Minoritários 
 
Participação de minoritários refere-se à participação da Mitsui USA na DCNDB, que corresponde a de 21,0% 
nos ativos e passivos líquidos da DCNDB. A participação de minoritários passou de R$4,0 milhões em 31 de 
dezembro de 2005 para R$3,5 milhões em 31 de dezembro de 2006, o que representa uma redução 
de 12,5%. Essa variação reflete a aplicação da participação de 21,0% detido pela Mitsui USA sobre as 
receitas e despesas da DCNDB. 
 

121



Capital Social 
 
O capital social passou de R$121,2 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$8,2 milhões em 31 de 
dezembro de 2006, o que representa uma diminuição de 93,2%. Em 26 de dezembro de 2006, por 
deliberação da assembléia geral extraordinária dos nossos acionistas, o nosso capital social foi reduzido 
em R$113,0 milhões, no contexto do plano de reestruturação societária. A redução de capital foi 
promovida para refletir no caixa a reestruturação societária que descontinuou as atividades de apoio 
portuário e transporte marítimo de granéis, que passaram para a CVRD. Ao assumir essas atividades, a 
CVRD passou a responder por todos os passivos e ativos dessas operações incluindo, portanto, valores 
proporcionais de disponibilidades acumuladas da Companhia. 
 
Ações em Tesouraria 
 
As ações em tesouraria passaram de R$2,4 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$49,4 milhões 
em 31 de dezembro de 2006. Esse aumento ocorreu pois, em 28 de dezembro de 2006, adquirimos 
ações junto ao Acionista Controlador, no valor de R$47,0 milhões, para manutenção em tesouraria, 
conforme ata da assembléia geral extraordinária dos nossos acionistas da mesma data. 
 
Reserva de Lucros 
 
As reservas de lucros passaram de R$13,4 milhões em 31 de dezembro de 2005 para R$15,2 milhões 
em 31 de dezembro de 2006, o que representa um aumento de 13,4%. Essa variação refere-se à 
constituição de reserva para investimentos nesse exercício. 
 
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 COMPARADO COM EXERCÍCIO 
SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 
 
Receita Operacional Bruta 
 
As receitas operacionais brutas passaram de R$328,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2004 para R$362,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, 
representando aumento de 10,6% no período. 
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2004 
% Receita 

Bruta 2005 
% Receita 

Bruta 
Variação 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita Operacional Bruta      
TVV      

Movimentação de contêineres................................................ 52,2 15,9 72,2 19,9 38,3 
Carga geral ............................................................................ 19,1 5,8 16,8 4,6 (12,0) 
Armazenagem e outros serviços acessórios............................. 28,5 8,7 36,0 9,9 26,3 

Total receita operacional bruta do TVV ................................... 99,8 30,4 125,0 34,4 25,3 
Navegação costeira....................................................................... 183,1 55,8 181,9 50,1 (0,7) 
Trem Expresso .............................................................................. 43,8 13,4 52,2 14,4 19,2 
Planejamento e gestão logística .................................................... 1,3 0,4 3,8 1,0 192,3 

Total da receita operacional bruta ........................................... 328,0 100,0 362,9 100,0 10,6 
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TVV 
 
O total da receita operacional bruta do TVV passou de R$99,8 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2004 para R$125,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2005, o que corresponde a um crescimento de 25,3% no período, conforme detalhado a seguir:  
 

• Movimentação de Contêineres. A receita bruta com a movimentação de contêineres subiu 
38,3% no período passando de R$52,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2004 para R$72,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2005. Esse crescimento ocorreu em função: (i) do aumento de 15,4% no volume 
movimentado; e (ii) do aumento da receita bruta por contêiner em 20,5%.  

 

• Carga Geral. A receita bruta de movimentação de carga geral reduziu 12,0% no período, 
passando de R$19,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para 
R$16,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005. Essa redução 
ocorreu em razão da queda de volume de 20,8% nos embarques de granito em blocos, que 
vêm sendo gradativamente substituídos pela exportação do produto beneficiado e 
acondicionado em contêineres, graças ao sucesso das iniciativas de modernização e aumento 
de valor do produto tomadas pela própria indústria de rochas ornamentais. 

 

• Armazenagem e Outros Serviços Acessórios. A receita bruta de armazenagem e outros serviços 
acessórios aumentou 26,3% no período, passando de R$28,5 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$36,0 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005. Esse aumento ocorreu em função de uma reestruturação da área de 
armazenagem que aumentou a capacidade disponível. 

 
Navegação Costeira 
 
As receitas brutas da navegação costeira em 2005 foram impactadas pela desvalorização de 11,8% do 
Dólar frente ao Real de 2004 para 2005. Essa variação gerou uma perda de receita potencial na ordem 
de R$16,4 milhões nos Serviço Mercosul e Feeder, cujos preços são referenciados em Dólares. Além 
disso, o serviço apresentou uma queda de 4,9% no volume transportado em TEUs devido a docagem 
não-programada de 29 dias do navio Frota Manaus para reparos no leme e aos gargalos logísticos 
enfrentados em diversos portos brasileiros que ocasionaram o aumento de dois dias no tempo médio 
das viagens e o cancelamento de algumas escalas programadas. Porém, reduzimos esses impactos, 
fazendo com que a receita passasse de R$183,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2004 para R$181,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, 
registrando uma variação negativa de apenas 0,7% no período, com o aumento de preços e revisão da 
capacidade dedicada a cada porto, que resultaram no aumento de 15% na receita média em Reais por 
TEU no serviço de Cabotagem, de 24% na receita média em Dólares por TEU no Serviço Mercosul e 
13% na receita média em Dólares por TEU nos contêineres cheios transportados no serviço Feeder. 
 
Trem Expresso 
 
A receita operacional bruta do Trem Expresso passou de R$43,8 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2004 para R$52,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2005, o que corresponde a um crescimento de 19,2% no período. Esse aumento reflete: (i) o aumento de 
42,8% no volume em TEUs movimentados na rota São Paulo-Bahia, que passou de 11.369 TEUs para 
16.235 TEUs no período. Essa rota é a mais longa que operamos e, portanto, implica nas maiores receitas 
por TEU transportado; e (ii) o aumento da receita média por TEU transportado em todas as rotas. 
Os aumentos foram de 30,1%, 8,3% e 5,6% nas rotas São Paulo-Bahia, São Paulo-Centro Oeste e 
Vitória-Uberlândia respectivamente. 
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Planejamento e Gestão Logística 
 
As receitas com o serviço de planejamento e gestão logística aumentaram 192,3% de 2004 para 2005, 
passando de R$1,3 milhões para R$3,8 milhões. Esse crescimento deve-se ao fato de que iniciamos a 
prestação desse serviço em outubro de 2004, auferindo, portanto, apenas receitas relativas às parcelas 
fixas nos três últimos meses daquele ano. 
 
Impostos sobre Vendas 
 
Os impostos sobre vendas passaram de R$35,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2004 para R$43,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o 
equivale a um aumento de 24,3% no período. Esse aumento deve-se ao crescimento (i) de 25,3% das 
receitas brutas do TVV; (ii) de 19,2% das receitas brutas do Trem Expresso; e (iii) de 192,3% nas 
receitas dos serviços de planejamento e gestão logística, todos acima da média de 10,6% verificada no 
conjunto de todas as nossas receitas. Como todas essas receitas são auferidas no mercado interno, esse 
crescimento resultou no aumento da base de cálculo dos impostos. 
 
Receita Operacional Líquida 
 
A receita operacional líquida cresceu 9,0% no período, passando de R$293,0 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$319,4 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005, em decorrência dos aumentos da receita operacional bruta e dos impostos 
sobre vendas, comentados acima. 
 

 
Exercício Social Encerrado 

em 31 de dezembro de  

 2004 
% Receita 

Líquida 2005 
% Receita 

Líquida 
Variação 

(%) 
 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita Líquida Operacional de Serviços      
TVV      
Movimentação de contêineres...................................... 46,0 15,7 62,7 19,6 36,3 

Carga geral............................................................... 17,1 5,8 14,5 4,5 (15,2) 
Armazenagem e outros serviços acessórios ............... 25,2 8,6 31,6 10,0 25,4 

Total da receita líquida operacional  
   de serviços do TVV................................................. 88,3 30,1 108,8 34,1 23,2 
Navegação costeira ...................................................... 166,6 56,9 164,8 51,6 (1,1) 
Trem Expresso.............................................................. 36,8 12,6 42,2 13,2 14,7 

Planejamento e gestão logística ............................... 1,3 0,4 3,6 1,1 176,9 

Total da receita líquida operacional de serviços .... 293,0 100,0 319,4 100 9,0 
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Custo dos Serviços Prestados 
 
Os custos relacionados aos serviços prestados por nós estão detalhados abaixo: 
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2004 
% 

Custo 2005 
% 

Custo 
Variação 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Custos dos serviços prestados      
Custos dos serviços do TVV      
Carga e descarga.................................................................... 31,9 13,5 29,3 11,4 (8,2) 
Pessoal ................................................................................... 15,0 6,3 15,7 6,1 4,7 
Serviços contratados ............................................................... 4,2 1,8 13,0 5,1 209,5 
Arrendamento ........................................................................ 6,6 2,8 6,7 2,6 1,5 
Outros custos ......................................................................... 8,9 3,7 12,3 4,7 38,2 

Total dos custos dos serviços do TVV................................. 66,6 28,1 77,0 29,9 15,6 
      
Custos dos serviços de navegação costeira      
Movimentação de contêineres ................................................ 55,6 23,4 53,7 20,9 (3,4) 
Combustíveis .......................................................................... 16,4 6,9 20,4 7,9 24,4 
Transporte rodoviário de curta distância.................................. 19,3 8,2 18,2 7,1 (5,7) 
Pessoal marítimo..................................................................... 7,8 3,3 11,6 4,5 48,7 
Frota de contêineres ............................................................... 10,3 4,3 7,5 2,9 (27,2) 
Fretamento de Navios ............................................................. 9,8 4,2 10,7 4,2 9,2 
Custos Portuários.................................................................... 8,9 3,8 10,9 4,3 22,5 
Suprimentos ........................................................................... 6,4 2,7 7,0 2,7 9,4 
Outros custos ......................................................................... 1,1 0,5 1,5 0,4 36,4 

Total dos custos dos serviços de navegação costeira ....... 135,6 57,3 141,5 54,9 4,3 
      
Custos dos seviços de Trem Expresso        
Transporte ferroviário ............................................................. 20,4 8,6 21,8 8,5 6,9 
Transporte rodoviário de curta distância.................................. 8,6 3,6 10,7 4,2 24,4 
Movimentação de contêineres ................................................ 4,5 1,9 5,4 2,1 20,0 
Frota de contêineres ............................................................... 1,2 0,5 1,1 0,4 (8,3) 
Total dos custos dos serviços de Trem Expresso ............... 34,7 14,6 39,0 15,2 12,4 

Total dos custos dos serviços prestados ............................ 236,9 100,0 257,5 100,0 8,7 
 
O custo total dos serviços prestados aumentou 8,7% no período, passando de R$236,9 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$257,5 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005, conforme detalhado a seguir: 
 

• Custo dos serviços do TVV 
 
O custo com os serviços do TVV passou de R$66,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2004 para R$77,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o 
que corresponde a um aumento de 15,8% no período, conforme detalhado a seguir:  
 

(i) Carga e Descarga: O custo com carga e descarga diminuiu 8,2% no período, passando 
de R$31,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para 
R$29,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005. 

 

(ii) Pessoal: O custo com pessoal passou de R$15,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2004 para R$15,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2005, o que representa um crescimento de 4,7% no período. Esse crescimento deve-se às 
negociações do acordo coletivo que reajustou salários e ampliou a carteira de benefícios. 
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(iii) Serviços Contratados: O custo de serviços contratados passou de R$4,2 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$13,0 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que equivale a um crescimento de 209,5% no 
período. Essa variação decorre principalmente da contratação de serviços de operação de 
veículos pesados, tais como empilhadeiras e reach stackers. 

 

(iv) Outros: Outros custos subiram 38,2% no período, passando de R$8,9 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$12,3 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005 devido, principalmente, ao aumento no consumo de 
óleo diesel e ao acerto de pendências contratuais com os armadores decorrentes das 
penalidades pelo não cumprimento de condições de nível de serviço. 
 

• Custo dos Serviços de Navegação Costeira 
 

O custo dos serviços de navegação costeira passou de R$135,6 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2004 para R$141,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2005, o que corresponde a um aumento de 4,3%, conforme detalhado a seguir: 

 
(i) Movimentação de Contêineres: O custo da movimentação de contêineres passou 

de R$55,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$53,7 milhões 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que equivale a um redução de 3,4% 
no período. Essa queda deve-se, principalmente: (a) a redução de 4,9% no volume transportado; e 
(b) a desvalorização do Dólar em relação ao Real em 11,8% que impactou positivamente os custos 
no terminal de Buenos Aires, cujas tarifas são estabelecidas em Dólares. 

 

(ii) Combustíveis: O custo com combustíveis passou de R$16,4 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$20,4 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005, correspondendo a um aumento de 24,4% no período. Essa variação 
deve-se ao aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional que influencia 
diretamente o preço do bunker no Brasil, conforme ilustra o gráfico abaixo: 
 

Preço do Barril de Petróleo e Preço do Bunker 
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Fonte: Petrobrás Distribuidora e Energy Information Administration. 
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Os efeitos do aumento do preço do bunker foi, porém, minimizado pela desvalorização do Dólar frente 
ao Real de 11,8% na média de 2004 para 2005. 

 
(iii) Transporte Rodoviário de Curta Distância: Os custos com o transporte rodoviário de curta 

distância passou de R$19,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 
para R$18,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que 
representa uma redução de 5,7% no período. Essa queda reflete a diminuição de 4,9% no 
volume em TEUs transportado no serviço de navegação costeira. 

 

(iv) Pessoal Marítimo: O custo com pessoal marítimo passou de R$7,8 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$11,6 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005, o que corresponde a um aumento de 48,7% no período. Esse 
crescimento decorre de ajustes para a equiparação salarial e de benefícios para equipes que 
haviam sido contratadas junto à Frota Oceânica, bem como investimentos feitos em 
treinamento para requalificação dos profissionais. 

 

(v) Frota de Contêineres: Os custos com a frota de contêineres passaram de R$10,3 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$7,5 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que equivale a uma redução de 27,2% no período. 
Essa variação deve-se (a) à desvalorização do Dólar frente ao Real de 11,8% na média de 2004 
para 2005, que impactou positivamente os custos com o leasing de contêineres, item do custo 
com a frota de contêineres que tem seu preço referenciado em Dólares; e (b) à redução no 
número de contêineres refrigerados que representavam um alto custo de manutenção devido 
a idade dos equipamentos disponíveis. 

 

(vi) Fretamento de Navios: Os custos de afretamento de navios passaram de R$9,8 milhões no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$10,7 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005, o que representa um crescimento de 9,2% no período. Esse crescimento 
reflete o aumento na TJLP, que serve de base para os reajustes do contrato. 

 

(vii) Custos Portuários: Os custos portuários passaram de R$8,9 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$10,9 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005. o que corresponde a um crescimento de 22,5% no período. Esse 
aumento deve-se: (a) à inclusão de novas escalas no serviço; e (b) aos reajustes nos preços 
praticados pelos operadores em diversos portos. 

 

(viii) Suprimentos: Os custos com suprimentos passaram de R$6,4 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$7,0 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 9,4% no período. Esse 
crescimento é devido ao reajuste nos preços dos insumos para manutenção de bordo, com 
destaque para os óleos lubrificantes. 

 

(ix) Outros Custos: Os outros custos do serviço de navegação costeira passaram de R$1,1 milhões 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$1,5 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que corresponde a um aumento de 36,4% no período. 
Essa variação deve-se principalmente ao aumento nos custos com o transporte de pessoal de bordo 
e nos custos com a telefonia via satélite nos navios. 

 
• Custo dos Serviços de Trem Expresso 
 

O custo dos serviços de Trem Expresso passou de R$34,7 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2004 para R$39,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2005, o que corresponde a um aumento de 12,4% no período, conforme detalhado a seguir: 

 
(i) Transporte Ferroviário: Os custos com o transporte ferroviário passaram de R$20,4 milhões no 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$21,8 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento 6,9% no período. Esse 
aumento é decorrente, principalmente, do aumento do preço do óleo diesel que reajustou os 
valores pagos por cada trem utilizado por nós, que foi parcialmente compensado por uma 
redução no número de trens utilizados por nós.  
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(ii) Transporte Rodoviário de Curta Distância: Os custos com o transporte rodoviário de curta 
distância passaram de R$8,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2004 para R$10,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que 
correesponde a um aumento de 24,4% no período. Esse crescimento reflete o aumento do 
preço do óleo diesel, repassado por nossos fornecedores aos preços de seus serviços. O gráfico 
abaixo reflete a variação nos preços desse insumo. 

 
Preço do Óleo Disel (em R$/litro) 

1,349

1,186

0,962

1a semana de janeiro 1a semana de janeiro Última semana de dezembro

2004 2005  
 

Fonte: ANP. 

 
(iii) Movimentação de Contêineres: O custo com a movimentação de contêineres passou 

de R$4,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$5,4 milhões 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que equivale a um crescimento de 
20,0% no período. Esse incremento deve-se: (a) ao aumento de preços das parcelas fixas pagas 
aos terminais de terceiros, após renegociação de preços; e (b) ao fato de que, em 2004, 
realizamos um maior volume de contingências rodoviárias (operações não recorrentes de entrega 
usando apenas o transporte rodoviário, acionadas para garantir o cumprimento dos prazos 
estabelecidos com os clientes). Por serem feitas utilizando apenas um único meio de transporte, 
essas operações não incorrem em custo de movimentação de contêineres. Em alguns momentos 
de 2004, esses prazos foram comprometidos devido a períodos de limitação na capacidade 
operacional da ferrovia. Essas limitações foram equacionadas pela FCA através de investimentos 
de R$168,6 milhões na aquisição de locomotivas e vagões em 2004, conforme balanço 
divulgado pela empresa. 

 
Lucro Bruto 
 
O lucro bruto passou de R$56,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para 
R$61,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que equivale a um 
crescimento de 10,3% no período. Esse crescimento deve-se: (i) ao aumento de 25,3% nas receitas brutas 
do TVV frente a um aumento de 15,8% nos custos desse serviço; (ii) a um aumento de 19,2% nas receitas 
do Trem Expresso frente a um aumento de 12,4% nos custos desse serviço; e (iii) a um aumento de 192,3% 
nas receitas dos serviços de planejamento e gestão logística iniciados em outubro de 2004. 
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Receitas (Despesas) Operacionais 
 

 
Exercício Social Encerrado em 

31 de dezembro de  

 2004 
% Despesa 
Operacional 2005 

% Despesa 
Operacional Variação  

 (em R$ milhões, exceto %) 
Receitas (Despesas) Operacionais      
Despesas administrativas e comerciais....................... (47,7) 84,7 (36,1) 71,3 (24,3) 
Outras receitas (despesas) operacionais..................... (8,6) 15,3 (14,5) 28,7 68,6 

Total das despesas operacionais .......................... (56,3) 100,0 (50,6) 100,0 (10,1) 
 
Despesas Administrativas e Comerciais 
 
As despesas administrativas e comerciais são, basicamente, compostas por despesas de vendas, 
despesas com serviços contratados, despesas com pessoal e despesas gerais. As despesas com vendas 
são, basicamente, compostas pela provisão para devedores duvidosos.  
 
Nossas despesas administrativas e comerciais passaram de R$47,7 milhões no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2004 para R$36,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2005, o que representa um redução de 24,3% no período. Essa redução ocorreu em função de 
reversão de provisão para devedores duvidosos, decorrente de adequação do nível de provisão ao 
contas a receber. Nossas despesas com serviços contratados, despesas com pessoal e despesas gerais 
aumentaram 4,1%, passando de R$36,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2004 para R$38,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 em função: (i) de 
reajustes salariais; e (ii) de reajustes nos serviços profissionais contratados. 
 
Outras Despesas Operacionais 
 
Outras despesas operacionais passaram de R$8,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2004 para R$14,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o 
que corresponde a um crescimento de 68,6% no período. Este aumento reflete a contabilização de 
provisão para contingências, refletindo mudança de prognósticos de ações judiciais, levando ao 
aumento da provisão para contingências, no valor de R$1,3 milhões, como também doações feitas 
para a Frota Oceânica em 2004. Em 2005, foram registradas provisões para contingências no valor de 
R$4,8 milhões, além de provisões decorrentes da entrada em funcionamento do novo sistema de ERP, 
software utilizado para integrar os nossos departamentos, no valor de R$8,7 milhões. 
 
Resultado Operacional 
 
O resultado operacional passou de uma despesa de R$0,2 milhão no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2004 para uma receita de R$11,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2005. Essa variação deve-se aos fatores comentados acima. 
 
Resultado Financeiro 
 
Receitas financeiras 
 
As receitas financeiras passaram de R$30,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2004 para R$35,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que 
equivale a um crescimento de 14,9%. Esse crescimento ocorreu em razão do aumento do saldo médio 
de aplicações financeiras mantidas durante o ano. 
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Despesas Financeiras 
 
As despesas financeiras passaram de R$5,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2004 para R$7,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que 
representa um crescimento de 35,2% no período. Esse crescimento ocorreu em função do aumento de 
mútuos e assistências financeiras em 2005. 
 
Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas 
 
As variações monetárias e cambiais líquidas passaram de uma receita de R$12,4 milhões no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2004 para uma despesa de R$1,7 milhão no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2005. Essa variação é decorrente dos efeitos da desvalorização do Dólar frente ao 
Real, de 8,1% de 2003 para 2004, sobre os saldos médios de assistência financeira ocorridos durante 2004, 
enquanto os saldos médios de assistência financeira ocorridos em 2005 foram inferiores. 
 
Participação de minoritários 
 
A participação de minoritários passou de uma despesa de R$0,8 milhão no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2004 para uma despesa de R$2,3 milhões no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2005, o que corresponde a uma variação de 187,5% no período. Essa variação reflete a 
aplicação da participação de 21,0% detido pela Mitsui USA sobre as receitas e despesas da DCNDB. 
 
Lucro líquido do exercício 
 
O lucro líquido passou de R$32,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 
para R$19,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que corresponde a 
uma redução de 39,1% no período. Essa queda reflete os acontecimentos analisados acima. 
 
EBITDA Ajustado 
 
O EBITDA Ajustado passou de R$7,9 milhões em 2004 para R$20,5 milhões em 2005, o que 
corresponde a um crescimento de 159,5% no período. Esse crescimento reflete os seguintes 
desempenhos por serviço: 
 
TVV 
 
O TVV movimentou, em 2005, um volume em TEUs 15,4% maior do que o registrado em 2004. 
Somado aos reajustes de preço promovidos junto aos principais clientes, a receita do terminal atingiu 
R$125,0 milhões, com destaque para os R$72,2 milhões da receita bruta com a movimentação de 
contêineres, 38,3% superior à do ano anterior. 
 
Em 2005, o TVV iniciou diversos processos para a reestruturação de suas operações, visando melhorar a 
produtividade e competitividade do terminal. Com isso, os modelos de vários contratos foram revistos, 
transformando parte dos custos variáveis em fixos, visando criar uma base para o crescimento da 
rentabilidade do terminal com os aumentos de volume que se projetavam a partir daquele ano. 
 
Como conseqüência, o EBITDA Ajustado do TVV passou de R$23,7 milhões em 2004 para R$29,5 milhões 
em 2005, o que representa um crescimento de 24,5% no período. O TVV atingiu a participação de 67,1% 
no nosso EBITDA Ajustado em 2005, comparado com uma participação 79,1% em 2004. 
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Navegação Costeira 
 
O ano de 2005 marcou a acentuação no processo de apreciação do Real frente ao Dólar, que se 
desvalorizou 11,8% em relação à moeda brasileira. Nesse cenário, nossas receitas com os Serviço 
Mercosul e Feeder, referenciadas em Dólar, foram significativamente impactadas. Para minimizar o 
efeito desse fator, buscamos sofisticar nossos processos de planejamento de distribuição de capacidade 
entre os portos escalados, visando priorizar rotas e cargas de maior rentabilidade. Essa ação, 
combinada com o sucesso nas negociações de preço em todos os serviços, minimizou os efeitos da 
variação do câmbio e sustentamos as receitas brutas em um patamar acima dos R$180,0 milhões. 
 
Já os custos dos serviços prestados foram de certa forma favorecidos pela desvalorização do Dólar que 
referencia os valores pagos pelas operações nos terminais da Argentina, pelo leasing dos contêineres e 
pelo combustível. Esse benefício, porém, foi contraposto pela escalada no preço do petróleo que afeta 
diretamente o preço do bunker. 
 
Em 2005 registramos ainda R$3,3 milhões no EBITDA Ajustado referentes aos créditos de AFRMM decorrentes 
da docagem do navio Frota Manaus e outras despesas com manutenção e reparo de embarcações. 
 
O EBITDA Ajustado da navegação costeira passou de R$4,8 milhões em 2004 para R$10,8 milhões em 
2005, o que representa um crescimento de 125,0% no período. A navegação costeira atingiu a participação 
de 16,1% no nosso EBITDA Ajustado em 2005, comparado com uma participação 24,5% em 2004. 
 
Trem Expresso 
 
As receitas brutas do Trem Expresso passaram de R$43,8 milhões no exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2004 para R$52,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que 
representou um crescimento de 19,2% no período. O aumento da participação dos volumes transportados 
na rota que liga São Paulo à Bahia provocou o aumento de 26% da produção, que atingiu 826,0 milhões de 
TKUs com conseqüentes impactos positivos no preço médio realizado por TEU transportado. 
 
Dentre os principais custos do serviço, destacamos o comportamento do custo do transporte rodoviário 
de curta distância, que foi negativamente afetado pelo aumento dos preços do óleo diesel, que passou 
de R$8,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 para R$10,7 milhões no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, o que representou um crescimento de 24,4% 
no período. 
 
O EBITDA Ajustado do Trem Expresso passou de R$1,1 milhão em 2004 para R$2,9 milhões em 2005, 
o que representa um crescimento de 163,6% no período. O Trem Expresso atingiu a participação de 
3,8% no nosso EBITDA Ajustado em 2005, comparado com uma participação 6,6% em 2004. 
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ANÁLISE DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 31 DE 
DEZEMBRO DE 2004 
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2004 
% 

Ativo 2005 
% 

Ativo 
Variação 

2004/2005 (%)

Ativo      
      

Circulante      
      

Disponibilidades ..................................................................... 169,3 32,5 250,3 40,0 47,8 
Contas a receber de clientes, líquidas de provisão  
   para devedores duvidosos.................................................... 20,6 4,0 15,7 2,5 (23,8) 
Empresas ligadas .................................................................... 13,3 2,6 11,5 1,8 (13,5) 
Estoque de materiais de consumo........................................... 2,7 0,5 3,6 0,6 33,3 
Impostos a recuperar .............................................................. 5,9 1,1 5,0 0,8 (15,3) 
Fundo da Marinha Mercante-AFRMM..................................... 20,5 3,9 23,3 3,7 13,7 
Bens destinados a venda......................................................... – – – – – 
Investimentos líquidos destinados à alienação......................... – – 205,7 32,9 100,0 
Efeito Líquido das transações descontinuadas ......................... 35,5 6,8 17,5 2,8 (50,7) 
Outros.................................................................................... 19,9 3,9 13,6 2,2 (31,7) 
Total do Ativo Circulante .................................................... 287,7 55,3 546,2 87,3 89,9 
      

Não Circulante      
      

Realizável a Longo Prazo      
Imposto de renda e contribuição social diferidos..................... 3,3 0,6 6,0 1,0 81,8 
Despesas antecipadas para concessão  
   de exploração portuária....................................................... 3,5 0,7 3,3 0,5 (5,7) 
Investimentos líquidos destinados à alienação......................... 159,5 30,6 – – (100,0) 
Outros.................................................................................... 0,2 – 1,4 0,2 600,0 
Total do Realizável a Longo Prazo ..................................... 166,5 31,9 10,7 1,7 (93,6) 
      

Permanente      
Investimentos ......................................................................... 0,3 0,1 0,8 0,1 166,7 
Imobilizado líquido ................................................................. 66,4 12,7 68,0 10,9 2,4 
Diferido .................................................................................. – – – – – 
Total do Permanente........................................................... 66,7 12,8 68,8 11,0 3,1 
      

Total do Ativo não circulante ............................................. 233,2 44,7 79,5 12,7 (65,9) 

Total do Ativo ...................................................................... 520,9 100,0 625,7 100,0 20,1 
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Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2004 
% 

Passivo 2005 
% 

Passivo 
Variação 

2004/2005 (%) 
Passivo      
      

Circulante      
      

Fornecedores............................................................ 12,0 2,3 18,0 2,9 50,0 
Salários e encargos sociais ........................................ 6,3 1,2 8,6 1,4 36,5 
Empresas ligadas ...................................................... 18,0 3,5 98,2 15,7 445,6 
Dividendos a pagar................................................... 3,4 0,7 15,9 2,5 367,6 
Impostos e contribuições a recolher .......................... 5,9 1,1 8,0 1,3 35,6 
AFRMM a aplicar ...................................................... 20,5 3,9 23,3 3,7 13,7 
Provisões operacionais .............................................. 13,6 2,6 12,6 2,0 (7,4) 
Efeitos líquidos das transações descontinuadas ......... 29,9 5,7 95,8 15,5 220,4 
Outros ..................................................................... 7,2 1,3 1,5 0,2 (79,2) 
Total do passivo circulante ................................... 116,8 22,3 281,9 45,2 141,4 
      

Não circulante      
      

Exigível a Longo Prazo      
Empresas ligadas ...................................................... 135,0 25,9 65,0 10,4 (51,9) 
Provisões para contingências .................................... 28,6 5,5 29,6 4,7 3,5 
Outros ..................................................................... 1,9 0,4 2,1 0,3 10,5 
Total do exigível a longo prazo............................ 165,5 31,8 96,7 15,4 (41,6) 
      

Participação de Minoritários................................. 2,5 0,5 4,0 0,6 60,0 
      

Total do passivo não circulante............................ 168,0 32,3 100,7 16,0 (40,1) 
      

Patrimônio Líquido ................................................      
Capital social ........................................................... 121,2 23,3 121,2 19,4 – 
Ações em tesouraria ................................................. (2,4) (0,5) (2,4) (0,4) – 
Reservas de capital ................................................... 107,6 20,7 110,9 17,7 3,1 
Lucros acumulados ................................................... 9,7 1,9 13,4 2,1 38,1 
Total do Patrimônio Líquido ................................. 236,1 45,4 243,1 38,8 3,0 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido................. 520,9 100,0 625,7 100,0 20,1 
 
Disponibilidades 
 
As disponibilidades passaram de R$169,3 milhões em 31 de dezembro de 2004 para R$250,3 milhões em 
31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 47,8%. Esse aumento refere-se ao pagamento 
de remuneração aos acionistas em 2004, ano de referência 2004, no valor de R$88,4 milhões. 
 
Estoques de Materiais de Consumo 
 
Os custos com estoques de matérias de consumo passaram de R$2,7 milhões em 31 de dezembro de 
2004 para R$3,6 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 33,3%. Esse 
aumento refere-se à compra de materiais para atendimento a manutenção programada de navios e 
outros equipamentos. 
 
Impostos a Recuperar 
 
Os custos com imposos a recuperar passaram de R$5,9 milhões em 31 de dezembro de 2004 para 
R$5,0 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa uma redução de 15,3%. Essa redução 
refere-se basicamente em 2004 a IRPJ e CSLL a recuperar oriundo de imposto de renda antecipado, no valor 
de R$2,4 milhões. Sobre os demais valores, tanto em 2004 quanto 2005 referem-se ao imposto de renda 
retido na fonte sobre aplicações financeiras e operações de assistência financeira de empresas do grupo. 
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Investimentos Líquidos Destinados à Alienação  
 
Os investimentos líquidos destinados à alienação passaram de zero em 31 de dezembro de 2004 para 
R$205,7 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento refere-se à disponibilização da Seamar 
Shipping Corporation para venda, líquidos das aquisições de TVV – Terminal Vila Velha S.A. e da PSC 
Terminais Intermodais, acrescidos da equivalência patrimonial sobre a variação patrimonial desses 
investimentos em 2005. 
 
Efeitos Líquidos das Transações Descontinuadas  

 
Representa o efeito líquido das principais contas de operações relativas à antiga estrutura operacional 
que foi descontinuada em nosso grupo. 

 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de  

 2004 2005 
 (Em R$ milhões) 
Ativo circulante   
Contas a receber de clientes ....................................................... 53,8 25,6 
Provisão para devedores duvidosos ............................................. (22,5) (19,9) 
Armadores e agentes .................................................................. 4,2 11,8 

Total .......................................................................................... 35,5 17,5 

 
Ativo Não Circulante 
 
IRPJ e CSLL Diferidos 
 
O IRPJ e CSLL diferidos passaram de R$3,3 milhões em 31 de dezembro de 2004 para R$6,0 milhões 
em 31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 81,8%. Essa variação deve-se ao 
aumento das diferenças temporárias oriundas de despesas portuárias da DCNDB e de provisões para 
contingências do TVV – Terminal Vila Velha S.A.  
 
Investimentos Líquidos Destinados à Alienação  
 
Os investimentos líquidos destinados à alienação passaram de R$159,5 milhões em 31 de dezembro de 
2004 para zero em 31 de dezembro de 2005, o que corresponde a uma redução de 100,0%. Essa 
queda refere-se à transferência de longo prazo para curto prazo da disponibilização da Seamar 
Shipping Corporation para venda, líquidos das aquisições do TVV – Terminal Vila Velha S.A. e PSC 
Terminais Intermodais registradas por R$159,5 milhões em 2004. 
 
Outros  
 
A conta registra basicamente cauções. Essa conta passou de R$0,2 milhões em31 de dezembro de 2004 
para R$1,4 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que equivale a um crescimento de 600,0%. Esse 
aumento ocorreu, principalmente, em função de valores a receber de clientes, em cobrança judicial. 
 
Investimentos 
 
Os investimentos passaram de R$0,3 milhão em 2004 para R$0,8 milhão em 2005, o que representa 
um aumento de 166,7%. Essa variação refere-se ao investimento na Docenave Argentina, constituído 
em dezembro de 2005. 
 
Imobilizado, Líquido 
 
O imobilizado, líquido passou de R$66,4 milhões em 31 de dezembro de 2004 para R$68,0 milhões em 
31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 2,4%. Esse aumento ocorreu em função 
de investimentos que foram realizados na construção de edificações e maquinários. 
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Passivo Circulante 
 
Fornecedores 
 
Os fornecedores referem-se a fornecimento de serviços referente a ponta rodoviária, combustíveis, 
suprimentos e materiais e energia elétrica. O prazo médio de pagamento a fornecedores é de 30 dias. 
 
Os custos com fornecedores passaram de R$12,0 milhões em 31 de dezembro de 2004 para 
R$18,0 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 50,0%. A variação 
refere-se ao montante de operações realizadas em 2004 que ficaram para pagamento em 2005. 
 
Salários e Encargos 
 
Os custos com salários e encargos passaram de R$6,3 milhões em 31 de dezembro de 2004 para 
R$8,6 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 36,5%. Esse aumento 
refere-se à contratação de funcionários para a área de manutenção, que anteriormente eram 
terceirizados, como também equiparação salarial da tripulação dos navios dos funcionários que foram 
contratados da Frota Oceânica. 
 
Empresas Ligadas 
 
Os custos com empresas ligadas passaram de R$18,0 milhões em 31 de dezembro de 2004 para 
R$98,2 milhões em 31 de dezembro de 2005,o que representa um aumento de 445,6%. Essa variação 
refere-se ao aumento de operações comerciais com as empresas do grupo CVRD. 
 
Dividendos a Pagar 
 
Os dividendos a pagar passaram de R$3,4 milhões em 31 de dezembro de 2004 para R$15,9 milhões 
em 31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 367,6%. Essa variação refere-se ao 
aumento dos dividendos propostos para 2005, em decorrência do aumento do lucro. 
 
Impostos e Contribuições a Recolher 
 
Os impostos e contribuições a recolher passaram de R$5,9 milhões em 31 de dezembro de 2004 para 
R$8,0 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 35,6%. Essa variação 
refere-se ao aumento de PIS e COFINS a recolher em R$2,9 milhões, devido ao aumento da receita 
operacional bruta, em parte compensado pela queda do imposto de renda retido na fonte de terceiros. 
Em 2004, ocorreu pagamento de juros sobre capital próprio em 2004, sobre o qual recaiu retenção de 
imposto de renda na fonte. 
 
Efeitos Líquidos das Transações Descontinuadas 
 
Representa o efeito líquido das principais contas de operações relativas à antiga estrutura operacional 
que foi descontinuada no nosso grupo. 

 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de 

 2004 2005 
 (Em R$ milhões) 
Passivo Circulante   
Fornecedores .................................................................................... 25,3 18,3 
Credores por agenciamento.............................................................. 1,8 9,5 
Dividendos........................................................................................ 2,8 54,3 
Imposto de renda e contribuição social ............................................. – 13,7 

Total ................................................................................................ 29,9 95,8 
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Passivo não Circulante 
 
Empresas Ligadas 
 
Empresas ligadas passaram de R$135,0 milhões em 31 de dezembro de 2004 para R$65,0 milhões em 
31 de dezembro de 2005, o que corresponde a um redução de 51,9%. Essa queda refere-se à 
transferência para o passivo circulante da dívida da Seamar Shipping Corporation com operações de 
mútuo e contas a pagar. 
 
Participações de Minoritários 
 
Participações de minoritários referem-se às participações da Mitsui USA e Mitsui Japão na DCNDB, que 
representam, respectivamente, 12,6% e 8,4%, nos ativos e passivos líquidos da DCNDB. 
 
As participações de minoritários passaram de R$2,5 milhões em 31 de dezembro de 2004 para 
R$4,0 milhões em 31 de dezembro de 2005, o que representa um crescimento de 60,0%. Esse 
aumento ocorreu em função da participação de 21,0% nas receitas e despesas da DCNDB. 
 
Reserva de lucros 
 
As reservas de lucros passaram de R$9,7 milhões em 31 de dezembro de 2004 para R$13,4 milhões em 
31 de dezembro de 2005, o que representa um aumento de 38,1%. Esse aumento refere-se ao 
aumento da reserva legal decorrente de retenção do lucro líquido. 
 
Liquidez e Recursos de Capital 
 
Nossa maior necessidade de recursos refere-se a: 
 

• capital de giro para a prestação dos nossos serviços;  
 

• investimentos para ampliar e complementar a oferta desses serviços; e 
 

• investimentos em aquisições e alianças estratégicas para a expansão da nossa malha logística. 
 
Historicamente, nossas principais fontes de recursos foram o caixa gerado por nossas operações e os 
recursos provenientes do AFRMM.  
 
Acreditamos que essas fontes continuarão sendo utilizadas para fazer face às nossas necessidades correntes 
de custeio, que incluem capital de giro, assim como capital para investimentos futuros. Adicionalmente, 
podemos utilizar recursos do FMM para a construção de navios, através de linhas de crédito especiais 
concedidas por esse fundo para este tipo de investimento. Nesse sentido, em 2 de março de 2007, 
protocolamos um pedido de prioridade de financiamento para a construção de cinco navios junto ao FMM. 
Além disto, utilizaremos o AFRMM gerado em nossas operações para pagamento deste financiamento. Para 
maiores informações sobre o AFRMM ver Seção “Nossas Atividades – AFRMM”. 
 
Fluxos de caixa 
 
Nosso fluxo de caixa decorre, principalmente, da prestação de nossos serviços e, portanto, pode variar 
de período a período conforme as flutuações nas receitas e nos custos dos mesmos. Utilizamos o caixa 
proveniente da prestação dos nossos serviços para o pagamento de fornecedores, impostos, dividendos 
e para realizar investimentos. 
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Exercício Social Encerrado  

em 31 de dezembro de  
Período de Três Meses findo 

em 31 de março de 

 2004 2005 2006 2006 2007 
 (Em milhões de R$) 

Saldo inicial de caixa no período ................... 179,4 169,3 250,3 250,3 71,8 
Recurso líquidos proveniente das  
   (aplicado nas) operações............................ 24,5 99,8 (9,4) 3,6 (8,2) 
Recursos líquidos proveniente de  
   (aplicado em) investimentos ...................... 1,4 (14,1) 95,9 (2,6) (5,0) 
Recursos líquidos aplicados nas  
   atividades de financiamentos..................... (36,0) (4,7) (265,0) (0,2) – 

Saldo final de caixa no período ..................... 169,3 250,3 71,8 251,1 58,6 

 
Recurso líquidos proveniente das (aplicado nas) operações 
 
Nossos recursos líquidos provenientes das operações derivam da geração de caixa por meio da 
prestação de Serviços Intermodais que incluem a exploração do TVV, os serviços de navegação costeira, 
Trem Expresso e de planejamento e gestão logística. As variações indicam, principalmente, o aumento 
nos valores de contas a receber de clientes em relação ao exercício anterior, decorrente do incremento 
dos volumes e receitas, e as variações ocorridas no saldo das operações descontinuadas. 
Desconsiderando-se os efeitos das operações descontinuadas, os recursos líquidos provenientes das 
operações seriam de R$4,6 milhões, R$33,9 milhões e R$43,8 milhões, respectivamente, em 2004, 
2005 e 2006. 
 
Recursos líquidos proveniente de (aplicado em) investimentos 
 
Nossos recursos líquidos proveniente de investimentos consitem nas operações de aquisição e alienação 
de investimentos e imobilizado. As variações decorrem, principalmente, de eventos decorrentes da 
nossa reestruturação operacional ocorrida em dezembro de 2006, tais como (i) as adições do TVV – 
Terminal de Vila Velha S/A, PSC Terminais Intermodais e TERCAM ao imobilizado e (ii) dos 
investimentos registados no TVV – Terminal de Vila Velha S/A. 
 
Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamentos 
 
Nossos recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamentos consistem nas operações de 
pagamentos de dividendos, recompra de ações, aumento/diminuição do capital com caixa e captação 
ou quitação de financiamentos. Em 2004, esses recursos foram negativos em R$36,0 milhões 
decorrentes, principalmente, do pagamento de dividendos aos acionistas no valor de R$34,5 milhões. 
Em 2005, esses recursos foram negativos em R$4,7 milhões, resultante: (i) do pagamento de 
R$1,2 milhões referentes à empréstimos contraídos junto ao BNDES; e (ii) do pagamento 
de R$3,5 milhões de dividendos aos acionistas. Em 2006, os recursos líquidos aplicados nas atividades 
de financiamentos foram negativos em R$265,0 milhões em decorrência, principalmente; (i) da redução 
de R$113,0 milhões no capital por ocasião das aquisições que realizamos em função do processo de 
reestruturação operacional; (ii) do pagamento de dividendos aos acionistas no valor de R$43,2 milhões; 
(iii) da recompra de ações no valor de R$47,0 milhões; e (iv) da quitação dos empréstimos e 
financiamentos de R$60,6 milhões. No período de três meses findo em 31 de março de 2007, os 
recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamentos foram negativos em R$16,0 mil, referente 
ao pagamento de instituições financeiras. 
 
Endividamento 
 
No período de 1 de janeiro de 2004 a 31 de março de 2007, os investimentos em expansão e melhoria 
da capacidade operacional foram, basicamente, financiados pela geração de recursos próprios e 
atualmente não possuímos nenhuma dívida com instituição financeira.  
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Investimentos 
 
Os investimentos que realizamos nos últimos três exercícios sociais refletem, principalmente, o processo de 
reestruturação operacional, que teve por objetivo agrupar sob a nossa estrutura os ativos relacionados à 
prestação dos Serviços Intermodais. Para mais informações sobre o processo de reestruturação operacional, 
ver Seções “Apresentações das Informações Financeiras e de Mercado”, “Nossas Atividades – Investimentos 
e Desinvestimentos de Capital” e “Operações com Partes Relacionadas”. 
 
A tabela a seguir apresenta os principais investimentos realizados por nós: 
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de 
Período de Três Meses findo  

em 31 de março de 

 2004 2005 2006 2006 2007 
 (Em milhões de R$) 
Adições ao Investimento  
   (TERCAM, Racks Metálicos  
   para o Trem Expresso e Outros) ..........  0,3 0,5 78,6 – – 
Adições ao Imobilizado  
   (TVV, PSC Terminais e outros).............  5,9 7,5 34,2 0,6 2,7 
Adições ao Diferido (Docagens) .............  – – 2,0 2,0 2,3 

Total.....................................................  6,2 8,0 114,8 2,6 5,0 

 
Para viabilizar nossa estratégia de consolidar a nossa posição como uma empresa líder no mercado 
brasileiro de Serviços Intermodais capaz de fornecer soluções de logística eficazes para nossos clientes e 
contribuir de forma efetiva para a mudança na matriz brasileira no transporte de cargas, projetamos os 
seguintes investimentos principais para os exercícios de 2007 e 2008: 
 
 2007 2008 
 (Em milhões de R$) 

Expansão da capacidade operacional do TVV........................................................ 26 26 
Expansão da capacidade operacional do serviço de navegação costeira................. 85 235 
Reestruturação das operações de Ponta Rodoviária............................................... 36 – 
Ampliação da malha de terminais intermodais terrestres próprios ......................... 37 – 
Aquisição de contêineres ...................................................................................... 8 34 
Investimentos em tecnologia da informação ......................................................... 15 – 
Re-investimentos em ativos atuais......................................................................... – 9 

Total.................................................................................................................... 207 304 

 
Obrigações Contratuais 
 
Não possuímos obrigações contratuais financeiras, apenas obrigações contratuais operacionais. Destas, 
algumas implicam no pagamento de valores fixos, ou seja, independentes da nossa capacidade de 
geração de receita. O histórico dos pagamentos das principais obrigações que implicam no pagamento 
de valores fixos estão apresentadas na tabela a seguir: 
 

 
Exercício Social encerrado em 

31 de dezembro de 
Período de Três Meses 

findo em 31 de março de 
Obrigação Contratada 2004 2005 2006 2007 
 (Em milhões de R$) 

Concessão do TVV........................................... 2,6 2,8 2,9 1,4 
Concessão do Porto Seco do Cerrado .............. 0,2 0,3 0,4 0,1 
Fretamento a Caso Nu de Navios ..................... 9,8 10,7 11,7 2,8 
Aluguel de Contêineres ................................... 9,9 7,4 6,3 1,3 
Serviços de Transporte Ferroviário.................... 20,4 21,8 28,8 6,0 

TOTAL ............................................................ 41,9 43,0 50,1 11,6 

 
Para maiores detalhes sobre as obrigações contratuais acima destacadas, ver Seção “Nossas Atividades 
— Contratos Relevantes”. 
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Outras obrigações contratuais, tais como os valores pagos à CODESA relativos ao número de 
contêineres movimentados no TVV, os contratos com prestadores de serviços de Ponta Rodoviária, 
contratos com terminais portuários para a movimentação de contêineres no serviço de navegação 
costeira e outros, implicam em valores variáveis, ou seja, diretamente relacionados à nossa capacidade 
de geração de receita. 
 
Capacidade de Pagamento 
 
Nossa Receita Líquida em 2006 foi de R$344,9 milhões. O total das obrigações contratuais que 
implicam em pagamentos fixos foi de R$50,1 milhões. Portanto, nossa Receita Líquida representou 
6,7 vezes essas obrigações. Essa relação manteve-se a mesma no período de três meses findo em 31 de 
março de 2007, onde apuramos Receita Líquida de R$78,3 milhões frente à obrigações contratuais que 
implicam em pagamentos fixos na ordem de R$11,6 milhões. Entendemos que temos liquidez e recursos 
de capital próprios suficientes para suportar nossos investimentos, despesas, dívidas e outros valores a 
serem pagos nos próximos anos, embora nós não possamos garantir que isso ocorrerá. Caso entendamos 
necessário contrair empréstimos para financiar nossos investimentos e aquisições, acreditamos ter 
capacidade para contratá-los. Especificamente em relação aos nossos projetos para construção de novos 
navios para o serviço de navegação costeira, podemos recorrer à linhas de crédito especiais concedidas 
pelo FMM especificamente para esse tipo de investimento. Esses finananciamentos podem chegar a até 
90% do valor dos investimentos, para serem quitados em vinte anos com três anos de carência para início 
do pagamento do principal. A correção das parcelas pode ser feita através da TJLP, ou de juros de 2,5% a 
5% ao ano, acrescidos da variação cambial, conforme negociações com potenciais agentes financeiros. 
Esses financiamentos, por sua vez, podem ser pagos com o AFRMM gerado em nossas operações. Para 
maiores informações sobre o AFRMM ver Seção “Nossas Atividades – AFRMM”. 
 
Em 2 de março de 2007, protocolamos um pedido de prioridade de financiamento para a construção 
de cinco navios junto ao FMM. Estimamos que o valor total a ser gasto com a aquisição dos referidos navios 
será de US$340,4 milhões, sendo que, conforme mencionado acima, o FMM pode financiar até 90% deste 
valor. Uma vez aprovado, esse pedido de financiamento nos dará prioridade na obtenção dos recursos do 
FMM até o valor priorizado. Esse pedido não implica em um endividamento no valor do total solicitado, uma 
vez que os recursos serão liberados na medida em que forem sendo necessários, mediante comprovações 
exigidas pelo FMM, conforme o cronograma da construção dos navios. 
 
Operações não registradas no Balanço Patrimonial 
 
Não temos operações não registradas no Balanço Patrimonial. 
 
Riscos de Mercado 
 
Efeitos da Taxa de Juros 
 
A variação das taxas de juros pode influenciar os nossos resultados na medida em que uma eventual 
oscilação nessas taxas possa gerar maior ou menor disponibilidade de renda, reduzir ou expandir o 
ritmo da atividade econômica ou afetar, positiva ou negativamente, o volume de investimentos na 
economia. Adicionalmente, variações das taxas de juros podem afetar nossos custos, pois os valores 
pagos pelo afretamento dos navios da Frota Oceânica são corrigidos pela TJLP. 
 
Efeitos da Variação Cambial 
 
A política cambial pode influenciar os nossos resultados na medida em que parte das receitas do 
serviço de navegação costeira e do TVV são referenciadas em Dólares, assim como alguns dos nossos 
principais itens de custo, como o combustível utilizado na navegação costeira, o aluguel de contêineres 
e as despesas portuárias e com a movimentação de contêineres na Argentina. Em 2006, as receitas 
precificadas em Dólares representaram 27,3% do total de nossas receitas e os custos precificados em 
Dólares, 13,5% dos custos dos serviços prestados. 
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VISÃO GERAL DA INDÚSTRIA 
 
Introdução 
 
O aumento da competição verificado nos últimos anos com a globalização da economia, aliada às 
profundas mudanças na tecnologia da informação e nas telecomunicações, transformou os mercados 
em ambientes extremamente dinâmicos, onde os clientes estão cada vez mais exigentes. Neste cenário, 
a oferta de uma maior variedade de produtos e serviços disponibilizados de forma rápida, customizada 
e eficiente passou a ser fundamental na estratégia das empresas. Devido a sua importância para a 
eficiência dos processos internos ou de relacionamento com fornecedores e clientes, a logística vem 
ganhando cada vez mais espaço dentro das empresas nas últimas décadas. A logística está 
obrigatoriamente presente em qualquer atividade produtiva e pode ser definida como o processo de 
planejar e gerenciar os fluxos de materiais e informações a partir de qualquer ponto de uma cadeia 
produtiva até o seu destino final. Dentre os serviços envolvidos nas operações de logística, destacam-se: 
o transporte, o estoque, a armazenagem de insumos e produtos e o fluxo de informações relacionadas.  

 
No Brasil, a percepção da importância da logística é mais recente e ganhou força apenas na década de 
90, com o controle da inflação, a abertura da economia e a privatização de importantes setores 
produtivos. O novo ambiente de negócios passou a exigir das empresas brasileiras a profissionalização e 
a modernização de sua gestão, e a logística tem sido peça fundamental na busca por mais eficiência 
em suas atividades produtivas. Enquanto nos países desenvolvidos, os custos com logística representam 
entre 7% e 10% do PIB, segundo dados da associação norte-americana Council of Supply Chain 
Management Professionals, no Brasil, estes custos representam, aproximadamente, 13% do PIB, 
segundo dados da COPPEAD. Esta diferença pode ser explicada principalmente pelas deficiências na 
infra-estrutura brasileira de transportes, pelo desequilíbrio da matriz de transporte brasileira, e pelo 
maior grau de sofisticação que os processos logísticos dos países desenvolvidos apresentam. 

 
As deficiências na infra-estrutura brasileira de transportes foram causadas pelo baixo investimento 
público nas últimas décadas e pelo desbalanceamento da matriz de transportes, na qual o transporte 
rodoviário possui uma participação excessiva, se comparada a outros países de dimensões continentais, 
como mostram os gráficos abaixo. 
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 (1) Extensão territorial total descontada das áreas cobertas por água. 
(2) Dutoviário e Aéreo. 
Fonte: CIA Factbook 2007; Ministério dos Transportes; ANTT. 

Aquaviário e outros(2) 
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A priorização dos modais ferroviário e aquaviário em países de dimensões continentais deve-se às 
vantagens que estes tipos de meios de transporte oferecem em trajetos de média e longa distância. 
Quando comparados ao transporte rodoviário, os modais ferroviário e aquaviário são superiores em 
eficiência energética, eficiência ambiental e capacidade de transporte. Estudos de instituições 
internacionais comprovaram estas vantagens, conforme apresentado na figura abaixo. 

 

Notas: * O transporte através de barcaças em hidrovias foi utilizado como 
referência para o modal aquaviário. Unidades ajustadas para sistema 
internacional de medidas
** Capacidade média da frota mundial de navios porta-contêineres em 
atividade no ano de 2005
*** Baseado em estudo australiano que compara a eficiência ambiental 
em rotas de longa distância entre caminhões de grande porte, ferrovia e 
navegação costeira

Fonte: U.S. Maritime Department, Tennessee-Tombigbee Waterway 
Development Authority, ACIL Consulting e UNCTAD
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No Brasil, iniciativas para disciplinar o transporte rodoviário de cargas, como a determinação de 
procedimentos de registro e fiscalização do transportador, seja ele uma empresa de transporte, uma 
cooperativa ou mesmo um transportador autônomo, a retomada do processo de concessão de novos 
trechos de rodovias federais para a iniciativa privada e o estabelecimento de Parcerias Público Privadas 
(PPPs) para a gestão de rodovias, devem contribuir para reduzir as distorções que aumentam a 
competitividade do transporte rodoviário em rotas de média e longa distâncias e somam-se a essas 
vantagens para sinalizar o potencial de crescimento da participação dos modais ferroviário e aquaviário. 

 
O Impacto do Contêiner na Logística 

 
Um dos catalisadores do desenvolvimento e da sofisticação da logística em escala global foi a utilização 
do contêiner, que, a partir da década de 50, apresentou-se como uma ferramenta ideal para tornar o 
transporte de cargas mais eficiente, revolucionando o comércio internacional de mercadorias. Com a 
aceleração do processo de globalização da economia nos anos 80, o transporte de cargas em 
contêineres se tornou imprescindível para o desenvolvimento da economia mundial. Os contêineres são 
compartimentos geralmente feitos de aço, cujas dimensões seguem padrões internacionais, dentro dos 
quais é acondicionada a carga a ser transportada. A principal unidade padrão de medida para os 
contêineres no transporte de cargas é o TEU, que corresponde a um contêiner de 6,0 m (20 pés) de 
comprimento, por 2,4m de largura e 2,6m de altura. Existem, contudo, outros tamanhos de 
contêineres padronizados, como o FEU, contêiner de 12,0m (40 pés) de comprimento, que 
corresponde a duas vezes o comprimento do TEU.  
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A utilização dos contêineres permitiu uma maior racionalização econômica do transporte de 
mercadorias, através da simplificação do processo de manuseio e transporte de cargas de diferentes 
padrões e tamanhos, permitindo a conjugação eficaz de dois ou mais modais de transporte entre a 
origem e o destino, aproveitando as vantagens comparativas de cada um dos modais. Neste conceito, 
denominado intermodalidade, o transporte ferroviário e o transporte aquaviário são utilizados em 
trajetos de média e longa distância, onde esses proporcionam maiores ganhos de escala, maior 
segurança e menores custos, enquanto o transporte rodoviário, mais flexível e ágil, é utilizado nos 
trajetos de curta distância na origem e no destino como complemento do serviço. A importância do 
contêiner para a intermodalidade pode ser explicada pela possibilidade de transferência ágil e eficiente 
da carga de um modal para o outro. Dessa forma, o uso do contêiner e da intermodalidade 
revolucionaram o comércio internacional, uma vez que permitiram que empresas pudessem distribuir 
seus produtos para distâncias cada vez maiores, de forma ágil, segura e com custos menores. 

 
A carga acondicionada em contêineres é geralmente constituída de mercadorias manufaturadas ou 
semi-manufaturadas, uma vez que esse tipo de mercadoria necessita cuidados especiais em seu 
transporte, o que não ocorre com cargas a granel, por exemplo. No entanto, tem-se verificado uma 
tendência para a migração de outros tipos de cargas para o transporte feito através de contêineres, 
como, por exemplo, o transporte de produtos agrícolas (café, açúcar, suco de laranja, algodão, dentre 
outros). Além dos contêineres comuns, existem contêineres específicos para cargas que demandam um 
cuidado especial no transporte, ou até mesmo para atender determinadas necessidades práticas para o 
transporte da carga, tais como: (i) contêineres refrigerados (reefer), para o transporte de cargas que 
devem ser mantidas a baixas temperaturas; (ii) contêineres “tanque”, para o transporte de produtos 
líquidos ou gasosos; (iii) contêineres open top, que não possuem teto e são cobertos apenas por uma 
lona removível, que permite o transporte de cargas cuja altura ultrapasse o limite do contêiner; e (iv) 
contêineres flat rack, que não possuem laterais ou cobertura, de maneira a permitir o transporte de 
cargas que são maiores que alguma das medidas padrão do contêiner.  

 
A figura abaixo apresenta, esquematicamente, a relação que entendemos que existe entre a logística, 
os modais de transporte e a intermodalidade. 

 

 
 

Fonte: Elaboração Própria. 
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O Transporte de Contêineres no Cenário Mundial 
 
Nas últimas décadas, a movimentação de contêineres tem crescido a níveis elevados em todo o mundo, 
impulsionada principalmente pelo aumento consistente do volume de comércio entre os países. 
Segundo dados do FMI, o volume do comércio mundial praticamente triplicou desde a década de 90, 
passando de US$8,6 trilhões em 1990 para US$29,3 trilhões em 2006. Apenas nos últimos cinco anos, 
o CAGR do volume de comércio mundial atingiu um percentual expressivo de cerca de 14%. O gráfico 
abaixo ilustra a evolução do comércio mundial entre 1990 e 2006. 
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Fonte: FMI. 
 
Um dos principais fatores que contribuíram para este crescimento é a descentralização das cadeias produtivas, 
uma das conseqüências do fenômeno da globalização. O fato das grandes empresas dos países desenvolvidos 
transferirem parte de seu processo produtivo para países emergentes na Ásia, América Latina e Oriente Médio 
em busca de menores custos intensificou fortemente o transporte internacional de produtos acabados e 
semi-acabados e tornou-o parte fundamental das cadeias de produção destas empresas. Neste contexto, a 
rapidez, segurança e economia de custos no transporte proporcionados pelo contêiner o transformaram num 
dos pilares para o alcance da eficiência no comércio mundial. 
 
Outro fator que merece ser destacado é o acelerado crescimento da economia chinesa, que vem 
mantendo crescimento médio superior a 10% ao ano desde o início da década de 90, segundo dados 
do FMI. A produção industrial na China é fortemente caracterizada pelos bens manufaturados que são 
exportados para todas as regiões do mundo. Desde o ano de 2000 as exportações chinesas de bens 
manufaturados, que na sua grande maioria são transportados através de contêineres, apresentam taxas 
muito expressivas de crescimento, conforme demonstrado no gráfico abaixo:  
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Fonte: National Bureau of Statistics China. 
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O crescimento da movimentação de contêineres levou ao surgimento de um número cada vez maior de 
terminais portuários especializados na movimentação de contêineres que, por sua vez, vêm 
apresentando contínuos ganhos de produtividade. De acordo com os dados da agência de informações 
Clarkson Research, a movimentação de contêineres nos portos do mundo cresceu 169% entre 1996 e 
2006, quando atingiu 418,0 milhões de TEUs, enquanto o comércio mundial, no mesmo período, 
cresceu 121%, segundo dados do FMI. Dessa forma, podemos verificar a partir do gráfico abaixo que a 
movimentação de contêineres está crescendo numa velocidade superior ao comércio mundial e vêm se 
tornando cada vez mais importante para o desenvolvimento da economia. 

 

 

Fonte: Clarkson Research e FMI. 
 
O Transporte de Contêineres no Cenário Brasileiro 
 
No Brasil, o transporte de contêineres está relacionado tanto ao comércio exterior quanto ao mercado 
interno de produtos manufaturados e semi-manufaturados.  
 
O comércio exterior brasileiro encontra-se atualmente num processo contínuo de expansão que se 
iniciou em 2000. Desde então, a soma das importações e exportações passou de US$110,9 bilhões em 
2000 para US$228,8 bilhões em 2006, apresentando uma CAGR de 13%, segundo dados da Secex. 
O gráfico a seguir ilustra o desempenho do comércio exterior brasileiro nos últimos seis anos: 
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Fonte: Secex. 
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Entre as cargas exportadas, os produtos manufaturados e semi-manufaturados, que na maioria das 
vezes são transportados em contêineres, apresentaram uma taxa média de crescimento anual de 15% 
entre 2000 e 2006, atingindo US$94,2 bilhões em 2006, de acordo com dados publicados em janeiro 
de 2007 pela Secex. Nas importações, o contêiner é utilizado principalmente no transporte de bens de 
consumo, que vem se beneficiando da valorização recente do Real frente ao Dólar. Nos últimos três 
anos, de acordo com dados da Secex, a importação de bens de consumo aumentou 117%, superando 
o crescimento total das importações no período, de 89%. Apenas entre 2005 e 2006, segundo os 
mesmos dados da Secex, o crescimento das importações de bens de consumo foi de 41% atingindo 
US$12,0 bilhões em 2006.  
 
As transações comerciais entre o Brasil e os outros países do Mercosul formam um mercado importante 
para empresas brasileiras que oferecem serviços de transporte em longas distâncias. O comércio com o 
Mercosul representou 10% do comércio exterior brasileiro, em 2006, segundo dados da Secex. Além 
de ser o segundo principal destino das exportações brasileiras, a Argentina representa cerca de 86% 
das transações brasileiras com o Mercosul e, entre 2003 e 2005, último ano para o qual este dado 
encontra-se disponível, a soma das importações e exportações brasileiras para aquele país aumentou 
128%. A exportação de produtos manufaturados do Brasil para a Argentina foi o destaque neste 
período com crescimento de 336%. 
 
Com relação ao mercado interno, um fenômeno recente da economia brasileira que vem impactando 
positivamente os setores que utilizam o transporte em contêineres em médias e longas distâncias é o 
crescimento acima da média nacional das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o que, 
conseqüentemente, aumenta a demanda por transporte de cargas com origem ou destino nestas 
regiões. Conforme demonstrado no gráfico abaixo, os dados mais recentes divulgados pelo IBGE 
indicam um maior crescimento do PIB dessas regiões entre 2000 e 2004, em relação ao crescimento do 
PIB brasileiro. 
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Fonte: IBGE. 
 
Com a recente expansão dos programas sociais do Governo Federal nestas regiões, como o Bolsa Família, 
e dos últimos aumentos reais dados ao salário-mínimo, a tendência é que esse processo se intensifique.  
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Adicionalmente, o crescente aumento das vendas no comércio varejista confirma o atual aquecimento da 
economia das regiões Norte e Nordeste. Desde 2004, em praticamente todos os estados dessas duas 
regiões, o comércio de varejo vem apresentando desempenho significativamente superior à média nacional, 
segundo a Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE. A tabela abaixo apresenta a variação do volume de 
vendas no comércio varejista nos estados das regiões Norte e Nordeste nos anos de 2004, 2005 e 2006: 

 
Variação sobre o ano anterior 

Região Estado 2004 2005 2006 

Brasil .......................................................  9% 5% 6% 
Rondônia ....................  22% 11% 4% 

Acre............................  15% 21% 27% 

Amazonas...................  18% 20% 14% 

Roraima ......................  -9% 9% 30% 

Pará ............................  8% 12% 6% 

Amapá........................  2% 5% 24% 

Região Norte 

Tocantins ....................  7% 33% 19% 

Maranhão...................  15% 23% 17% 

Piauí ...........................  3% 22% 10% 

Ceará..........................  9% 16% 10% 

Rio G. do Norte...........  12% 24% 10% 

Paraíba .......................  8% 29% 7% 

Pernambuco ...............  7% 14% 6% 

Alagoas ......................  13% 16% 19% 

Sergipe .......................  6% 28% 5% 

Região Nordeste 

Bahia ..........................  8% 7% 10% 
 

Fonte: IBGE. 

 
Como grande parte da produção industrial de bens de consumo ainda está concentrada nas regiões Sul 
e Sudeste, o transporte de forma econômica, eficiente e segura destes produtos até o Norte e o 
Nordeste torna-se fundamental e a navegação costeira e o transporte ferroviário são cada vez mais 
utilizados pelas empresas que comercializam seus produtos nessas regiões.  
 
A Indústria de Serviços Intermodais  
 
As empresas que prestam serviços de transporte intermodal são bastante comuns nos países 
desenvolvidos e com grandes dimensões, uma vez que o transporte intermodal de cargas é um meio 
eficaz e econômico de se transportar cargas em médias e longas distâncias, pois permite que sejam 
aproveitadas as principais vantagens que cada modal é capaz de oferecer. 
 
Nos EUA, por exemplo, o transporte intermodal é principalmente utilizado em distâncias superiores a 
1,2 mil km, onde as ferrovias possuem uma significativa vantagem de custos em relação ao transporte 
rodoviário. Segundo estimativas da American Trucking Association, a indústria de serviços intermodais 
norte-americana faturou aproximadamente US$7,6 bilhões em 2003, representando cerca de 1,1% do 
mercado de transporte nos EUA. Projeções da mesma associação indicam que o mercado de serviços 
intermodais nos EUA apresentará uma taxa de crescimento médio anual de 7,7% até 2009, superando 
o crescimento esperado para a média do mercado de transporte, de 5,1%. 
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Um dos fatores que demonstra a expansão mundial da indústria de serviços intermodais é a valorização 
do preço das ações das principais intermodal marketing companies (“IMC”) listadas na Bolsa de Nova 
Iorque acima do índice S&P 500, conforme demonstrado no gráfico abaixo. O desenvolvimento das 
IMCs norte-americanas está associado a uma mudança na estratégia das empresas de transporte 
ferroviário nos EUA, que decidiram priorizar o relacionamento com os grandes clientes, que 
representavam a maior parte do volume de cargas transportadas, dada a complexidade de atendimento 
da ampla e fragmentada base de clientes do segmento intermodal. No entanto, as IMCs viram nessa 
mudança de estratégia das empresas de transporte ferroviário norte-americanas uma oportunidade de 
negócio e esse mercado acabou contribuindo para o desenvolvimento dos serviços intermodais naquele 
país. Nesse sentido, enquanto o volume total de cargas transportadas nas ferrovias norte-americanas 
cresceu, em média, aproximadamente 2% ao ano, o número de contêineres transportados apresentou 
uma taxa média de crescimento de 8% ao ano, segundo dados da AAR.  

 
Desempenho de IMC`s listadas na NYSE 
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Fonte: Economática. 

 
No Brasil, a indústria de serviços intermodais ainda é bastante incipiente. Há apenas um número 
reduzido de empresas que oferecem o serviço de transporte de cargas através da utilização de 
diferentes modais no mesmo percurso, mas mesmo nesses casos o transporte intermodal não é o foco 
principal dessas empresas. Entretanto, conforme veremos mais adiante, dados da ANTF e ANTAQ 
demonstram um forte crescimento no transporte de contêineres através das ferrovias e da navegação. 
No entanto, não há dados oficiais demonstrando o crescimento da utilização conjunta de diferentes 
modais para o transporte de cargas. 
 

Com base em nossa análise do mercado de transporte brasileiro, acreditamos que a indústria de 
serviços intermodais deverá crescer, uma vez que esses serviços vêm sendo cada vez mais procurados 
pelas empresas para o transporte de seus produtos devido às vantagens que são oferecidas, dentre as 
quais destacamos:  
 

• a oferta regular de capacidade, mesmo nos momentos de pico de exportação de commodities 
agrícolas, em oposição ao transporte rodoviário que, nesses momentos, tem apresentado falta 
de oferta; 

 

• a regularidade decorrente das operações com horários pré-definidos de partida e chegada 
empregadas tanto no transporte ferroviário quanto marítimo; 

 

• a maior integridade da carga, que não está sujeita às condições degradadas das rodovias 
nacionais; 

 

• a maior segurança no transporte, dada a inviolabilidade do contêiner e a baixa possibilidade de 
roubo de cargas em trens ou navios; e 

 

• a redução na complexidade do processo de contratação e gerenciamento dos serviços 
logísticos proporcionada pela consolidação dos diferentes prestadores de serviço em apenas 
um, o provedor de serviços intermodais. 
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Além disso, o Governo Federal tem demonstrado interesse em investir na infra-estrutura de transportes 
no Brasil, o que acreditamos irá contribuir para o crescimento da indústria de serviços intermodais. 
Podemos citar como exemplo desse interesse do Governo Federal o Programa de Aceleração do 
Crescimento (“PAC”) anunciado recentemente que estabeleceu os projetos prioritários para a área de 
logística no período 2007-2010, que utilizarão recursos públicos e privados para sua implementação.  
 

A previsão do Governo Federal é que sejam investidos R$58,3 bilhões em todos os modais de 
transporte, conforme mostra a tabela abaixo. O plano prevê, dentre outras ações, a recuperação, 
duplicação e construção de 45,3 mil km de rodovias, a construção de 2,5 mil km de ferrovias e a 
recuperação e modernização de 12 portos. 
 

Modal 
Investimento Previsto  

(R$ Bilhões) 

Rodovias ..................................................................................................... 33,4 
Ferrovias...................................................................................................... 7,9 
Portos ......................................................................................................... 2,7 
Aeroportos.................................................................................................. 3,0 
Hidrovias ..................................................................................................... 0,7 
Marinha Mercante....................................................................................... 10,6 

TOTAL........................................................................................................ 58,3 

 
A Indústria de Terminais Portuários de Contêineres  
 
Em fevereiro de 1993, foi sancionada a Lei dos Portos, também conhecida como Lei de Modernização 
dos Portos, que permitiu a concessão para a exploração de terminais portuários, através de 
arrendamento para a iniciativa privada.  

 
A edição da Lei dos Portos favoreceu a realização de investimentos em infra-estrutura e a 
modernização da operação portuária no Brasil com vistas a: 

 
• reduzir o tempo de espera e de permanência dos navios na barra e nos portos brasileiros; 
 

• melhorar a eficiência operacional dos portos brasileiros; 
 

• reduzir os custos com a movimentação de cargas nos portos brasileiros; 
 

• permitir a exploração de cargas de terceiros em terminais de uso privativo, antes limitado às 
cargas próprias; 

 

• promover a concorrência entre terminais e entre portos, por meio do arrendamento das 
instalações e de terminais a empresas privadas; e 

 

• adequar a quantidade de mão-de-obra na operação portuária, segundo os novos processos 
tecnológicos e produtivos. 

 
Atualmente, 19 dos 34 principais portos localizados na costa brasileira possuem terminais com 
movimentação relevante de contêineres, dentre os quais destacam-se Santos, Rio Grande, Itajaí, 
Paranaguá, Rio de Janeiro, Sepetiba e Vitória, que representaram 81% da movimentação portuária de 
contêineres no Brasil em 2006, segundo dados mais recentes da ANTAQ e da ABRATEC.  
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O mapa abaixo indica a localização dos portos onde há movimentação relevante de contêineres no 
Brasil e a tabela apresenta a quantidade de contêineres movimentados pelos principais portos 
brasileiros em 2006, de acordo com dados da ABRATEC: 

 

Porto
Movimentação de 

Contêineres em 2006
(mil unidades)

Santos 1.700

Itajaí 390

Rio Grande 387

Paranaguá 290

Rio de Janeiro 244

Itaguaí 210

Vitória 186

Outros 779

TOTAL 4.186

Fonte: ANTAQ e Abratec
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Desde a desestatização do setor, a movimentação de contêineres nestes terminais cresce a um ritmo 
acelerado. A taxa média de crescimento anual da movimentação de contêineres nos principais 
terminais privados foi de 15% entre 1999 e 2006, segundo dados da ABRATEC. Até o final da década, 
segundo estimativas desta mesma entidade, o número de contêineres movimentados nestes terminais 
deve atingir 7,0 milhões de unidades, o que implicaria num CAGR de aproximadamente 14% entre 
2006 e 2010, conforme demonstrado no gráfico abaixo: 
 

Movimentação de Contêineres nos Portos Brasileiros 
(em milhões de unidades) 
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Fonte: Abratec. 
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Segundo nossa análise, o controle dos principais terminais portuários de contêineres no Brasil 
encontra-se bastante fragmentado. Examinando os dados de 11 dos principais terminais portuários de 
contêineres no Brasil, verificamos que apenas dois grupos controlam dois desses principais terminais 
portuários de contêineres. Os demais grupos controlam apenas um dos terminais portuários de 
contêineres considerados como principais, conforme demonstrado na tabela abaixo: 
 
Grupo Controlador Terminal de Contêiner  Porto Onde está Localizado 

Log-In – Logística Intermodal S/A TVV – Terminal de Vila Velha S/A Vila Velha, ES 

Grupo Fink Multirio Operações Portuárias S/A Rio de Janeiro, RJ 

Tecon Salvador S/A Salvador, BA Wilson, Sons 

Tecon Rio Grande S/A Rio Grande, RS 

Libra Terminais S/A Santos, SP Grupo Libra 

Libra Terminal Rio S/A Rio de Janeiro, RJ 

Capital Aberto (Opportunity Fund e 
PW237 Participações S.A.) 

Santos Brasil S/A Santos, SP 

Tucumann, Redram, TECON Barcelona, 
Galigran, Soifer 

TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A Paranaguá, PR 

Grupo A.P. Moller – Maersk 
 

TECONVI – Terminal de Contêineres do Vale 
do Itajaí 

Itajaí, SC 

ICTSI Tecon Suape S/A Suape, PE 

CSN 
 

Sepetiba Tecon S/A Sepetiba, RJ 

 
A Indústria do Transporte de Contêineres na Navegação Costeira 
 
O Brasil é um país cujas características geográficas favorecem a utilização da navegação costeira para o 
transporte de cargas doméstica em longas distâncias. A maior parte do PIB nacional está concentrada 
em regiões próximas da costa, cuja extensão total é de cerca de 7,5 mil km. A navegação costeira 
tem-se mostrado competitiva em rotas com extensão superior a 1,5 mil km e sua abrangência 
corresponde a um raio de até 200 km a partir dos portos. O mapa abaixo apresenta os portos onde há 
escalas de navegação costeira para contêineres no Brasil, segundo dados da ANTAQ. 
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Assim como ocorre em outros países no mundo, no Brasil, a navegação costeira é um setor bastante 
regulamentado e restrito. No Brasil, por exemplo, a navegação costeira somente pode ser realizada por 
empresas nacionais, através de navios de bandeira brasileira, ou de bandeira estrangeira em casos 
excepcionais, como por exemplo: (i) quando verificada a inexistência ou indisponibilidade de embarcação 
brasileira do tipo e porte adequado ao transporte pretendido; (ii) quando verificado interesse público, 
devidamente justificado; e (iii) em substituição a embarcação em construção no Brasil. Para maiores 
informações referentes aos casos específicos em que navios estrangeiros podem ser utilizados na navegação 
costeira no Brasil, ver Seção “Visão da Indústria – Aspectos Legais Regulatórios – Navegação Costeira”. 
 
Atualmente, o transporte de contêineres na navegação costeira é realizado por nós e por mais duas 
empresas de navegação, quais sejam: (i) Aliança Navegação, uma empresa do grupo alemão Hamburg 
Süd, que atua no mercado de navegação costeira desde 1999; e (ii) Mercosul Line, que foi constituída 
em 1999, e pertence ao grupo dinamarquês A.P. Moller – Maersk. 
 
De acordo com dados da ANTAQ, a frota de navios utilizados na navegação costeira no Brasil é 
composta atualmente por 17 navios. O gráfico abaixo demonstra o número de navios operados por 
cada uma das três empresas que atuam na navegação costeira no Brasil: 
 

Navios de Contêineres na Navegação Costeira 

Log-In
5 navios Aliança

10 Navios

Mercosul 
Line

2 Navios

Log-In
5 navios Aliança

10 Navios

Mercosul 
Line

2 Navios

 
 

Fonte: ANTAQ. 

 
Segundo nossas estimativas, baseadas nos dados mais recentes divulgados pela ANTAQ, o volume de 
contêineres transportados na navegação costeira entre portos brasileiros somou 465,5 mil TEUs em 
2005, num total de 3,3 milhões de toneladas de cargas. Entre 2000 e 2005, a tonelagem transportada 
em contêineres através da navegação costeira cresceu, em média, 14% ao ano, enquanto o total 
transportado na navegação costeira, que também inclui granéis sólidos, granéis líquidos e carga geral 
não transportada em contêineres, cresceu, em média, apenas 2% ao ano, segundo dados da ANTAQ. 
 
Apesar do crescimento consistente dos últimos anos, a navegação costeira ainda transporta uma 
parcela muito pequena do total de cargas movimentadas no território brasileiro. A participação do 
transporte aquaviário (que inclui, além da navegação costeira, o transporte hidroviário e o transporte 
de petróleo das plataformas marítimas às bases terrestres) na matriz de transporte brasileira foi de 
cerca de 13% em 2005, segundo dados do Ministério dos Transportes. Do total transportado no modal 
aquaviário, a navegação costeira de contêineres representa menos de 10%, segundo nossas 
estimativas, ou seja, a navegação costeira de contêineres transporta cerca de 1% do total de cargas 
movimentadas no Brasil. 
 
Devido à proximidade geográfica e ao intenso comércio com o Brasil, a área costeira do Mercosul, formada 
pela costa nordeste da Argentina e pela costa do Uruguai, tornou-se uma extensão natural do serviço de 
navegação costeira, sendo atualmente um mercado altamente importante para as empresas brasileiras.  
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A navegação costeira também permite a oferta de um outro serviço denominado Feeder. Nesta 
modalidade, cargas de comércio exterior são transportadas de portos menores para portos maiores 
(hub ports) e vice-versa, onde há disponibilidade de linhas de transporte marítimo internacional para 
transportar essas cargas de ou para outros países. Desta forma, a navegação costeira apresenta-se 
como uma alternativa logística de grande importância tanto para o mercado interno quanto para o 
comércio exterior brasileiro. 
 
A Indústria do Transporte Ferroviário de Contêineres 
 
A malha ferroviária brasileira possui uma extensão aproximada de 29,3 mil km, segundo a ANTT. Essa 
malha ferroviária é operada por 11 Administrações Ferroviárias, sendo que, atualmente, em 7 delas são 
transportados contêineres em rotas que somam aproximadamente 11,8 mil km, representando 40% da 
malha ferroviária brasileira. O mapa abaixo ilustra a malha ferroviária brasileira existente e as rotas onde 
atualmente são transportados contêineres: 
 

Rotas ferroviárias onde são
transportados contêineres

Rotas ferroviárias onde não    
são transportados contêineres

Rotas ferroviárias onde são
transportados contêineres

Rotas ferroviárias onde não    
são transportados contêineres
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O transporte de contêineres através das ferrovias brasileiras é um fenômeno recente, sendo que o mesmo 
somente começou a ganhar força após as privatizações no setor ferroviário, que ocorreram entre 1996 e 
1998. Desde então, o volume de contêineres movimentados através de ferrovias no Brasil passou de 8,7 mil 
TEUs em 1997 para 189,6 mil TEUs em 2005, segundo dados da ANTF. O gráfico a seguir apresenta a 
evolução da movimentação de contêineres nas ferrovias brasileiras entre os anos de 1997 e 2005: 
 

Transporte de Contêineres nas Ferrovias Brasileiras 
(em mil TEUs) 

61,9
78,8

99,1 106,7

135,8
159,2

189,6

11,98,7

0

50

100

150

200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CAGR = 18%

61,9
78,8

99,1 106,7

135,8
159,2

189,6

11,98,7

0

50

100

150

200

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CAGR = 18%

 
 

Fonte: ANTF. 

 
As Administrações Ferroviárias que utilizam a malha ferroviária fizeram pesados investimentos nos 
últimos anos de maneira a melhorar a infra-estrutura já existente, bem como para adquirir novos ativos 
de forma a atender a demanda crescente por serviços de transporte ferroviário. O gráfico abaixo indica 
o valor total investido pelas 11 Administrações Ferroviárias que utilizam a malha ferroviária desde a 
desestatização do setor, bem como os valores investidos pelas 7 Administrações Ferroviárias que 
prestam serviços de transporte de contêineres: 
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Fonte: ANTF. 

 
A perspectiva para os próximos anos é de aumento nos investimentos em ferrovias no Brasil. Segundo 
projeções do BNDES, o setor ferroviário deve receber cerca de R$11,0 bilhões entre 2007 e 2010 de 
capital público e privado, que serão investidos principalmente na aquisição de material rodante 
(locomotivas e vagões), implantação de ramais, duplicação de via permanente existente e construção 
de novos trechos. 
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Apesar da recente e significativa evolução, o transporte de contêineres pelo modal ferroviário ainda é 
muito incipiente, quando comparado a outros países. Um dos motivos que contribui para a pouca 
utilização do modal ferroviário no Brasil é a baixa densidade de ferrovias (km de ferrovias/área total do 
país). A densidade de ferrovias no Brasil é de 0,003 km/km², enquanto a dos EUA é de 0,025 km/km², 
ou seja, aproximadamente, oito vezes maior que a brasileira.  

 
Ainda em relação ao comparativo Brasil x EUA, vale destacar que as ferrovias norte-americanas 
movimentaram mais de 11,0 milhões de contêineres em 2005, volume 97 vezes superior à 
movimentação de contêineres através das ferrovias brasileiras, de 113,0 mil contêineres, segundo 
dados da COPPEAD. Enquanto no Brasil a participação dos contêineres no volume total (em toneladas) 
transportado pelas ferrovias brasileiras em 2004 foi de 0,1%, segundo dados da ANTT, nos EUA os 
contêineres representaram cerca de 9% do volume no mesmo ano, de acordo com a AAR.  
 
Nos EUA, o transporte de contêineres é, atualmente, um dos segmentos mais importantes do setor 
ferroviário. Segundo dados da AAR, desde 2003, os contêineres são a principal fonte de receita das 
empresas de transporte ferroviário, superando inclusive o carvão, que é o produto mais representativo 
em volume transportado. Em 2005, o segmento intermodal representou 22,5% e 9,5% da receita e do 
volume transportado, respectivamente, enquanto o carvão representou no mesmo ano 20,1% e 
42,4% da receita e do volume transportado, respectivamente, nas ferrovias americanas, segundo 
dados da AAR.  
 
A Indústria de Serviços de Planejamento e Gestão Logística no Brasil 
 
Uma das atividades mais sofisticadas oferecidas no mercado de logística atualmente são os serviços de 
planejamento e gestão logística, nos quais as operações logísticas dos clientes são estudadas, 
redesenhadas e posteriormente gerenciadas por uma única empresa, permitindo o foco dos clientes em 
sua atividade principal (core business). Na Europa, estimativas da agência de informações especializada 
em logística Eye for Transport indicam que as empresas prestadoras deste tipo de serviço, também 
conhecidas como operadores logísticos 4PL (fourth-party logistics) ou de quarteirização logística, 
faturaram cerca de 5,0 bilhões de euros (ou 4,5% do mercado logístico europeu) em 2002, com 
perspectiva de crescer 13% ao ano até 2010.  

 
Os principais benefícios dos serviços de 4PL são: 

 
• O aumento do conhecimento do prestador de serviços sobre as operações logísticas e, 

conseqüentemente, sobre as necessidades e potenciais oportunidades de melhoria nessas 
operações; 

 

• A economia de escala desfrutada pelos clientes, uma vez que o provedor de serviços pode 
concentrar a demanda de vários clientes para obter vantagens nas negociações com terceiros; 

 

• O estreitamento do relacionamento entre o prestador de serviços e o cliente, com consequente 
aumento da fidelidade; e 

 

• O aumento no expertise logístico dos prestadores, que acumulam experiências e inovações 
implementadas em diferentes clientes, permitindo que sejam replicadas as melhores práticas 
da indústria. 
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O gráfico abaixo ilustra o conceito de 4PL: 

 
No mercado brasileiro, este tipo de serviço é inovador e ainda muito pouco difundido, não havendo 
estimativas de sua representatividade na indústria de logística. As primeiras iniciativas na prestação de 
serviços de planejamento e gestão logística podem ser encontradas, de forma ainda muito 
fragmentada, no segmento de prestadores de serviços logísticos integrados, que passa por um 
consistente processo de expansão desde o fim da década de 90. Segundo dados da COPPEAD, entre 
1997 e 2005, o faturamento consolidado deste segmento passou de aproximadamente R$1,0 bilhão 
em 1997, quando atuavam 35 empresas no segmento, para R$21,3 bilhões em 2005, quando 
133 empresas operavam. Geralmente, os prestadores de serviços logísticos integrados oferecem um 
pacote de serviços que inclui o transporte e armazenagem e, em alguns casos, serviços de maior valor 
agregado como gestão de estoque, desenvolvimento de projetos e montagem de kits. 

 
A Indústria de Transporte Rodoviário no Brasil 
 
O transporte rodoviário é o modal mais utilizado no transporte de cargas no Brasil, detendo uma 
participação de 58% na matriz de transportes, segundo dados do Ministério dos Transportes. Esta 
característica do sistema brasileiro de transportes tem origem nas décadas de 50 e 60, quando o 
governo brasileiro investiu maciçamente na construção de rodovias pelo país de forma a suportar a 
instalação da indústria automobilística no Brasil. Desde então, os modais ferroviário e aquaviário 
passaram a exercer um papel secundário no sistema brasileiro de transporte. Nos anos 80, a 
significativa redução dos investimentos públicos em infra-estrutura de transportes contribuiu para a 
acentuação deste processo, que somente começou a ser revertido no final da década de 90 com o 
início do investimento privado, principalmente no setor ferroviário.  

 
A baixa regulamentação e fiscalização sobre o transporte rodoviário fazem com que haja uma alta 
informalidade no setor. Segundo dados da ANTT, a idade média da frota de caminhões, estimada em 
aproximadamente 1,6 milhão de unidades, é de 16,2 anos, sendo que, no caso da frota pertencente a 
autônomos, que representa cerca de 58% da frota total, a idade média atinge 26 anos. Na maioria dos 
casos, esta frota trafega em condições inadequadas de manutenção e transporta cargas acima do limite de 
peso permitido nas rodovias, o que, além de aumentar o risco de acidentes, contribui decisivamente para a 
deteoriorização das rodovias brasileiras. Ainda segundo dados da ANTT, existem aproximadamente 725,6 
mil autônomos e 135,6 mil empresas e cooperativas prestando serviços de transporte rodoviário no Brasil, 
ou seja, o setor é altamente fragmentado. Além disso, o transporte rodoviário é majoritariamente utilizado 
em longas distâncias, uma vez que 86% dos operadores de transporte (incluindo empresas, autônomos e 
cooperativas) atuam em âmbito nacional e apenas 14% no âmbito regional, estadual e municipal. 
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O transporte rodoviário é ideal para transporte de cargas em curta distância e fundamental para o 
serviço de transporte intermodal no que diz respeito aos trechos iniciais e finais da rota de transporte. 
Isso porque, o transporte rodoviário tem como uma de suas principais características a agilidade e a 
flexibilidade, além de maior disponibilidade de vias e facilidade na entrega de produtos. Dessa forma, 
normalmente, num serviço intermodal de transporte de cargas, o transporte rodoviário é o responsável 
pela parte inicial e/ou final do transporte. 

 
Por outro lado, no transporte de cargas em rotas de média e longa distâncias, o modal rodoviário é 
sensivelmente menos eficiente em relação aos modais ferroviário e aquaviário, principalmente em 
relação ao consumo de combustível, emissão de poluentes e capacidade de transporte. Em razão 
destas características, acreditamos que a utilização maciça do modal rodoviário em rotas de média e 
longa distância não é sustentável num horizonte de crescimento da economia brasileira e de busca 
contínua por maior eficiência, produtividade e respeito ao meio ambiente que as empresas enfrentam 
no cenário doméstico e internacional. 

 
Adicionalmente, foi publicada a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007 (“Lei nº 11.442/07”), que 
estabeleceu que as cargas transportadas através de caminhões devem ser carregadas e descarregadas 
no prazo máximo de cinco horas, a contar da chegada do caminhão ao endereço do destino. Na 
hipótese desse período ser excedido, o proprietário da carga deverá pagar ao transportador o valor de 
R$1,00 por tonelada/hora ou fração adicional. Acreditamos que esse dispositivo poderá elevar ainda 
mais os custos com o transporte rodoviário de cargas, tornando-o ainda menos vantajoso no transporte 
de cargas nas médias e longas distâncias. 

 
Por fim, a retomada do processo de concessão de rodovias federais e o estabelecimento de Parcerias 
Público-Privadas (PPPs) para a gestão de rodovias estaduais e federais deverá resultar em rodovias mais 
estruturadas e seguras, porém, com maiores custos para o tranportador rodoviário que passará a pagar 
tarifas de pedágios para trafegar nesses trechos. 
 
Aspectos Legais Regulatórios 
 
As regras referentes aos transportes aquaviários e terrestres brasileiros foram significativamente 
alteradas com o advento da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 (“Lei nº 10.233/01”). Dentre as 
principais alterações implementadas pela Lei nº 10.233/01 podemos destacar: 
 

(i) a criação do Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte (“CONIT”), que tem 
por atribuição propor ao Presidente da República políticas nacionais de integração dos 
diferentes modais para o transporte de pessoas e cargas; 

 

(ii) o estabelecimento de um novo ordenamento dos transportes aquaviários e terrestre 
reorganizando o gerenciamento do Sistema Federal de Viação e regulamentando a prestação 
de serviços de transporte; 

 

(iii) a criação da ANTAQ, cuja esfera de atuação abrange, dentre outros, a navegação costeira e os 
portos organizados; 

 

(iv) a criação da ANTT, cuja esfera de atuação abrange, dentre outros, o transporte ferroviário de 
cargas, o transporte rodoviário de carga e o transporte multimodal; e 

 

(v) a criação do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (“DNIT”), que tem por 
objetivo a implementação da política formulada para a administração da infra-estrutura do Sistema 
Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, restauração ou reposição, 
adequação de capacidade, e ampliação mediante construção de novas vias e terminais. 
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A Lei nº 10.233/01 estabelece como uma das diretrizes gerais do gerenciamento da infra-estrutura e da 
operação dos transportes aquaviários e terrestre a descentralização de ações, sempre que possível, 
promovendo sua transferência a outras entidades públicas mediante convênios de delegação, ou a 
empresas públicas ou privadas, mediante outorgas de autorização, concessão ou permissão, conforme 
o caso. Além disso, também está previsto dentre as referidas diretrizes gerais o aproveitamento das 
vantagens comparativas dos diferentes meios de transporte, promovendo sua integração física e 
conjugação de suas operações, para movimentação intermodal mais econômica e segura de pessoas e 
bens, objetivo que também é perseguido por nós no transporte de cargas. 
 
A ANTAQ e a ANTT são entidades integrantes da Administração Federal indireta e vinculadas ao 
Ministério dos Transportes. Muitas das atribuições conferidas à ANTAQ e à ANTT até a publicação da 
Lei nº 10.233/01 eram de competência direta do Ministério dos Transportes. 
 
A ANTAQ é a responsável por elaborar e editar normas relativas à prestação de serviços de transporte e 
à exploração da infra-estrutura aquaviária e portuária, bem como pela celebração de atos de outorga 
de permissão ou autorização de prestação de serviços de transporte pelas empresas de navegação 
brasileiras. Cabe, também, à ANTAQ publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de 
concessão para exploração dos portos organizados. 
 
A ANTT tem como atribuição elaborar e editar normas e regulamentos relativos à exploração de vias e 
terminais terrestres, bem como publicar os editais e julgar as licitações, celebrar os contratos de 
concessão para prestação de serviços de transporte ferroviário e administrar os contratos de concessão 
e arrendamento de ferrovias celebrados até a vigência da Lei nº 10.233/01. 
 
Terminais Portuários 
 
A exploração dos Portos Organizados e das instalações portuárias encontram-se regulamentada pela Lei 
dos Portos. Em linhas gerais, os objetivos da Lei dos Portos foram os seguintes: 
 

(i) permitir que a operação e a movimentação portuária fossem realizadas e exploradas por 
empresas do setor privado; 

 

(ii) promover a geração de investimentos em superestrutura, a modernização da operação 
portuária, a aquisição pelo setor privado de equipamentos novos e mais eficientes e a redução 
do tempo de espera e de permanência dos navios no porto; 

 

(iii) permitir a exploração de cargas de terceiros em terminais de uso privativo, que antes eram 
limitadas às cargas próprias; e 

 

(iv) promover a adequação do quantitativo de mão-de-obra na operação portuária. 
 
A Lei dos Portos criou a figura do operador portuário, que é a pessoa jurídica pré-qualificada junto à 
administração do porto para a execução das operações portuárias (“Operador Portuário”). De acordo com a 
Lei dos Portos, o Operador Portuário responde perante: (i) a administração do porto pelos danos culposamente 
causados à infra-estrutura, às instalações e ao equipamento de que a mesma seja titular ou que, sendo de 
terceiro, se encontre a seu serviço ou sob sua guarda; (ii) o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas 
perdas e danos que ocorreram durante as operações que realizar em decorrência delas; (iii) o armador, pelas 
avarias provocadas na embarcação ou na mercadoria dada a transporte; (iv) o trabalhador portuário, pela 
remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos; (v) o órgão local de gestão de mão-de-obra do 
trabalho avulso, pelas contribuições não recolhidas; e (vi) os órgão competentes, pelo recolhimento dos tributos 
incidentes sobre o trabalho portuário avulso. A atividade do Operador Portuário encontra-se sujeita às normas 
estabelecidas no regulamento do porto a ser editado pelo Conselho de Autoridade Portuária (“CAP”). 
 
Além disso, a Lei dos Portos estabeleceu que a Administração do Porto deve ser exercida pela União ou 
pela entidade do concessionária do porto organizado. Sendo que caberá a Administração do Porto, 
dentre outras funções, fiscalizar o cumprimento dos contratos de concessão e as operações portuárias, 
zelando para que os serviços se realizem com regularidade, eficiência, segurança e respeito ao meio 
ambiente, estabelecer o horário de funcionamento do porto e fixar os valores e arrecadar a tarifa 
portuária. No caso específico do TVV a Administração do Porto, ou Autoridade Portuária, é a CODESA. 
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A lei em referência também criou o CAP, que é um órgão composto por representantes do poder 
público, dos operadores portuários, dos trabalhadores portuários e dos usuários dos serviços portuários 
e afins. A Lei dos Portos outorgou as seguintes competências, dentre outras, ao CAP: (i) baixar o 
regulamento de exploração do porto; (ii) homologar o horário de funcionamento do porto; (iii) opinar 
sobre a proposta de orçamento do porto; e (iv) desenvolver mecanismos para atração de cargas. 
 
A Lei dos Portos determina que a Administração do Porto deverá exercer sua função no Porto 
Organizado, de forma integrada e harmônica, com as autoridades aduaneiras, marítima, sanitária, de 
saúde e de polícia marítima. Dessa forma, os Operadores Portuários também estão sujeitos aos 
regulamentos estabelecidos pelos seguintes órgãos; (i) ANTAQ, conforme já mencionado acima; 
(ii) ANVISA, que exerce o controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços; 
(iii) do Departamento da Marinha Mercante; (iv) do Ministério da Agricultura; (v) do Ministério da 
Justiça; e (vi) da Capitanias dos Portos. 
 
Navegação Costeira 
 
As empresas que atuam na navegação costeira estão sujeitas às normas e regulamentos da ANTAQ e 
da Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil. 
 
Dentre as normas editadas pela ANTAQ podemos destacar a Resolução da ANTAQ nº 52, de 19 de 
novembro de 2002, conforme alterada pela Resolução nº 112, de 8 de setembro de 2003 (“Resolução 
ANTAQ nº 52/02”) que estabelece os critérios e procedimentos para a outorga de autorização para 
uma empresa brasileira de navegação poder prestar serviços de navegação costeira. 
 
Nos termos da Resolução ANTAQ nº 52/02 somente podem prestar serviços de navegação costeira as 
empresas brasileiras que atendam aos seguintes requisitos: 
 

(i) ser proprietária de pelo menos uma embarcação de bandeira brasileira adequada à navegação 
costeira; 

 

(ii) ter patrimônio líquido mínimo de R$6.000.000,00; e 
 

(iii) ter índice de liquidez igual ou superior a um. 
 
Com relação à exigência da empresa ser proprietária de uma embarcação de bandeira brasileira, a 
Resolução ANTAQ nº 52/02 prevê que essa exigência poderá ser dispensada nos seguintes casos: 
(i) apresentação de contrato dispondo sobre o Fretamento a Casco Nu, por prazo superior a um ano, de 
embarcação registrada no Registro de Propriedade Marítima do Tribunal Marítimo; (ii) apresentação de 
contrato e cronograma físico e financeiro da construção de embarcação adequada à navegação costeira e 
comprovação de que 10% do peso leve da embarcação estejam edificados em estaleiro brasileiro, dentre 
outras obrigações; ou (iii) com a finalidade específica de obter financiamento junto ao FMM, para fins de 
construção de embarcação em estaleiro brasileiro, neste caso sem direito a fretamento de embarcação, 
enquanto não forem atendidas as condições mencionadas no item (ii) acima. 
 
As empresas brasileiras de navegação costeira somente podem operar embarcações que estejam com 
apólice de seguro de responsabilidade civil em vigor. Além disso, a empresa deverá enviar anualmente 
determinadas informações listadas na Resolução ANTAQ nº 52/02. 
 
Com relação aos navios a serem utilizados na navegação costeira, a Constituição Federal estabelecia em 
seu artigo 178 que a navegação costeira somente poderia ser realizadas por navios construídos no Brasil. 
No entanto, em agosto de 1995 foi aprovada a Emenda Constitucional nº 7 que abriu a possibilidade da 
quebra do monopólio nos navios construídos no Brasil na navegação costeira ao estabelecer que: “na 
ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na 
cabotagem e na navegação interior poderão ser feitas por embarcações estrangeiras.” 
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Nesse sentido, em janeiro de 1997 foi publicada a Lei nº 9.432, de 8 de janeiro de 1997 (“Lei nº 9.432/97”), 
que tratava da ordenação do transporte aquaviário. A Lei nº 9.432/97 estabeleceu que o fretamento de 
embarcação estrangeira por viagem ou por tempo, para operar na navegação costeira, depende de 
autorização do órgão competente e somente poderá ocorrer nos seguintes casos: 
 

(i) quando verificada inexistência ou indisponibilidade de embarcação de bandeira brasileira do 
tipo e porte adequados para o transporte pretendido; 

 

(ii) quando verificado interesse público, devidamente justificado; ou  
 

(iii) quando em substituição a embarcações em construção no Brasil, com contrato em eficácia, 
enquanto durar a construção, por um período máximo de 36 meses, até o limite de tonelagem 
de porte bruto contratado. 

 
A Lei nº 9.432/97 estabelece, também, que independe de autorização o Fretamento a Casco Nu de 
embarcação estrangeira, com suspensão de bandeira, para a navegação costeira limitado ao dobro da 
tonelagem de porte bruto das embarcações, de tipo semelhante, por ela encomendadas a estaleiro 
brasileiro instalado no Brasil, com contrato de construção em eficácia, adicionado de metade da 
tonelagem de porte bruto das embarcações brasileiras de sua propriedade, ressalvado o direito de 
fretamento de pelo menos uma embarcação de porte equivalente. 
 
Transporte Ferroviário 
 
O setor de transporte ferroviário é extensamente regulamentado no Brasil e, conforme já mencionado 
acima, fiscalizado pela ANTT. 
 
O Decreto nº 1.832, de 4 de março de 1996 (“Decreto nº 1.832/96”), aprovou o Regulamento dos 
Transportes Ferroviários, que se encontra atualmente em vigor. O referido regulamento dispõe sobre as 
normas aplicáveis às concessões para a construção de ferrovias, a operação e exploração dos serviços de 
transporte ferroviário, bem como as obrigações a serem seguidas pelas Administrações Ferroviárias, 
incluindo o valor das tarifas a serem cobradas dos usuários e a responsabilidade pela carga transportada. 
 
O Regulamento dos Transportes Ferroviários também disciplina, além da segurança nos serviços 
ferroviários, as seguintes relações: (i) entre a administração pública e as Administrações Ferroviárias; 
(ii) entre as Administrações Ferroviárias, inclusive no tráfego mútuo; e (iii) entre as Administrações 
Ferroviários e os seus usuários. 
 
Tendo em vista que, atualmente, o transporte ferroviário que serve de base para um dos nossos 
Serviços Intermodais não é prestada diretamente por nós, mas sim pela Ferrovia Centro-Atlântica, com 
a qual nós temos um contrato de serviços de transporte ferroviário (Ver Seção “Nossas Atividades – 
Contratos Relevantes”), não estamos sujeitos à legislação aplicável aos prestadores de serviços 
ferroviários, pois no caso a prestadora de serviço ferroviário é a Ferrovia Centro-Atlântica.  
 
No entanto, estamos sujeitos às regras aplicáveis aos usuários dos serviços de transporte ferroviário. 
Nesse sentido, vale destacar que o Decreto nº 1.832/96 determina que o expeditor da carga deve 
prestar as declarações exigidas pela Administração Ferroviária e atender as condições para a sua 
efetivação. Além disso o expeditor é responsável pelo que declarar e estará sujeito às conseqüências 
das declarações falsas. 
 
Transporte Rodoviário de Cargas 
 
O transporte rodoviário de cargas no Brasil é regulamentado e fiscalizado pela ANTT, nos termos da Lei 
nº 10.233/01. No entanto, ao contrário dos setores de navegação costeira e transporte ferroviário a 
regulamentação do setor não é extensa. 
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Nesse sentido, cumpre destacar que recentemente foi publicada a Lei nº 11.442/07, que dispõe sobre 
os mecanismos de operação do transporte rodoviário de cargas e a responsabilidade do transportador. 
A lei em referência determina que as empresas e/ou indivíduos que vierem a prestar serviços de 
transporte rodoviário de cargas devem ser inscritos no Registro Nacional de Transportadores de Cargas 
(“RNTR-C”) da ANTT. Além disso, para que as empresas possam ser inscritas no RNTR-C, elas devem: 
(i) ter sede no Brasil; (ii) comprovar ser proprietária ou arrendatária de, pelo menos um veículo 
automotor de carga, registrado no Brasil; (iii) ter um responsável técnico, que deverá ter, pelo menos, 
três anos de atividade ou ter sido aprovado em curso específico; e (iv) demonstrar capacidade 
financeira para o exercício da atividade e idoneidade de seus sócios e de seu responsável técnico.  
 
Entretanto, deve ser ressaltado que há diversos pontos na Lei nº 11.442/07 que ainda dependem de 
regulamentação da ANTT, como, por exemplo, o processo de inscrição e cassação do registro no RNTR-C. 
 
Ressaltamos que em nossas atividades, o transporte rodoviário é utilizado de forma a complementar o 
transporte ferroviário e a navegação costeira. Para tanto, contratamos prestadores de serviço selecionados 
em cada região de atuação, garantindo assim um nível de serviço adequado e atendimento pleno às 
exigências da ANTT quanto ao transporte rodoviário de carga e da Lei nº 11.442/07. 

 
No entanto, vale destacar que há na Lei nº 11.442/07 um dispositivo que se aplica aos proprietários das 
cargas transportadas através de caminhões, que determina que o prazo máximo para carga e descarga 
será de cinco horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino. Após esse período será 
devido ao transportador da carga o valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração.  
 
Caso venhamos a adquirir empresas e/ou ativos relacionados ao transporte rodoviário, estaremos 
sujeitos, não só ao dispositivo mencionado no parágrafo anterior, como à regulamentação aplicável às 
empresas de transporte rodoviário de cargas, como, por exemplo, à Lei nº 11.442/07 e as deliberações 
da ANTT que vierem regulamentá-la. 
 
Estações Aduaneiras Interiores – (EADI) ou Portos Secos 
 
As EADI encontram-se regulamentadas por diversos atos normativos e legislativos, no entanto cumpre 
destacar o Decreto nº 1.910, de 21 de maio de 1996 (“Decreto nº 1.910/96”) e a Instrução Normativa 
da Secretaria da Receita Federal nº 55, de 23 de maio de 2000 (“Instrução SRF 55/00”). 
 
O Decreto nº 1.910/96 estabelece que os serviços desenvolvidos em terminais alfandegados de uso 
público poderão ser delegados a pessoas jurídicas de direito privado que tenham como principal objeto 
social, cumulativamente ou não, a armazenagem, a guarda ou o transporte de mercadorias.  
 
Ainda de acordo com o referido Decreto, a concessão para prestação de serviços de terminal 
alfandegado será formalizada mediante contrato firmado com a União, representada pela SRF e a SRF 
deverá ter acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e 
financeiros da concessionária.  
 
A Instrução SRF 55/00 estabelece os termos e condições para instalação e funcionamento de terminais 
alfandegados de uso público. De acordo com a Instrução SRF 55/00, nas EADIs poderão ser realizadas 
operações de despacho aduaneiro para os seguintes regimes: (i) comum; e (ii) suspensivos – entreposto 
aduaneiro na importação e na exportação, admissão temporária, trânsito aduaneiro, drawback, 
exportação temporária, inclusive para aperfeiçoamento passivo, depósito alfandegado certificado e 
depósito especial alfandegado e entreposto internacional da Zona Franca de Manaus. 
 
Nos termos da Instrução SRF 55/00, a fiscalização dos serviços prestados pelas EADIs será realizada por 
um servidor designado pelo dirigente da unidade local da SRF com jurisdição sobre o EADI, bem como 
por uma comissão designada pela Superintendência Regional da Receita Federal (“SRRF”) composta 
por representantes da SRRF, da concessionária e dos usuários. 
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NOSSAS ATIVIDADES  
 
Visão Geral 

 
Somos a primeira e única empresa no Brasil, na área de logística, capaz de oferecer ao mercado soluções 
integradas (one stop shop) para movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta, por 
meio marítimo ou ferroviário, complementado pela Ponta Rodoviária, bem como pela armazenagem de 
carga através de nossos terminais intermodais terrestres. Os nossos Serviços Intermodais compreendem as 
atividades de (i) administração e operação de um terminal portuário de contêineres, o TVV; (ii) navegação 
costeira; (iii) transporte ferroviário, com base em ativos de terceiros; (iv) operações de terminais terrestres 
intermodais de cargas; (v) Ponta Rodoviária; e (vi) serviços de planejamento e gestão logística. Utilizamos, 
para tanto, uma extensa e integrada malha de transporte, composta na sua maior parte por ativos de 
terceiros, que nos permite atender as principais regiões do Brasil, que representam, em conjunto, 70% do 
PIB brasileiro, e o fluxo de comércio entre estas regiões e a Argentina, bem como oferecer soluções 
inovadoras e eficientes para o transporte dos produtos dos nossos mais de 1,5 mil clientes, nos quais 
incluem-se as principais empresas brasileiras e multinacionais com operações no Brasil.  
 
Nossa atuação é focada na movimentação e armazenagem de cargas acondicionadas em contêineres, 
nas soluções de transporte intermodais de média e longa distância e no desenvolvimento de soluções 
logísticas para nossos clientes. Acreditamos que a prestação dos Serviços Intermodais nos mercados 
onde atuamos possui alto potencial de crescimento, tendo em vista: (i) o aumento crescente do 
comércio de mercadorias transportadas em contêineres, que pode ser demonstrado, em parte, pelo 
fato de que entre os anos de 2000 e 2006 o aumento na movimentação de contêineres nos portos 
brasileiros ter sido 17,9% superior ao crescimento do comércio exterior brasileiro no mesmo período, 
segundo dados da ABRATEC e da Secex; (ii) o crescimento do comércio exterior brasileiro, que nos 
últimos seis anos foi, em média de 12,8% ao ano, de acordo com dados da Secex, o que implica no 
aumento do volume de carga transportada entre os portos e as áreas produtoras e no aumento da 
movimentação nos principais terminais de contêineres, como o TVV; e (iii) a tendência de substituição 
do modal rodoviário na matriz brasileira de transporte por modais estruturalmente mais eficientes e 
menos custosos para o transporte em médias e longas distâncias, tais como o modal ferroviário e a 
navegação costeira, conforme ilustrado pelos dados do GEIPOT e do Ministério dos Transportes, que 
demonstram que entre 1996 e 2005 houve uma redução na participação do transporte rodoviário na 
matriz brasileira de 64% para 58%.  
 
A utilização de contêineres no transporte de carga revolucionou o comércio global, por possibilitar seu 
transporte e transferência entre diferentes meios de transporte de forma rápida e eficiente, sem que haja a 
necessidade de manuseio direto da carga. Esta inovação resultou em uma redução dos custos logísticos no 
transporte de carga e permitiu que as empresas pudessem distribuir seus produtos para mercados cada vez 
mais distantes, mantendo preços competitivos. De acordo com dados da Clarkson Research, nos últimos 
cinco anos, a movimentação de contêineres nos portos do mundo cresceu a uma taxa média de 11,8% ao 
ano. No Brasil, o crescimento da utilização de contêineres pode ser observado através do aumento no 
número de contêineres movimentados nos portos brasileiros. De acordo com dados da ABRATEC, no 
período entre 2001 e 2006, houve um crescimento médio de 16,5% ao ano na movimentação de 
contêineres nos portos brasileiros, aqui incluídos não só os contêineres provenientes da navegação costeira, 
como também da navegação de longo curso (importações e exportações). Adicionalmente, podemos citar o 
crescimento anual médio no volume de contêineres transportados através da malha ferroviária, que foi de 
19,2% ao ano entre 2000 e 2005, de acordo com dados da ANTF, bem como o crescimento médio do 
volume de contêineres transportados através da navegação costeira entre 2000 e 2005 que foi de 14,8% ao 
ano, segundo os últimos dados disponibilizados pela ANTAQ. 
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Segmentamos nossos Serviços Intermodais da seguinte forma: 
 

• Terminal Portuário de Contêineres. Temos a concessão por 25 anos (iniciada em 1998), 
renovável por igual período, para explorar o TVV, localizado no Porto de Vitória, no Estado do 
Espírito Santo, um local estratégico que nos permite atender as empresas localizadas nos 
Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. O 
TVV possui dois berços de atracação com 232,0 m de extensão cada um, e uma área total de 
108,0 mil m², além de diversos acessos rodoviários e ferroviários. O TVV é considerado um 
porto balanceado, isto é, o número de contêineres movimentados na exportação é próximo ao 
número de contêineres movimentados na importação, o que deixa o TVV menos suscetível às 
oscilações no fluxo de comércio exterior que possam afetar a entrada ou saída de produtos do 
Brasil, como variações bruscas na taxa de câmbio, por exemplo. Além disso, as empresas que 
importam seus produtos através do TVV se beneficiam do FUNDAP, um incentivo fiscal 
estadual concedido às empresas que importam produtos através do Porto de Vitória. Em 2006, 
o volume de contêineres movimentados no TVV foi de 239,4 mil TEUs. 

 

• Navegação Costeira. Somos a única empresa brasileira de navegação costeira com foco 
exclusivo no transporte de contêineres com origem e destino final na costa leste da América do 
Sul. Operamos nos principais portos na referida costa desde Fortaleza até Buenos Aires na 
Argentina, oferecendo ao mercado um serviço com freqüência semanal. Atualmente, 
apresentamos uma excelente taxa de ocupação, próxima a 100%, dos cinco navios específicos 
para o transporte de contêineres que afretamos e que são dedicados exclusivamente a este 
serviço, sendo dois deles com capacidade nominal de 1.254 TEUs e os outros três com 
capacidade nominal de 666 TEUs. De forma a aumentar a nossa capacidade, estamos em fase 
de negociação com estaleiros nacionais para a construção de novos e modernos navios, que 
aumentarão a nossa capacidade atual, e recentemente protocolomos junto ao FMM um 
pedido de prioridade de financiamento para a construção desses navios. Em 2006, o volume 
de contêineres transportados por nós através da navegação costeira foi de 90,4 mil TEUs. 

 

• Base Ferroviária dos Serviços Intermodais (Trem Expresso). Este serviço está baseado em 
nosso contrato de longo prazo com a FCA, que opera a Malha Centro-Leste da RFFSA. Oferecemos 
ao mercado um serviço intermodal porta-a-porta, que consiste na disponibilidade de trens diários e 
dedicados ao transporte de contêineres em três rotas com horários pré-definidos de partida e 
chegada nos respectivos terminais. Denominamos este serviço de “Trem Expresso”. Atualmente, as 
rotas oferecidas pelo Trem Expresso interligam o Estado de São Paulo e o Porto de Santos à região 
Centro-Oeste (através de Anápolis, GO e Brasília, DF) e à região Nordeste (através de Camaçari, BA) 
e o Triângulo Mineiro (através de Uberlândia, MG) à cidade de Vitória (no Estado do Espírito Santo). 
Em 2006, o volume de contêineres transportados através do Trem Expresso foi de 43,1 mil TEUs, 
que corresponderam a 916,6 milhões de TKUs. 

 

• Serviços de Planejamento e Gestão Logística. Com função estratégica na prospecção e 
fidelização de clientes e no aproveitamento do potencial de sinergias entre nossas operações, 
nossos serviços de planejamento e gestão logística consistem em estudar, redesenhar e, 
oportunamente, gerenciar as operações logísticas de clientes, utilizando ativos próprios ou de 
terceiros, com foco na otimização dos seus processos logísticos, o que permite aos nossos 
clientes concentrar esforços em sua atividade fim. Este tipo de serviço é freqüentemente 
denominado como quarteirização logística ou 4PL, um conceito ainda pouco difundido no 
Brasil. Somos uma das empresas pioneiras na implementação deste tipo de solução no Brasil e 
nosso primeiro projeto tem trazido resultados que superaram expectativas, o que nos faz 
acreditar que podemos replicar esta solução com sucesso para diversos outros clientes. Como 
atualmente a oferta deste tipo de serviço no Brasil é pequena e o conceito está alinhado com a 
estratégia logística de diversas indústrias, acreditamos que este mercado tem um amplo 
potencial de crescimento no País. 
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De forma a complementar os Serviços Intermodais listados acima, possuímos dois terminais terrestres 
intermodais de cargas localizados nas cidades de Camaçari, BA (TERCAM) e Uberlândia, MG (Porto 
Seco do Cerrado), além de utilizarmos terminais terrestres rodo-ferroviários de terceiros, com os quais 
temos contratos firmados, nas seguintes cidades: Campinas, Santos, Casa Branca, Anápolis, Brasília, 
Belo Horizonte e Montes Claros. Nosso terminal localizado em Uberlândia (MG) é um porto seco, ou 
seja, um recinto alfandegado, também conhecido como EADI, onde podem ocorrer, dentre outros 
serviços aduaneiros, o processamento de despacho aduaneiro de importação e exportação, o que 
beneficia as empresas importadoras e exportadoras que utilizam os serviços do Porto Seco do Cerrado. 
Oferecemos, ainda, aos nossos clientes, serviços de Ponta Rodoviária, que contratamos de terceiros, 
para complementar os nossos Serviços Intermodais. Dentro do serviço intermodal porta-a-porta, a 
Ponta Rodoviária é utilizada única e exclusivamente para complementar o transporte intermodal em 
suas pontas, ou seja, é a responsável por buscar o produto na sua origem (first mile) e por entregá-lo 
no seu destino final (last mile). 
 
A tabela a seguir apresenta algumas de nossas informações financeiras e operacionais:  
 

 
Exercício Social Encerrado em  

31 de dezembro de(1)  

 2004 

%  
Receita 
Líquida 2005 

%  
Receita 
Líquida 2006 

% 
Receita 
Líquida 

Variação 
2005/2004 

(%) 

Variação 
2006/2005 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita líquida         

TVV.................................  88,3 30,1 108,8 34,1 119,9 34,8 23,2 10,2 
Navegação Costeira.........  166,6 56,9 164,8 51,6 165,4 48,0 (1,1) 0,4 
Trem Expresso.................  36,8 12,6 42,2 13,2 54,1 15,7 14,7 28,2 
Planejamento e Gestão  

      Logística.......................  1,3 0,4 3,6 1,1 5,5 1,5 176,9 52,8 

TOTAL...............................  293,0 100,0 319,4 100,0 344,9 100,0 9,0 8,0 
EBITDA Ajustado         

TVV.................................  23,7 79,1 29,5 67,1 33,4 54,0 24,5  13,2  
Navegação Costeira.........  4,8 16,1 10,8 24,5 22,9 37,1 125,0 112,0 
Trem Expresso.................  1,1 3,8 2,9 6,6 3,7 6,0 163,6 27,6 
Planejamento e Gestão  

       Logística......................  0,3 1,0 0,8 1,8 1,8 3,0 166,7 125,0  
Total antes das despesas  

       administrativas e  
       comerciais extras(2) .......  30,0 100,0 44,0 100,0 61,8 100,0 46,7  40,5  

Despesas administrativas  
       e comerciais extras (-) ..  (22,1)  (23,5)  (23,5)  6,3  –  

TOTAL...............................  7,9  20,5  38,4  159,5  87,3 
Margem EBITDA 
Ajustado         

TVV.................................  26,8%  27,1%  27,8%  0,3 0,7 
Navegação Costeira.........  2,9%  6,5%  13,9%  3,7 7,3 
Trem Expresso.................  3,1%  6,9%  6,8%  3,8 – 
Planejamento e Gestão  

       Logística......................  23,7%  21,6%  33,3%  (2,1) 11,6 

TOTAL............................  2,7%  6,4%  11,1%  3,7 4,7 
 

 
(1) Valores combinados.  
(2) Despesas administrativas e comerciais referentes à manutenção da estrutura organizacional independente da controladora CVRD. 
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Período de Três Meses Findo em 

31 de março de  

 2006 
% Receita 

Líquida 2007 
% Receita 

Líquida 

Variação 
2006/2007 

(%) 

 (em R$ milhões, exceto %) 
Receita líquida      

TVV............................................................ 27,6 39,0 26,0 33,2 (5,6) 
Navegação Costeira.................................... 32,0 45,1 38,1 48,6 19,0  
Trem Expresso............................................ 10,7 15,1 13,6 17,4 27,0  
Planejamento e Gestão Logística ................ 0,6 0,8 0,6 0,8 –  

TOTAL....................................................... 70,9 100,0 78,3 100,0 10,5  

EBITDA Ajustado      
TVV............................................................ 6,1 63,7 11,6 75,0 90,2 
Navegação Costeira.................................... 2,5 26,2 2,9 18,8 16,0  
Trem Expresso............................................ 0,7 7,1 0,7 4,7 –  
Planejamento e Gestão Logística ................ 0,3 2,9 0,2 1,5 (33,3) 
Total antes das despesas administrativas e 

       comerciais extras(2) .................................. 9,6 100,0 15,5 100,0 61,5  
Despesas administrativas e comerciais  

       extras (-)................................................. (5,9)  (6,4)  8,5  

TOTAL....................................................... 3,7  9,1  145,9  

Margem EBITDA Ajustado      
TVV............................................................ 22,2%  44,5%  22,4 
Navegação Costeira.................................... 7,9%  7,6%  (0,2) 
Trem Expresso............................................ 6,3%  5,3%  (1,0) 
Planejamento e Gestão Logística ................ 47,1%  39,3%  (7,8) 

TOTAL....................................................... 5,2%  11,6%  6,4 

 

 
Exercício Social 
Encerrado em  

31 de dezembro de
 

Período de Três Meses 
Findo em  

31 de março de 

Principais informações 
operacionais 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

Variação 
2005/2004 

Variação 
2006/2005 

 
2006 

 
2007 

Variação 
2006/2007 

Volume total transportado(3) 
(em mil TEUs) 

 
332 

 
352 

 
373 

 
7% 

 
6% 

 
79 

 
82 

 
4,6% 

Produção ferroviária do Trem Expresso 
(milhões de TKU) 

 
657 

 
826 

 
917 

 
26% 

 
11% 

 
182 

 
167 

 
(8,5%) 

 

 
(3)  Somatório dos volumes transportados na Navegação Costeira e no Trem Expresso e do volume movimentado no TVV, todos medidos em TEUs. 
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Pontos Fortes e Vantagens Competitivas: 
 
Acreditamos que os nossos principais pontos fortes e vantagens competitivas são os seguintes: 
 

• Extensa e integrada malha logística intermodal focada no transporte e movimentação 
de contêineres. Nossos Serviços Intermodais têm como base um conjunto de ativos, 
composto na sua maior parte por ativos de terceiros, que formam uma malha de soluções 
logísticas integrada e dedicada a contêineres, sem igual no Brasil, cuja área de influência 
abrange regiões que correspondem a 70% do PIB brasileiro e o fluxo de comércio entre estas 
regiões e a Argentina. Atuamos na prestação de serviços intermodais baseados em transporte 
ferroviário e na navegação costeira, com o suporte do transporte rodoviário de curta distância 
e de estruturas logísticas, tais como terminais portuários e terrestres, que permitem a 
interligação entre os diferentes modais e o melhor aproveitamento das vantagens competitivas 
de cada modal na logística porta-a-porta. Nosso portfólio de serviços permite oferecer aos 
nossos clientes um amplo conjunto de soluções para o transporte de seus produtos, capaz de 
atender às suas mais diversas demandas logísticas. 

 

• Alto potencial de crescimento sustentado. Acreditamos que o mercado brasileiro de transporte 
de contêineres possui um alto potencial de crescimento. Este potencial é ainda mais destacado nas 
áreas em que atuamos, como por exemplo, nos fluxos de cargas entre as regiões Sul e Sudeste para 
as regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, e vice-versa, uma vez que as regiões Nordeste e 
Centro-Oeste do Brasil têm apresentado taxas de crescimento superiores à média nacional. 
Acreditamos que esse crescimento será sustentado: (i) pela transferência gradual, mas contínua, do 
transporte de cargas do modal rodoviário para os modais ferroviário e de navegação costeira, 
devido às vantagens em relação a custo, segurança e impacto ambiental oferecido por esses 
modais no transporte de média e longa distância; (ii) pela tendência de se utilizar cada vez mais 
contêineres para transportar mercadorias tanto no comércio internacional quanto no mercado 
doméstico, o que pode ser demonstrado, em parte, pela maior velocidade de crescimento 
apresentada pela movimentação de contêineres no mundo quando comparada ao volume de 
comércio mundial; (iii) pelo crescimento das atividades de comércio exterior, o que implica no 
aumento do volume de carga transportada em contêineres e no conseqüente aumento da 
demanda por serviços de transporte ferroviário, navegação costeira e terminais de contêineres 
(portuários e terrestres); (iv) pelo aumento da cultura do uso de soluções intermodais de transporte, 
verificado principalmente nos grandes usuários de transporte de carga do Brasil; e (v) pela redução 
da competividade do transporte rodoviário de cargas em rotas de média e longa distância 
decorrente do aumento da regulamentação do setor, da retomada do processo de concessões 
rodoviárias e pela necessidade de renovação da frota de caminhões utilizada no Brasil. Devido à 
nossa extensa malha logística intermodal e ao fato de sermos uma das empresas pioneiras nos 
mercados onde atuamos, acreditamos que estamos bem posicionados para atender ao crescimento 
destes mercados. 

 

• Eficiência operacional e alta rentabilidade. Nossas operações apresentam evolução 
crescente em seus principais indicadores de produtividade, contribuindo decisivamente para o 
incremento das margens operacionais de nossos negócios. A movimentação de 
contêineres/hora no TVV aumentou de 12 contêineres/hora em setembro de 1998, data de 
início de nossas operações, para 42 contêineres/hora em dezembro de 2006, reflexo dos 
investimentos que fizemos e de uma gestão operacional focada em resultados. Além disso, 
entre 2003 e 2005, o TVV foi o terminal portuário de contêineres do Brasil que apresentou a 
maior margem operacional, segundo dados do Balanço Anual da Gazeta Mercantil. Na 
navegação costeira, o percentual do tempo em que os navios que operamos tiveram paradas 
não programadas em 2006 foi de apenas 1%, ao passo que este indicador em 2002 era de 
17%. Essa redução das paradas não programadas dos nossos navios implicou num 
crescimento de 57% na quantidade de viagens realizadas pelos navios que operamos entre 
2002 e 2006. No Trem Expresso, o transporte de contêineres aumentou de 575,2 milhões TKU 
em 2003 para 916,6 milhões de TKU em 2006, o que implicou num crescimento médio anual 
de 17% ao ano.  
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• Base diversificada de clientes, sólidas relações comerciais e atendimento 
personalizado. Possuímos uma ampla base de clientes composta por mais de 1,5 mil 
empresas, muitas delas líderes em seus mercados de atuação, com destaque para os setores 
petroquímico, higiene e limpeza, alimentos e automobilístico. Nossa base de clientes é 
bastante diversificada, sendo que nenhum de nossos clientes representou mais de 10,0% do 
total de nossa receita do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Acreditamos 
que a confiabilidade, a eficiência e a variedade de serviços que somos capazes de oferecer 
contribuem para o estabelecimento de relações sólidas e de longo prazo com nossos clientes. 
Nesse sentido, vale destacar que clientes representando 76,4% de nossa receita total verificada 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 utilizam os nossos serviços desde 
2003. As soluções sob medida e os custos competitivos que proporcionamos influem 
diretamente nas decisões logísticas e no planejamento produtivo de grandes empresas, 
fazendo com que os nossos serviços sejam componentes fundamentais da cadeia de 
abastecimento e distribuição de nossos clientes. O contato diário e ágil com os nossos clientes 
espalhados pelo Brasil e pela Argentina é garantido por uma rede de 13 escritórios regionais 
localizados nas regiões de atuação dos nossos Serviços Intermodais no Brasil e pela Docenave 
Argentina, localizada na cidade de Buenos Aires. Nossos gerentes comerciais garantem um 
atendimento personalizado aos nossos clientes através de uma rotina intensa de visitas. Além 
disso, acreditamos que nosso serviço de atendimento ao cliente (SAC) é considerado uma 
referência no mercado em que atuamos. 

 

• Administração experiente e qualificada. Nossa administração é altamente qualificada e 
possui larga experiência e credibilidade no mercado de logística. Grande parte de nossos 
administradores atuou na área de logística da CVRD, reconhecida internacionalmente pela 
excelência de suas operações logísticas e pela alta competência na condução de seus negócios. 
Acreditamos que nosso crescimento futuro estará diretamente relacionado à nossa capacidade 
de atrair, motivar e reter os melhores talentos do mercado.  

 
Estratégia 
 
Pretendemos consolidar a nossa posição como uma empresa líder no mercado brasileiro de Serviços 
Intermodais capaz de fornecer soluções logísticas eficazes para nossos clientes e contribuir de forma 
efetiva para a mudança da matriz brasileira no transporte de cargas, de forma a alinhá-la com a 
tendência mundial, sempre com o objetivo de gerar valor para os nossos acionistas. Pretendemos 
alcançar tais objetivos através das seguintes estratégias: 
 

• Aumentar a nossa participação de mercado nos fluxos de transporte de média e longa 
distância. Pretendemos aumentar nossa participação de mercado, através da ampliação da 
nossa capacidade na navegação costeira, com a incorporação de novos navios à nossa frota, 
uma vez que temos operado em plena capacidade desde 2004. Com relação ao Trem 
Expresso, pretendemos aumentar a nossa participação de mercado através da expansão dos 
serviços complementares e necessários para os serviços de logística porta-a-porta, tais como os 
terminais terrestres e a Ponta Rodoviária, bem como através de investimentos em ativos 
(vagões e locomotivas, por exemplo). Com estas medidas, poderemos atender à crescente 
demanda de nossos clientes por serviços mais eficientes e vantajosos do que o transporte 
rodoviário, no que se refere à custo, segurança e confiabilidade.  

 

• Explorar os canais existentes com os nossos clientes para oferecer todos os nossos 
Serviços Intermodais. Pretendemos explorar, ainda mais, junto aos nossos clientes, a venda dos 
outros Serviços Intermodais que ainda não sejam utilizados pelos mesmos e que possam atender às 
suas necessidades logísticas (cross selling). Nesse sentido, nossos serviços de planejamento e gestão 
logística têm função estratégica no aproveitamento do potencial de sinergias entre nossos Serviços 
Intermodais. Embora pouco difundido no Brasil, os serviços de planejamento e logística são 
amplamente utilizados por empresas nos Estados Unidos e em outros países, o que nos faz 
acreditar que podemos ampliar a prestação deste tipo de serviço no Brasil e capturar um maior 
volume de cargas de nossos atuais clientes, além de atrair novos clientes. 
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• Ampliar e complementar a oferta de Serviços Intermodais e expandir a nossa área de 
atuação. Pretendemos ingressar em novos segmentos de mercado, tais como o transporte 
ferroviário de contêineres com produtos congelados, o transporte de cargas fracionadas e 
outros serviços personalizados, e assim ampliar e complementar nosso relacionamento com os 
nossos atuais clientes e captar novos clientes. Adicionalmente, estudamos a inclusão de novas 
escalas na navegação costeira em outros portos do Brasil.  

 

• Focar na eficiência da operação dos ativos. Continuaremos investindo para obter ganhos 
de eficiência e produtividade na operação de nossos ativos. O projeto de expansão da 
capacidade operacional do TVV, que prevê a aquisição de novos equipamentos e ampliação da 
área disponível para armazenagem de contêineres, permitirá um aumento contínuo de nossa 
capacidade e produtividade. Além disso, pretendemos adicionar à frota da navegação costeira 
navios maiores e mais modernos, que devem proporcionar uma redução dos nossos custos 
operacionais. No Trem Expresso, a construção de novos terminais terrestres de cargas e a 
ampliação da nossa infra-estrutura de transporte rodoviário na Ponta Rodoviária, deverão 
resultar em um aumento da nossa produtividade e eficiência operacional, tendo em vista a 
ampliação da área de influência do Trem Expresso. Pretendemos, ainda, investir continuamente 
em novas tecnologias que tornem nossas operações mais eficientes. 

 

• Perseguir alternativas estratégicas de aquisições e alianças. Perseguiremos, de forma 
seletiva, alternativas estratégicas de investimento que permitam expandir a área de atuação de 
nossa malha logística, complementar nosso portfólio de serviços e/ou criar sinergias 
operacionais em linha com o nosso objetivo de maximização do valor para o nosso acionista. 
Em especial, estaremos preparados para aproveitar oportunidades de aquisição no mercado de 
terminais de contêineres (terrestres e portuários), que ainda é muito fragmentado no Brasil. 
Além disso, consideramos a possibilidade de firmar alianças com empresas cujos ativos 
complementem a nossa malha intermodal, uma vez que essas alianças poderão agregar valor 
às nossas operações. Acreditamos que, devido a consistência do nosso modelo de gestão 
operacional, através de sua alta disciplina de execução e padronização, podemos implementá-
lo de maneira rápida e eficiente em empresas e ativos que venhamos a adquirir. 

 
Histórico e Desenvolvimento 
 
Tivemos origem na CVRD, empresa criada pelo Governo Federal em 1º de junho de 1942 e 
mundialmente reconhecida por sua competitividade no setor de mineração, competitividade esta 
suportada em parte pela experiência no desenvolvimento de soluções logísticas que permitissem a 
venda de seus produtos aos mercados externos. O desenvolvimento destas soluções internas, 
principalmente, para exportação de minério de ferro, ao longo dos anos foi sendo compartilhada com 
terceiros, que utilizavam os serviços baseados nos ativos logísticos da CVRD para movimentarem seus 
produtos, seja na importação, exportação ou mercado doméstico. 
 
Fomos efetivamente constituídos em 1973 sob a denominação social da Navegação Rio Doce Ltda. Em 
1998, fomos transformados em uma sociedade anônima e passamos a adotar a denominação social 
Navegação Vale do Rio Doce S/A – DOCENAVE. Em 2007, tivemos nossa denominação social alterada 
para Log-In – Logística Intermodal S/A. 
 
Entretanto, podemos considerar como marco inicial de nossa história na prestação de serviços 
dedicados a contêineres o ano de 1998, quando nossa subsidiária TVV – Terminal de Vila Velha S.A., na 
época controlada pela CVRD, assinou o Contrato de Arrendamento para operação de um terminal de 
contêineres no porto de Vitória, no Estado do Espírito Santo. Ver Seção “Nossas Atividades – Contratos 
Relevantes – Contratos de Concessão”.  
 
A assinatura do contrato para a administração e operação do TVV foi consequência da promulgação da Lei 
dos Portos, que previa a outorga pelo Poder Público de concessões para exploração dos portos organizados 
para entidades privadas. Em outubro de 1995 iniciou-se o programa de privatização nos portos 
contemplando, entre suas ações, a participação da iniciativa privada nos investimentos em ampliação e 
modernização dos portos. O TVV era um dos terminais portuários que faziam parte desse programa. 
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Em 1999, identificamos uma oportunidade de negócio no transporte de contêineres através da 
navegação costeira e iniciamos a prestação desse tipo de serviço interligando os principais portos 
localizados na costa leste da América do Sul através dos navios que afretamos da Frota Oceânica.  
 
Ainda em 1999 nossa subsidiária PSC Terminais Intermodais, na época controlada pela CVRD, celebrou 
com a SRF o contrato de alfandegamento do Porto Seco do Cerrado, terminal intermodal terrestre 
localizado em Uberlândia-MG, que possui conexão ferroviária com a Ferrovia Centro Atlântica. 
 
Em 2001, a CVRD iniciou a operação do nosso serviço Trem Expresso na Ferrovia Centro-Atlântica, que 
consiste num serviço intermodal porta-a-porta, que opera trens diários em rotas e horários pré-definidos. 
Entretanto, vale ressaltar que as atividades da Ferrovia Centro-Atlântica iniciaram-se em setembro de 1996, 
após o processo de privatização da RFFSA, quando o Governo Federal outorgou à FCA a concessão para 
explorar a Malha Centro-Leste da RFFSA pelo prazo de 30 anos, renováveis por mais 30 anos. A FCA 
atualmente é uma empresa controlada pela CVRD. 
 
O ano de 2002 foi um marco na logística da CVRD, notadamente para os serviços dedicados a 
contêineres, e também na nossa história. Neste ano ocorreu uma reorganização do serviço de 
navegação costeira através de três pilares: (i) mudança no modelo de fretamento dos navios;  
(ii) implantação de escritórios comerciais e operacionais próprios nas regiões de atuação; e  
(iii) renegociação dos contratos de aluguel de contêineres que passaram a ser de longo prazo. Ainda 
neste ano tivemos a inauguração do escritório comercial de logística da CVRD em São Paulo, onde 
toda equipe comercial responsável pelos serviços do TVV, navegação costeira e Trem Expresso foi 
unificada em uma estrutura única e focada na comercialização integrada destes serviços. 
 
Em 2003 fizemos uma associação com o grupo japonês Mitsui, a qual resultou na criação de nossa 
subsidiária DCNDB, que passou a operar, a partir de 2004, os serviços de navegação costeira antes 
prestados diretamente por nós. 
 
Em 2005 a CVRD adquiriu junto ao governo estadual da Bahia a área onde em março de 2006 foi 
inaugurado o TERCAM. Ainda em 2005 foi criada a Docenave Argentina, que tem sede em Buenos Aires, 
na Argentina. 
 
Em dezembro de 2006, de maneira a integrar e otimizar ainda mais a prestação dos Serviços 
Intermodais, foi realizada uma reestruturação operacional na CVRD, onde todos os ativos relacionados 
à prestação dos Serviços Intermodais foram agrupados sob o nosso controle. Essa reestruturação 
operacional incluiu a transferência do controle da PSC Terminais Intermodais e do TVV – Terminal de 
Vila Velha S.A. para nós, bem como a transferência de alguns ativos relacionados ao Trem Expresso, 
incluindo o TERCAM. 
 
Estrutura Societária 
 
Atualmente fazemos parte do grupo CVRD, uma vez que somos controlados diretamente pela CVRD, 
uma companhia de capital aberto registrada na BOVESPA e na bolsa de Nova York. O grupo CVRD é 
composto por diversas empresas localizadas no Brasil e no exterior. Dentre as áreas de atuação do 
grupo CVRD e as empresas que fazem parte do mesmo, podemos destacar as seguintes principais 
áreas e empresas operacionais e financeiras, que são consolidadas pela CVRD: (i) atividade financeira: 
CVRD International S.A. e CVRD Overseas Limited; (ii) logística: FCA; (iii) manganês e ferroligas: 
Urucum Mineração S.A., Rio Doce Manganês S.A., Rio Doce Manganèse Europe e Rio Doce 
Managenese Norway; (iii) cadeia de alumínio: ALUNORTE – Alumina do Norte do Brasil S.A. (57%) e 
ALBRAS – Alumina do Brasil S.A. (51%); (iv) minério de ferro e pelotas: Caemi Mineração e 
Metalurgia S.A. e Samarco Mineração S.A. (50%); e (v) níquel: CVRD Inco Ltd. 
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O organograma abaixo apresenta a nossa estrutura societária atual, incluindo os nossos acionistas e 
Controladas. Os percentuais representam a participação no capital votante total das sociedades 
indicadas nos quadros: 
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(1) Companhia de capital aberto listada na BOVESPA e na bolsa de Nova York. 
(2) Companhia de capital aberto listada nas bolsas de valores de Nova York e Tóquio. 
(3) Companhia controlada pela CVRD. 
(4) Companhia controlada pela Mitsui & Co. Ltd. 
(5) Aproximadamente 0,1% das ações não detidas por 34 acionistas minoritários. 

 
Para informações sobre as reestruturações societárias ocorridos nos últimos três últimos exercícios 
sociais ver Seção “Nossas Atividades – Investimentos e Desinvestimentos de Capital”. 
 
Serviços 
 
Oferecemos aos nossos clientes soluções logísticas para a movimentação e o transporte de contêineres 
através de uma extensa e integrada malha de transporte intermodal, composta na sua maior parte por 
ativos de terceiros. Os nossos Serviços Intermodais compreendem atividades de (i) administração e 
operação de um terminal portuário de contêineres; (ii) navegação costeira; (iii) transporte ferroviário, 
através de ativos de terceiros; (iv) operações de terminais terrestres intermodais de carga; (v) Ponta 
Rodoviária; e (vi) serviços de planejamento e gestão logística.  
 
Nossa atuação é focada na movimentação e armazenagem de cargas acondicionadas em contêineres, 
nas soluções intermodais de média e longa distância (navegação costeira e transporte ferroviário) e no 
desenvolvimento de soluções logísticas para nossos clientes. Apesar da navegação e o transporte 
ferroviário serem modais atualmente com participação reduzida na matriz brasileira de transportes, são 
as alternativas notoriamente reconhecidas como mais eficientes para o transporte em médias e longas 
distâncias. Acreditamos que a busca por reduções de custos, ganhos de produtividade e eficiência pelo 
aumento da competição em seus mercados vem cada vez mais atraindo grandes empresas a 
substituírem o modal rodoviário pela ferrovia e a navegação costeira em suas estratégias logísticas. 
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O mapa abaixo apresenta a estrutura da nossa malha de transporte intermodal: 
 

Trem Expresso

Navegação Costeira – Sentido Norte 

Navegação Costeira – Sentido Sul 

Terminal Portuário de Contêineres - TVV

Terminais Intermodais próprios

Escritórios Comerciais

Portos escalados pela Navegação Costeira

Trem Expresso

Navegação Costeira – Sentido Norte 

Navegação Costeira – Sentido Sul 

Terminal Portuário de Contêineres - TVV

Terminais Intermodais próprios

Escritórios Comerciais

Portos escalados pela Navegação Costeira

 
 
De uma maneira geral, nossos serviços podem ser divididos em cinco áreas distintas, que possuem as 
características descritas a seguir: 
 
Terminal Portuário 
 
Nossa subsidiária TVV – Terminal de Vila Velha S.A. é arrendatária dos berços 203, 204 e 205 do Cais 
de Capuaba do Porto de Vitória e de suas instalações portuárias complementares e equipamentos 
destinados à movimentação de contêineres, carga geral diversa e veículos. O contrato de arrendamento 
para a operação do TVV foi firmado em 10 de setembro de 1998 com a CODESA e tem prazo de 
validade de 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 25 anos. Para maiores informações sobre o 
contrato de arrendamento ver Seção “Nossas Atividades – Contratos Relevantes” e “Fatores de Risco – 
Riscos Relativos aos Nossos Negócios”. 
 
O TVV é um terminal de contêineres de grande importância no comércio exterior brasileiro pela 
localização estratégica e a extensão de sua área de influência, que abrange atualmente os Estados do 
Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. As empresas que 
importam produtos através do Porto de Vitória se beneficiam ainda do FUNDAP, que é um incentivo 
fiscal estadual. Isso faz com que muitas empresas de diferentes estados realizem suas operações de 
importação através do TVV, mesmo que a carga tenha como destino final outro Estado do Brasil. Para 
maiores informações sobre o FUNDAP ver Seção “Nossas Atividades – FUNDAP”. 
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O TVV opera 24 horas por dia em todos os dias da semana, disponibilizando dois berços de atracação 
(utilizamos os berços 204 e 205 como se fossem um único berço) com 464 m de extensão no total, onde 
podem atracar navios de até 242 m de comprimento durante o dia. Além disso, o TVV dispõe de uma área 
total de 108,0 mil m², sendo 98,0 mil m² de área de pátio e 10,0 mil m² de área de armazenagem coberta. 
O TVV também dispõe de dois portêineres, dois guindastes de cais, um RMG, três RTGs e seis empilhadeiras 
reach stackers alugadas. Adjacente à área que o TVV ocupa atualmente, existe uma área de 250,0 mil m² 
pertencente à CODESA, que pretendemos utilizar, em parte, como uma retroárea do nosso terminal para 
expandir nossa capacidade de armazenamento de contêineres. A atual capacidade estática de 
armazenagem do TVV é de 5.300 TEUs. Ver Seção “Nossas Atividades – Propriedades e Equipamentos”. 
 
A diversidade de acessos ferroviários e rodoviários ao TVV torna nosso terminal altamente estratégico para a 
infra-estrutura logística dos estados que compõem sua área de influência. Através da Estrada de Ferro 
Vitória-Minas e da Ferrovia Centro-Atlântica, ambas controladas pela CVRD, o TVV se conecta ao corredor 
de comércio exterior da Região Centro-Leste do país, composta pelos Estados de Goiás, Minas Gerais, 
Espírito Santo e pelo Distrito Federal. Além disso, o TVV está na ponta de uma das rotas do nosso serviço 
Trem Expresso, que interliga o Triângulo Mineiro, onde está localizado o Porto Seco do Cerrado, também 
controlado por nós, à Vitória. Os acessos rodoviários com a BR-101 e BR-262 integram o TVV ao sul do 
Espírito Santo, ao norte do Rio de Janeiro, aos Estados da Bahia e de Minas Gerais. 
 
O TVV é um porto balanceado, isto é, o número de contêineres movimentados na exportação é 
próximo ao número de contêineres movimentados na importação. Dessa forma, estamos menos 
suscetíveis às oscilações no fluxo de comércio exterior que possam afetar a entrada ou saída de 
produtos do Brasil, como variações bruscas na taxa de câmbio, por exemplo. Nesse sentido, vale 
ressaltar que em 2006, as importações e exportações realizadas através do TVV representaram, 
respectivamente, 51% e 49% do volume total de contêineres movimentados no TVV. 
 
Todas estas características fazem com que o TVV seja um dos terminais portuários de contêineres mais 
rentáveis do Brasil. Segundo dados publicados no Balanço Anual da Gazeta Mercantil em Setembro de 
2006 e apresentados na tabela abaixo, no conjunto dos anos de 2003, 2004 e 2005, a margem 
operacional do TVV foi superior às margens operacionais de todos os principais terminais de 
contêineres do Brasil: 
 
 
 
Terminais 

Soma do Lucro 
Operacional entre 

2003 e 2005 (R$ mil) 

Soma da Receita Líquida 
entre  

2003 e 2005 (R$ mil) 

Margem Operacional 
entre  

2003 e 2005 (%) 

Libra Terminais........................................ 34.048 400.511 8,5 

Multirio................................................... 21.445 204.108 10,5 

Santos Brasil ........................................... 149.926 875.466 17,1 

Sepetiba TECON ..................................... (19.255) 202.708 (9,5) 

TCP......................................................... 51.231 298.407 17,2 

TECON Rio Grande.................................. 87.082 386.147 22,6 

TECON Salvador...................................... 18.943 137.611 13,8 

TECON Suape ......................................... 9.700 135.624 7,2 

Tecondi................................................... 9.904 179.771 5,5 

Teconvi ................................................... 54.007 302.540 17,9 

TVV ........................................................ 61.214 266.295 23,0 

 
• Clientes 

 
Nossos principais clientes são armadores de grande porte, que operam na navegação de longo curso, 
ligando o Brasil a destinos como os EUA, Europa e Ásia. No ano de 2006, os cinco maiores clientes do 
TVV representaram 61% da receita líquida do terminal.  
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• Produtividade 
 
Desde o início de nossas operações no TVV, realizamos significativos investimentos que possibilitaram o 
aumento do volume de contêineres movimentados no terminal, conforme ilustrado no gráfico abaixo. 
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* Primeiro ano após o arrendamento do TVV. 

 
Além de possibilitar um crescimento importante no volume movimentado nos últimos anos, nossa 
estratégia de investimentos permitiu ganhos significativos de produtividade no TVV. A tabela abaixo 
apresenta um comparativo dos equipamentos utilizados e dos principais indicadores operacionais do 
terminal em setembro de 1998 (data de início de nossas operações no TVV) e em dezembro de 2006.    
 
Indicadores Operacionais Em Set/1998 Em Dez/2006 

Produtividade (contêineres movimentados por hora, 
em média)...............................................................

 
12 

 
42 

Certificações ................................................................ Nenhuma - ISO 9.001 
- ISO 14.001 
- ISPS Code 

Equipamentos de cais: 
Guindastes de cais ................................................... 2 2 
Portêineres............................................................... Nenhum 2 Portêineres Panamax Plus 

Equipamentos de pátio: 
RTGs........................................................................ Nenhum  3 
RMGs ...................................................................... Nenhum  1 
Empilhadeiras .......................................................... 7 11 
Reach stackers ......................................................... 3 6 

Tempo médio de espera para atracação (em horas)....... 12 7 
Tomadas para contêineres reefers................................. 30 87 
Capacidade estática de armazenagem (em TEUs) .......... 2.500 5.300 
Gates de entrada de contêineres .................................. 1 4 
Gates de saída de contêineres ...................................... 1 2 
Balanças internas.......................................................... Nenhuma 2 
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• Concorrentes 
 
O TVV é o único terminal portuário especializado na movimentação de contêineres no Porto de Vitória 
e no Estado do Espírito Santo atualmente. Dessa forma, concorremos apenas com terminais de 
contêineres localizados em outros estados e que têm a possibilidade de atender o mesmo mercado de 
abrangência do TVV. Nesse sentido nossos principais concorrentes são os terminais de contêineres 
localizados nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Salvador. A figura abaixo apresenta a localização e o 
número de contêineres movimentados pelos principais concorrentes do TVV. 
 

Porto
Movimentação de 

Contêineres em 2006
(mil unidades)

Rio de Janeiro 244

Itaguaí 210

TVV 185

Salvador 154

Fonte: Abratec

Porto
Movimentação de 

Contêineres em 2006
(mil unidades)

Rio de Janeiro 244

Itaguaí 210

TVV 185

Salvador 154

Fonte: Abratec

 
 
Para maiores informações sobre outros terminais de contêineres localizados na costa brasileira,  
Ver seção “ Visão Geral da Indústria – Terminais de Contêineres no Brasil”. 
 

• Fornecedores e Prestadores de Serviços 
 
Os principais serviços que utilizamos para operar o TVV são: a mão-de-obra avulsa, contratada 
através do OGMO (ver Seção “Nossas Atividades – Empregados – Órgão Gestor de Mão-de-Obra do 
Trabalho Portuário”), a locação de empilhadeiras e a operação de caminhões dedicada ao transporte 
interno de contêineres no terminal. Os principais insumos são o óleo diesel utilizado pelos 
equipamentos de movimentação e a energia elétrica, fornecida pela distribuidora de energia do 
Estado do Espírito Santo, a Escelsa.  
 
O relacionamento com os nossos principais fornecedores e prestadores de serviços, na maioria dos 
casos, é regulado através de contratos. Os contratos firmados com os fornecedores e prestadores de 
serviços têm um prazo médio de duração de 3 anos, sendo que ao final de cada contrato realizamos 
novas licitações com vistas ao estabelecimento de novos contratos.  
 

• Realizações e Principais Resultados 
 

(i) No exercício de 2006, o TVV registrou uma receita líquida de R$119,9 milhões e EBITDA Ajustado 
de R$33,4 milhões, representando uma CAGR de 16,5% e 18,7%, respectivamente, desde o 
exercício de 2004. A referida receita líquida representou 34,8% do total de nossa receita líquida e 
o EBITDA Ajustado representou 54,1% do total de nosso EBITDA Ajustado; 
 

(ii) A margem operacional no ano de 2006 foi de 28,0%. Com isso, acreditamos que o TVV deverá se 
manter na posição de um dos terminais portuários de contêineres mais rentáveis do Brasil;  
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(iii) Em 2006, a movimentação de contêineres atingiu o volume de 239,4 mil TEUs, o que 
correspondeu a um crescimento de 10% em relação ao ano de 2005, quando foram 
movimentados 217,3 mil TEUs; 

 

(iv) Registramos um recorde de movimentação mensal, obtido no mês de outubro de 2006, quando 
atingimos o volume de 25.584 TEUs movimentados no TVV; 

 

(v) Registramos um recorde no nosso principal indicador de produtividade, a taxa média de 
contêineres movimentados por hora, em dezembro de 2006, quando atingimos uma taxa média de 
41,5 contêineres movimentados por hora; e  

 

(vi) Manutenção da Certificação ISPS CODE, bem como da ISO 9001 e ISO 14001. 
 
Navegação Costeira 
 
A navegação costeira é um dos principais serviços que oferecemos para nossos clientes em nossas 
soluções logísticas porta-a-porta, dos quais destacamos aqueles que atuam nos setores alimentício, 
petroquímico, eletro-eletrônico, têxtil e papel e celulose.  
 
Esse serviço é prestado através da utilização de cinco navios específicos para o transporte de contêineres 
afretados pelo prazo de cinco anos, a contar da data de entrega dos navios que ocorreu em 2003, 
renováveis por mais cinco anos ao nosso exclusivo critério. Dois dos navios que afretamos têm uma 
capacidade nominal de 1.254 TEUs e os outros três navios têm uma capacidade nominal de 666 TEUs. Para 
maiores informações sobre os navios que afretamos e o contrato de Fretamento a Caso Nu celebrado com a 
Frota Oceânica ver Seções “Nossas Atividades – Navegação Costeira – Capacidade” e “Nossas Atividades – 
Contratos Relevantes – Contrato de Fretamento a Casco Nu de Navios”. 
 
Atualmente, os cinco navios que afretamos estão dedicados exclusivamente a esta operação e fazem 
escalas semanais em nove portos ao longo da costa brasileira e argentina, conforme indicado no mapa 
abaixo, quais sejam: (i) Fortaleza, CE; (ii) Suape, PE; (iii) Maceió, AL; (iv) Salvador, BA; (v) Santos, SP; (vi) 
São Francisco do Sul, SC; (vii) Rio Grande, RS; (viii) Buenos Aires, Argentina; e (ix) Zárate, Argentina.  
 

Navegação Costeira – Sentido Norte 

Navegação Costeira – Sentido Sul 

Portos escalados pela Navegação Costeira

Navegação Costeira – Sentido Norte 

Navegação Costeira – Sentido Sul 

Portos escalados pela Navegação Costeira
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• Clientes 
 
Nossa base de clientes na navegação costeira abrange atualmente quase 700 empresas, principalmente 
dos setores de alimentos, petroquímicos, eletro-eletrônicos, têxteis e papel e celulose. Em 2006, o 
transporte de cargas de clientes que atuam no setor de alimentos representou 21,0% do volume total 
de cargas transportada e 36,0% da receita líquida da navegação costeira, enquanto que os clientes que 
atuam no setor de produtos petroquímicos representaram 20,0% do volume total de cargas 
transportada e 19,0% da receita líquida da navegação costeira. Devemos destacar que nenhum de 
nossos clientes, isoladamente, representou mais de 7,0% de nossa receita líquida total de 2006. 
 
O gráfico abaixo apresenta a participação das indústrias atendidas por nós em nossa receita líquida do 
serviço de navegação costeira em 2006. 
 

Receita Líquida 

Alimentos
36%

Petroquímicos
19%

Outros
28%

Papel e 
Celulose

3%

Têxteis
4%

Eletrônicos
10%

 
• Capacidade 

 
A tabela abaixo apresenta os principais dados dos navios que atualmente operamos na navegação costeira: 
 

 
 
 

Nome do Navio 

 
 

Ano de 
Construção 

 
Capacidad
e Nominal 

(TEUs) 

 
 
 

TPB (Ton)(1) 

 
 
 

Guindastes 

 
 

Velocidad
e (nós) 

Número de 
Tomadas para 

contêineres 
refrigerados 

 

Frota Rio ............  
 

1995 
 

1.254 
 

19.626 
 

3/40 tons 
 

17 
 

100 
Frota Santos.......  1996 1.254 19.626 3/40 tons 17 100 
Frota Macau.......  1998 666 11.274 2x (2 x 25 tons) 16 80 
Frota Manaus.....  1994 666 11.274 2x (2 x 25 tons) 16 80 
Frota Belém........  1994 666 11.274 2x (2 x 25 tons) 16 80 

 
 
(1) Tonelagem Porte Bruto de um navio, ou peso total de carga, passageiros e sua bagagem, tripulação, combustível, água e provisões que o navio 

pode transportar até atingir a imersão máxima permitida. 
 
Os navios que utilizamos têm operado em plena capacidade desde 2004. No ano de 2006, os referidos 
navios transportaram 90 mil TEUs no total, conforme indicado na tabela abaixo.  
 

 2002 2003 2004 2005 2006 
 (mil TEUs) 
 

Volume ...................  
 

69 
 

66 
 

99 
 

94 
 

90 
 
A queda no volume de contêineres transportados verificada em 2005 é explicada pela docagem  
não-programada de 29 dias do navio Frota Manaus para reparos no leme e pelos gargalos logísticos 
enfrentados em diversos portos brasileiros, que ocasionaram um aumento de dois dias no tempo 
médio das viagens e o cancelamento de algumas escalas programadas. 
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Em setembro de 2006, alteramos nossa estratégia na navegação costeira de forma a priorizar as cargas 
do serviço principal, com escalas entre Buenos Aires e Fortaleza, que, dadas as atuais condições de 
mercado, são mais rentáveis para nós, em relação ao serviço Feeder. Dessa forma, o navio Frota 
Manaus, anteriormente dedicado ao serviço Feeder entre Santos e Salvador, foi realocado para o 
serviço principal. Nesta nova configuração, a capacidade do sistema foi reduzida, uma vez que em rotas 
de menor distância, como a do serviço Feeder, é possível realizar um maior número de viagens em 
relação às rotas de maior distância do serviço principal. Entretanto, como o serviço principal é mais 
rentável, nossas margens aumentaram. 
 
De modo a atender à crescente demanda de mercado, atualmente estamos em fase de negociação 
com estaleiros nacionais para a construção de cinco novos e modernos navios com capacidade nominal 
de 2.700 TEUs cada um, que aumentarão a capacidade de nossa frota. Além de aumentar a nossa 
capacidade operacional, os novos navios terão um custo operacional significativamente inferior ao 
custo dos navios que utilizamos atualmente, impactando positivamente em nossa competitividade 
frente ao modal rodoviário. 
 
Durante o período de construção de navios, a legislação brasileira nos faculta o direito de afretar navios 
estrangeiros na navegação costeira entre portos brasileiros, o que pretendemos fazer.  
 
Destacamos ainda que, tendo em vista as negociações com os estaleiros nacionais para a construção dos 
cinco navios, em 2 de março de 2007, protocolamos um pedido de prioridade de financiamento para a 
construção dos cinco navios junto ao FMM. Estimamos que o valor total a ser gasto com a aquisição dos 
referidos navios será de US$ 340,4 milhões, sendo que o FMM pode financiar até 90% deste valor. 
 
O FMM possui linhas de crédito especiais para este tipo de construção, com carência de 3 anos e 
taxa de juros de 2,5% a 5% ao ano. Para maiores informações sobre o FMM e o AFRMM ver Seção 
“Nossas Atividades – AFRMM”. 
 

• Concorrentes 
 
Atualmente, além de nós, existem apenas duas outras empresas que prestam o serviço de navegação 
costeira no Brasil e que podem ser consideradas nossas concorrentes, quais sejam: (i) Aliança 
Navegação, uma empresa do grupo alemão Hamburg Süd, que atua no mercado de navegação 
costeira desde 1998; e (ii) Mercosul Line, que foi constituída em 1999, e pertence atualmente ao grupo 
dinamarquês A.P. Moller – Maersk. 
 
A tabela abaixo apresenta o número de navios dedicados a navegação costeira por nós e por nossos 
concorrentes, bem como os portos que nós e nossos concorrentes utilizamos para fazer escalas na 
navegação costeira. 
 
Empresa Número de Navios Escalas 
 
Log-In ...............................  

 
5 

 
(i) Fortaleza, CE; (ii) Suape, PE; (iii) Maceió, AL; (iv) 
Salvador, BA; (v) Santos, SP; (vi) São Francisco do Sul, SC; 
(vii) Rio Grande, RS; (viii) Buenos Aires, Argentina; e (ix) 
Zárate, Argentina. 

 
Aliança Navegação ............  

 
10 

 
(i) Manaus, AM; (ii) Pecém, CE; (iii) Fortaleza, CE; (iv) 
Suape, PE; (v) Salvador, BA; (vi) Itaguaí, RJ; (vii) Santos, SP; 
(viii) Rio Grande, RS; (ix) Montevidéu, Uruguai; e (x) 
Buenos Aires, Argentina. 

 
Mercosul Line....................  

 
2 

 
(i) Manaus, AM; (ii) Pecém, CE; (iii) Suape, PE; (iv) 
Salvador, BA; (v) Santos, SP; e (vi) Paranaguá, PR. 

 
Com relação ao tráfego Brasil-Argentina com origem ou destino ao Norte-Nordeste, praticamente apenas 
nós e a Aliança Navegação oferecemos o serviço regular e com capacidade dedicada a este mercado. 
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Já no trecho compreendido entre Rio de Janeiro e Buenos Aires, na Argentina, a competição é 
mais pulverizada em função dos armadores estrangeiros que operam na navegação de longo curso 
em alguns portos da região Sul e Sudeste, e que acabam fazendo o transporte de contêineres para 
a Argentina com a sua capacidade marginal. Para tanto, utilizam um mecanismo utilizado na 
indústria de navegação conhecido como “compra de bandeira”, onde as empresas argentinas 
emitem conhecimentos de embarque em nome do armador estrangeiro, uma vez que o tráfego 
Brasil-Argentina é exclusivo das empresas destes países. 
 
Mesmo neste ambiente bastante competitivo, consolidamos nossa posição de liderança no transporte 
marítimo de contêineres entre o Brasil e a Argentina, segundo dados publicados pelo anuário argentino 
Transport & Cargo, com um volume que representou 22% do transporte marítimo de contêineres em 2004.  
 
Consideramos, também, as empresas que prestam serviços de transporte rodoviário nossas concorrentes na 
navegação costeira, principalmente entre portos brasileiros, uma vez que o modal rodoviário é largamente 
utilizado no transporte de longas distâncias em rotas similares àquelas que oferecemos. 
 

• Fornecedores e Prestadores de Serviços 
 
Para viabilizar as escalas do serviço de navegação costeira, utilizamos os serviços de terminais portuários 
de contêineres localizados ao longo da costa brasileira e argentina. O custo total no ano de 2006 com 
a movimentação de contêineres foi de R$53,8 milhões. Com exceção dos portos de Santos, São 
Francisco do Sul e Rio Grande, onde temos contratos firmados com dois terminais de contêineres, 
temos contratos de prestação firmados com um terminal de contêiner em cada porto. Na tabela abaixo 
listamos os terminais de contêineres com quem celebramos contratos de prestação de serviços: 
 
Porto Operador Portuário 

Fortaleza (CE) ...........................  TERMACO – Terminais Marítimos de Containers e Serviços Acessórios Ltda. 
Suape (PE) ................................  Tecon Suape S.A. 
Salvador (BA)............................  Tecon Salvador S.A. 
Maceió (AL)..............................  AGEMBRÁS – Agência Marítima Brasileiras Ltda.(¹) 
Santos (SP) ...............................  Libra Terminal 35 S/A; e 

Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos Industriais e Armazéns Gerais 
São Francisco do Sul (SC)..........  TESC – Terminal Santa Catarina S/A; e WRC Operadores Portuários Ltda. 
Rio Grande (RS) ........................  Tecon Rio Grande S.A.; e Sagres Agenciamentos Marítimos Ltda. 
Buenos Aires (Argentina) ..........  Exolgan S.A. 
Zarate (Argentina) ....................  Terminal Zarate S.A. 
 

 

(1) Agente marítimo responsável pela contratação do terminal portuário. 

 
O principal insumo que utilizamos para a prestação de serviço de navegação costeira é o combustível 
consumido pelos navios que operamos, o bunker. No Brasil, apenas a Petrobrás Distribuidora S.A. é 
capaz de fornecer esse tipo de combustível, entretanto, ocasionalmente adquirimos o bunker também 
na Argentina. O preço do bunker está diretamente atrelado ao preço do barril do petróleo no mercado 
internacional com correlação próxima a um. Dessa forma, a variação do preço deste insumo 
acompanha o preço do barril de petróleo no mercado mundial, além de ter seu preço expresso em 
Dólar, mesmo para compra no mercado brasileiro junto à Petrobrás Distribuidora S.A. 
 
As empresas de transporte rodoviário de cargas são outros importantes prestadores de serviços para o 
desempenho de nossas atividades de navegação costeira, uma vez que o transporte rodoviário é 
essencial para a complementação da prestação do nosso serviço porta-a-porta. Nossos custos com os 
serviços contratados das transportadoras rodoviárias em 2006 foram de R$18,4 milhões. 
 
Atualmente, firmamos contratos com prazos que variam entre dois e três anos de vigência com sete 
empresas regionais de transporte rodoviário de cargas para transportar contêineres a partir e para os 
portos que operamos na navegação costeira. Entretanto devemos ressaltar que existe uma grande 
oferta de empresas de transporte rodoviário de cargas e que os atuais contratos podem ser facilmente 
substituídos por novos contratos com novas prestadoras de serviços.  
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Os navios que operamos na navegação costeira são afretados da Frota Oceânica, com quem firmamos 
um contrato de Fretamento a Casco Nu com prazo de validade de cinco anos, contados a partir de 2003, 
prorrogáveis por mais cinco anos, ao nosso exclusivo critério. O contrato de Fretamento a Casco Nu nos 
garante uma opção de compra dos navios durante o prazo de vigência do mesmo, além do direito de 
preferência na aquisição dos navios ao término do fretamento. Ver Seção “Nossas Atividades – Contratos 
Relevantes – Contrato de Fretamento a Casco Nu de Navio”. 
 
Os custos com a frota de contêineres foram de R$6,7 milhões em 2006 e são compostos 
principalmente pelo pagamento às oito empresas que alugam os contêineres que utilizamos para o 
transporte da carga de nossos clientes. Dos custos com aluguel de contêineres, nossos três maiores 
fornecedores representaram 52,9%, 22,5% e 15,9%, respectivamente, do total em 2006. Ver Seção 
“Nossas Atividades – Contratos Relevantes – Aluguel de Contêiner”. 
 

• Realizações e Principais Resultados 
 

(i) No exercício de 2006, o serviço de navegação costeira registrou uma receita líquida de R$165,4 
milhões e EBITDA Ajustado de R$22,9 milhões. A referida receita líquida representou 48% do total 
de nossa receita líquida e o EBITDA Ajustado 37,1% do total de nosso EBITDA Ajustado em 2006; 

 

(ii) A taxa de paradas não programadas dos navios que operamos diminui de 17% em 2002 para 1% 
em 2006; 

 

(iii) Em setembro de 2006, registramos um recorde no transporte mensal de contêineres nos nossos 
serviços de navegação costeira ao transportarmos 9.518 TEUs; e 

 

(iv) Em 2006, 44,8% do volume transportado por nós na da navegação costeira foi realizado com a 
Ponta Rodoviária na origem e/ou no destino, um aumento de 8,0 pontos percentuais sobre o ano 
de 2005. 

 
Base Ferroviária dos Serviços Intermodais (Trem Expresso) 
 
A base ferroviária dos Serviços Intermodais porta-a-porta que prestamos consiste na oferta de trens diários, 
regulares e dedicados ao transporte de contêineres em três rotas com horários pré-definidos de partida e 
chegada. Esse serviço é denominado por nós de Trem Expresso e, atualmente, é operado na malha da FCA. 
Nesta operação, utilizamos o modelo asset light, uma vez que grande parte dos ativos que utilizamos são de 
terceiros, num formato similar ao empregado atualmente nos Estados Unidos pelas IMCs. 
 
Em 1 de março de 2007, celebramos com a FCA, empresa controlada pela CVRD, contrato de serviços 
de transporte ferroviário, que tem por objetivo regular a prestação de serviços de transporte ferroviário 
pela FCA de produtos diversos acondicionados em contêineres, bem como de contêineres vazios, 
conforme o fluxo de transporte indicado no contrato. O contrato estabelece que o serviço deverá 
ser prestado em três rotas pré-estabelecidas, quais sejam: (i) Paulínia/Anápolis/Paulínia; 
(ii) Paulínia/Camaçari/Paulínia; e (iii) Paulínia/Santos/Paulínia. Adicionalmente, o contrato contém uma 
estimativa da quantidade de trens que deverá ser empregada no transporte de contêineres com os 
produtos de nossos clientes no ano de 2007. O contrato ainda estabelece determinados níveis de 
serviços a serem observados pela FCA, que consistem no tempo a ser gasto a partir do momento que 
os vagões iniciam o trânsito ferroviário no terminal rodo-ferroviário de origem até a entrega dos vagões 
no terminal rodo-ferroviário de destino. Para maiores informações sobre o contrato firmado com a 
FCA, ver Seção “Operações com Partes Relacionadas – Contrato de Serviços de Transporte Ferroviário”. 
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Atualmente, as rotas oferecidas pelo Trem Expresso interligam o estado de São Paulo e o Porto de 
Santos ao Centro-Oeste (através de Anápolis e Brasília) e à região Nordeste (através de Camaçari) e o 
Triângulo Mineiro (através de Uberlândia) à Vitória, utilizando uma malha ferroviária de 
aproximadamente 6,0 mil km, que inclui a malha ferroviária da própria FCA, bem como as malhas 
ferroviárias da Estrada de Ferro Vitória a Minas e da Ferrovia Bandeirantes S.A. – Ferroban, com as 
quais a FCA possui acordos garantindo o direito de passagem. Essa extensa malha ferroviária utilizada 
pela FCA, nos permite atender a diversas empresas, principalmente dos setores automobilístico, 
alimentício, de higiene e limpeza, e petroquímico (resinas plásticas). 
 
O mapa abaixo ilustra a malha ferroviária que utilizamos através da FCA: 
 

Rota São Paulo-Nordeste

Rota São Paulo-Centro-Oeste

Rota Vitória-Uberlândia

Rota São Paulo-Nordeste

Rota São Paulo-Centro-Oeste

Rota Vitória-Uberlândia

 
 
O serviço do Trem Expresso é complementado na origem e no destino, através da Ponta Rodoviária, 
dos terminais intermodais operados por nós: (i) o Terminal de Camaçari (TERCAM), localizado na Bahia; 
e (ii) o Porto Seco do Cerrado, localizado em Uberlândia, Minas Gerais e de terminais operados por 
terceiros como os de Campinas, Santos, Casa Branca, Anápolis, Brasília, Belo Horizonte, e Montes 
Claros. Além disso, o Trem Expresso tem conexão ferroviária direta ao TVV através da Estrada de Ferro 
Vitória a Minas, operada pela CVRD, permitindo a conexão do Espírito Santo ao Triângulo Mineiro.  
 
Acreditamos que a segurança no transporte, a regularidade, a integridade da carga, a qualidade do 
atendimento, o preço competitivo e a confiabilidade do serviço que prestamos através do Trem 
Expresso, permitem às grandes indústrias a otimização de seu planejamento produtivo e de seus 
processos logísticos, o que contribui decisivamente para a fidelização de nossos clientes.  
 

• Clientes 
 
Possuímos mais de 120 clientes que utilizam regularmente os serviços do Trem Expresso. Em 2006, os cinco 
maiores clientes do Trem Expresso representaram 49% de nossa receita líquida. Os nossos principais clientes 
são empresas multinacionais, em sua grande maioria, e líderes de seus respectivos mercados. 
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Nosso relacionamento com os clientes do Trem Expresso é regulado através de propostas de serviços 
que são contratadas conforme a necessidade do cliente. No entanto, em alguns casos específicos nós 
celebramos contratos com nossos clientes por prazo superior a um ano. Historicamente, estes contratos 
têm sido constantemente renovados. Acreditamos que essa renovação ocorra em função do nível de 
serviço e confiabilidade dos serviços prestados, que tornam a logística de nossos clientes mais eficiente. 
Dos 15 maiores clientes do Trem Expresso em 2006, 11 utilizam o serviço desde 2003. Estes 11 clientes 
representaram 67% da receita do Trem Expresso em 2006. 
 

• Concorrentes 
 
Com a privatização da RFFSA, onze empresas privadas obtiveram concessões do Governo Federal para 
exploração da malha ferroviária. Atualmente, além da FCA e EFVM, são transportados contêineres em cinco 
concessionárias: ALL, MRS, CFN, FTC e Ferropar, segundo dados da COPPEAD. Em todas as cinco, o 
relacionamento com os proprietários das cargas dos contêineres é feito pela própria concessionária. 
Entretanto, não consideramos estas empresas nossas concorrentes, uma vez que não há interseções entre a 
área de abrangência de suas rotas por onde são transportados contêineres e a área de abrangência das 
rotas do Trem Expresso. Para maiores informações sobre a indústria de transporte ferroviário de contêineres 
no Brasil, ver Seção “Indústria – Transporte Ferroviário de Contêineres no Brasil”. 
 
Nesse sentido, consideramos que nossos principais concorrentes no Trem Expresso são as empresas de 
transporte rodoviário de média e longa distância na área de abrangência do Trem Expresso. Para 
maiores informações sobre a indústria de transporte rodoviário no Brasil, ver Seção “Indústria – 
Transporte Rodoviário no Brasil”.  
 

• Fornecedores e Prestadores de Serviços 
 
Além da FCA, cujo relacionamento conosco está descrito nas Seções “Nossas Atividades – Serviços – 
Serviço Intermodal com Base Ferroviária” e “Operações com Partes Relacionadas”, os principais 
prestadores de serviço do Trem Expresso são: (i) as transportadoras rodoviárias contratadas para fazer a 
Ponta Rodoviária; (ii) os terminais intermodais terrestres operados por terceiros; e (iii) as empresas que 
alugam os contêineres utilizados na base ferroviária de nossos Serviços Intermodais. 
 
Atualmente, firmamos contratos com prazos que variam entre dois e três anos de vigência com oito 
empresas locais de transporte rodoviário de cargas para transportar contêineres a partir e para os 
terminais intermodais que utilizamos. Entretanto, devemos ressaltar que existe uma grande oferta de 
empresas de transporte rodoviário de cargas que podem prestar este tipo de serviço, portanto, caso 
algum contrato seja rescindido ou alguma transportadora passe a não ter condições de prestar o 
serviço, nossas atividades não seriam afetadas. Em 2006, nossos custos com os serviços contratados 
das transportadoras rodoviárias foram de R$13,4 milhões. 
 
Os custos de movimentação de contêineres, cuja parcela variável está relacionada aos terminais intermodais 
de terceiros que utilizamos, somaram R$5,7 milhões em 2006. Os terminais intermodais terrestres são de 
grande importância para o Trem Expresso, pois, nestes terminais, os contêineres transportados pela ferrovia 
são transferidos para os caminhões e vice-versa, para que seja realizada a Ponta Rodoviária. Nas cidades de 
Anápolis e Campinas, utilizamos os pátios e os equipamentos dos fornecedores para este tipo de serviço, 
enquanto nas outras localidades onde não possuímos terminais próprios, o pátio é de propriedade da FCA e 
contratamos fornecedores apenas para a movimentação de contêineres. Dos custos com terminais 
intermodais de terceiros, nosso maior prestador de serviços dentre os terminais intermodais representou 
22% desse custo total e o segundo maior representou 21%. 
 
Os custos com a frota de contêineres somaram R$1,2 milhão em 2006, que representam 
principalmente os custos com aluguel de contêineres. Os contêineres utilizados no serviço de Trem 
Expresso estão submetidos aos contratos assinados entre nossa controlada DCNDB e os prestadores 
deste tipo de serviço. Para maiores informações sobre esses contratos ver Seção “Nossas Atividades – 
Serviços – Navegação Costeira – Fornecedores e Prestadores de Serviços”. 
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• Terminais Terrestres Intermodais de Carga 
 
Os terminais terrestres de carga que operamos são terminais intermodais essenciais para a prestação de 
nossos serviços do Trem Expresso, uma vez que neles ocorrem a transferência de contêineres do modal 
rodoviário para o modal ferroviário, e vice-versa, de maneira rápida e eficiente. As receitas e os custos 
auferidos neste serviço estão incluídos nas demonstrações de resultados do Trem Expresso.  
 
Atualmente, operamos dois terminais terrestres intermodais de carga próprios, quais sejam:  
(i) TERCAM, localizado na cidade de Camaçari - BA; e (ii) Porto Seco do Cerrado, localizado na cidade de 
Uberlândia - MG. Além disso, nós utilizamos nove outros terminais terrestres operados por terceiros localizados 
nas seguintes cidades: Campinas, Santos, Casa Branca, Anápolis, Brasília, Belo Horizonte e Montes Claros. 
 
O mapa abaixo indica os terminais terrestres de cargas, próprios e de terceiros, que utilizamos: 
 

Terminais próprios

Terminais de terceiros

Terminais próprios

Terminais de terceiros

 
 
Um dos terminais intermodais próprios que utilizamos no Trem Expresso, o TERCAM está localizado na 
região de maior importância econômica do estado da Bahia, ocupando uma posição estratégica na 
Região Nordeste do Brasil. A 60 km de Salvador, o TERCAM permite que o Trem Expresso seja uma 
alternativa logística importante para a distribuição de produtos fabricados na região Sudeste para toda 
a região Nordeste e para o escoamento da produção do Pólo Petroquímico de Camaçari para a região 
Sudeste. O TERCAM possui acesso aos modais rodoviário, ferroviário e está localizado próximo ao Porto 
de Salvador, tornando-se uma alternativa logística também para o comércio exterior e a navegação 
costeira através do porto baiano. Dessa forma, o TERCAM é atualmente uma peça de grande 
importância na prestação de nossos Serviços Intermodais. 
 
O TERCAM tem uma área total de 338,5 mil m², onde atualmente existem dois armazéns que ocupam 
uma área total de 27,0 mil m² e um pátio ferroviário para armazenagem e movimentação de 
contêineres com 12,0 mil m². O primeiro armazém é de nossa propriedade e possui 21,0 mil m² de 
área coberta, das quais 9,0 mil m² estão locadas a um de nossos clientes, que opera no local um centro 
de distribuição utilizado para distribuição de bens de consumo produzidos na região Sudeste e 
distribuídos pela região Nordeste. O segundo armazém de 6,0 mil m² foi recentemente construído por 
outro de nossos clientes e começou a operar no início de 2007, como um centro de distribuição 
utilizado principalmente para distribuição de produtos do Pólo Petroquímico de Camaçari para a região 
Sudeste. Dispomos ainda no TERCAM de uma área de 175,0 mil m² disponível para o desenvolvimento 
de outros projetos com nossos clientes ou com potenciais clientes. 

181



Nosso outro terminal intermodal, o Porto Seco do Cerrado, é um recinto alfandegado de uso público 
no qual são executadas operações de movimentação, armazenagem e desembaraço aduaneiro de 
mercadorias. O Porto Seco do Cerrado ocupa uma área de propriedade da CASEMG, cuja extensão 
total é de 52,5 mil m², sendo (i) 11,0 mil m² ocupados por três armazéns, que também são de 
propriedade da CASEMG, onde oferecemos diversos serviços, (ii) 27,0 mil m² de pátio para 
movimentação e armazenagem de contêineres e (iii) outros 14,0 mil m² ainda disponíveis, onde 
podemos desenvolver outros projetos. Para maiores informações sobre o contrato firmado com a 
CASEMG ver seção “Nossas Atividades – Contratos Relevantes – Contratos de Concessão de Direito 
Real de Uso”. Além dos serviços de desembaraço aduaneiro, o Porto Seco do Cerrado oferece serviços 
de armazenagem, transbordo, unitização, desunitização, paletização de cargas, principalmente para 
exportadores de algodão e açúcar, indústrias de bens de consumo e auto-peças. O Porto Seco do 
Cerrado é estratégico para o serviço do Trem Expresso, uma vez que funciona como um fator de 
atração de cargas para as rotas com origem ou destino no Porto de Santos e no TVV. 
 
Em dezembro de 1999, nossa subsidiária PSC Terminais Intermodais firmou com a União, por intermédio 
da Superintendência Regional da Receita Federal da 6ª Região Fiscal, um contrato de permissão para 
prestação de serviços públicos de movimentação, armazenagem e desembaraço aduaneiro de 
mercadorias pelo prazo de dez anos. Para maiores informações sobre o contrato acima mencionado, ver 
Seção “Nossas Atividades – Contratos Relevantes – Contrato de Permissão para Prestação de Serviços 
Públicos de Movimentação e Armazenagem de Mercadorias em Estação Aduaneira no Interior”. 
 
No Porto Seco do Cerrado são executados todos os serviços aduaneiros a cargo da SRF, inclusive os de 
processamento de despacho aduaneiro de importação e de exportação (conferência e desembaraço 
aduaneiros). Dessa forma, os exportadores e importadores que utilizam os serviços do Porto Seco do 
Cerrado tornam suas operações logísticas mais ágeis, uma vez que evitam as geralmente congestionadas 
áreas destinadas a este tipo de serviço que estão localizadas próximas aos portos marítimos. 
 

• Realizações e Principais Resultados 
 
(i) No exercício de 2006, o Trem Expresso registrou uma receita líquida de R$54,1 milhões e EBITDA 

Ajustado de R$3,7 milhões, representando uma CAGR de 21,2% e 80,6%, respectivamente, desde 
2004. A referida receita líquida representou 15,7% do total de nossa receita líquida e o EBITDA 
Ajustado representou 6,0% do total de nosso EBITDA Ajustado em 2006; 

 

(ii) No exercício de 2006, a produção ferroviária do Trem Expresso foi de 917,0 milhões de TKU, o que 
implicou num crescimento anual médio de 17,0% desde 2003. Além disso, também foi verificado 
um aumento na distância média percorrida pelos contêineres de 819 km em 2003 para 1.636 km 
em 2006, o que corresponde a um aumento de 100,0% neste período; e 

 

(iii) No mês de setembro de 2006, obtivemos um recorde de produção mensal no serviço de Trem 
Expresso, quando alcançamos 96,5 milhões de TKU. 

 
Serviços de Planejamento e Gestão Logística 
 
Nossos serviços de planejamento e gestão logística têm função estratégica na prospecção e fidelização 
de clientes e no aproveitamento do potencial de sinergias entre nossas operações. Nesta sofisticada 
modalidade de serviço, estamos aptos a estudar, redesenhar e, posteriormente, gerenciar as operações 
logísticas de clientes utilizando ativos próprios ou de terceiros, com foco na otimização dos processos 
logísticos, o que permite aos nossos clientes concentrar esforços em suas atividades principais 
(core business).  
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Na indústria brasileira de serviços de logística, o conceito de 4PL ainda é pouco difundido e, 
atualmente, nós somente trabalhamos para um cliente nesta modalidade de serviço, mas existem 
diversos casos de sucesso na implementação deste tipo de serviço no mundo, envolvendo grandes 
indústrias e operadores logísticos. A implementação de um projeto deste tipo nos tornou um dos 
pioneiros na prestação deste serviço no Brasil, e temos obtido significativas reduções de custos e 
incremento do nível de serviço para nosso cliente, uma indústria petroquímica localizada na região Sul 
do Brasil. Desde outubro de 2004, somos responsáveis por executar o planejamento estratégico das 
atividades de transportes e armazenagem; a seleção dos provedores logísticos; a gestão de serviços 
logísticos da empresa, a partir do ensaque do produto até a entrega ao cliente final e o controle dos 
provedores logísticos segundo regras e metas, previamente estabelecidas nos contratos firmados entre 
nosso cliente e os prestadores de serviços, que são selecionados por nós. 
 
A metodologia e experiência desenvolvidas neste primeiro projeto nos permitem replicar este modelo 
em inúmeras outras operações logísticas, o que deverá contribuir para o aumento da rentabilidade de 
nossos Serviços Intermodais. 
 
Além dos serviços de planejamento e gestão logística no conceito 4PL, oferecemos rotineiramente aos 
nossos clientes soluções mais simples, onde analisamos determinados processos logísticos dos clientes e 
oferecemos uma solução personalizada através de nossa malha intermodal com o objetivo de reduzir os 
custos e aumentar a confiabilidade da logística de nossos clientes. Nossas equipes comercial e de 
desenvolvimento de projetos atuam de forma integrada e estão sempre visitando os clientes, 
procurando identificar estas oportunidades. Em um outro caso de sucesso que obtivemos na prestação 
deste serviço, um de nossos clientes reorganizou sua estrutura de distribuição de forma a aproveitar as 
vantagens da utilização de nossos Serviços Intermodais. 
 

• Concorrentes 
 
Como ainda somos uma das primeiras empresas a prestar serviços de planejamento e gestão logística 
no conceito 4PL no Brasil, ainda não é possível identificar de maneira clara e precisa quem são os 
nossos concorrentes neste segmento. 
 

• Realizações e Principais Resultados 
 
No exercício de 2006, este serviço gerou uma receita líquida de R$5,5 milhões e um EBITDA Ajustado de 
R$1,8 milhão. A referida receita líquida representou 1,5% do total de nossa receita líquida e o EBITDA 
Ajustado representou 2,9% do total de nosso EBITDA Ajustado em 2006. 
 
Ponta Rodoviária 
 
Para complementar o serviço do Trem Expresso e do nosso serviço de navegação costeira, contratamos 
o serviço de Ponta Rodoviária através de empresas de transporte rodoviário terceirizadas. Gerenciado 
por nós, este serviço de Ponta Rodoviária é utilizado para o transporte de curta distância entre os 
terminais (portuários ou terrestres) e nossos clientes, permitindo assim a realização dos nossos Serviços 
Intermodais porta-a-porta. 
 
Para informações adicionais sobre a base rodoviária dos nossos Serviços Intermodais ver Seções “Nossas 
Atividades – Serviços – Navegação Costeira – Fornecedores e Prestadores de Serviços” e “Nossas Atividades 
– Serviços – Serviço Intermodal com Base Ferroviária – Fornecedores e Prestadores de Serviços”. 
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Vendas, Marketing e Atendimento aos Clientes 
 
Possuímos uma rede de 13 escritórios regionais localizados nas regiões de atuação dos nossos Serviços  
Intermodais no Brasil, além da nossa Controlada Docenave Argentina, localizada na cidade de Buenos 
Aires, de maneira a estarmos sempre próximos de nossos clientes. Nossos escritórios estão localizados em: 
Rio Grande - RS, Porto Alegre - RS, São Francisco do Sul - SC, Santos - SP, São Paulo - SP, Rio de Janeiro - 
RJ, Vitória - ES, Salvador - BA, Recife - PE, Fortaleza - CE, Belo Horizonte - MG, Uberlândia - MG e 
Anápolis - GO. Além disso, contamos com os serviços de agenciamento marítimo em Maceió através de 
uma empresa terceirizada. 
 
Nossa equipe de vendas é formada por profissionais altamente capacitados e experientes, que possuem 
um amplo conhecimento de todos os serviços que somos capazes de prestar aos nossos clientes. Dessa 
forma, todos os nossos serviços são oferecidos de maneira integrada e personalizada e através de 
apenas um interlocutor. 
 
Nossa estratégia de marketing está focada em três pilares básicos que nos permitem alavancar novos 
negócios sem perder o foco na manutenção e relacionamento com nossos atuais clientes: (i) o 
fortalecimento da identidade corporativa, (ii) a ampliação do relacionamento com nossos clientes; e (iii) a 
capacitação constante da nossa equipe comercial. Esta estratégia se desdobra em ações que: (i) busquem 
consolidar nosso posicionamento no mercado de logística e desenvolver a percepção positiva do mercado e 
da imprensa sobre os nossos serviços, fortalecendo nossa identidade corporativa; (ii) ampliem, direta ou 
indiretamente, o relacionamento da equipe comercial e de toda a estrutura de nossa empresa com os 
clientes; e (ii) busquem o desenvolvimento constante da capacitação da nossa equipe comercial. 
 
Uma das ferramentas que utilizamos para estreitar o relacionamento com nossos clientes e apresentar ao 
mercado os diferenciais de nossos serviços é a participação em eventos e feiras ligadas ao mercado de 
logística. Nos últimos três anos, participamos dos seguintes eventos: (i) Intermodal, realizada em  
São Paulo - SP; (ii) Expotrade, realizada em Buenos Aires, Argentina; (iii) Expoportos, realizada em Vitória - 
ES; (iv) Expocargo, realizada em Novo Hamburgo - RS; e (v) e FTL Nordeste, realizada em Recife - PE. 
 
Além disso, acreditamos que, com base nos comentários positivos que recebemos de nossos clientes, o 
nosso serviço de atendimento ao cliente (SAC) é considerado como uma referência no mercado onde 
atuamos pelo tratamento individualizado dispensado aos nossos clientes. 
 
Sazonalidade 
 
Não há sazonalidade nos serviços que prestamos, uma vez que oferecemos diversos tipos de serviços e 
nossa base de cliente é pulverizada, com empresas de diferentes segmentos de mercados, e com 
diferentes tipos de cargas a serem transportadas por nós.  
 
Premiações 
 
Nos últimos dois anos conquistamos os prêmios listados na tabela abaixo, que demonstram o 
reconhecimento dos nossos clientes e do mercado pela qualidade e eficiência dos serviços que prestamos. 
 

Prêmio Instituição Ano 

Prêmio Top Qualidade Brasil – Segmento 
Navegação, Categoria Transporte Marítimo 

O.N.E.P. — Organização Nacional de Eventos & 
Pesquisas 

2006 

Melhor Operador de Cabotagem do País – Prêmio 
Multilogística 

Editora Sinal 2005 

Prêmio Top of Mind Brasil – Transporte Marítimo de 
Cabotagem 

Instituto Brasileiro de Pesquisa da Opinião Pública 2005 

Prêmio Integração de Transportes da Câmara de 
Comércio Brasil Argentina 

Câmara de Comércio Brasil Argentina 2005 

10º Prêmio ABML de Logística – Melhor Case de 
Terceirização Logística 

Associação Brasileira de Movimentação e 
Logística — ABML 

2005 
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Investimentos e Desinvestimentos de Capital 
 
Nossos principais investimentos e desinvestimentos de capital realizados nos últimos três exercícios 
sociais podem ser resumidos da seguinte forma: 
 
TVV 
 
Em 22 de dezembro de 2006, adquirimos da CVRD 9.765.170 ações de emissão do TVV – Terminal de 
Vila Velha S/A, que representam 99,9% do seu capital social pelo valor de R$78.648.736,00. 
 
Seamar 
 
Em 11 de junho de 2006, vendemos para a CVRD a totalidade das ações representativas do capital 
social da Seamar Shipping Corporation, que detínhamos pelo valor de US$52.612.073,49. 
 
Navedoce 
 
Em 26 de dezembro de 2006, extinguimos nossa subsidiária Navedoce – Serviços e Empreendimentos 
Lda., localizada na Ilha da Madeira. Com a liquidação a dívida que tínhamos com a Navedoce – Serviços 
e Empreendimentos Lda. no valor de 145.721.451,61 foi extinta e nos foi transferido um crédito no 
valor de 2.500,00, que a sociedade extinta possuía contra o Sector Público Estatal. 
 
PSC Terminais Intermodais 
 
Em 26 de dezembro de 2006, adquirimos 5.662.354 quotas de emissão do PSC Terminais Intermodais, 
que eram detidas pela CVRD, pelo valor de R$1,00. 
 
Participações em Consórcios de Rebocadores 
 
Nos dias 27 e 28 de dezembro de 2006, vendemos para a CVRD a participação que detínhamos no 
Consórcio de Rebocadores Baía de São Marcos e no Consórcio Barra dos Coqueiros, que representava 
50% do capital de cada um dos referidos consórcios. As vendas estavam condicionadas à obtenção 
pela CVRD da autorização a ser concedida pela ANTAQ de empresa de navegação brasileira, a qual foi 
publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007. O valor a ser pago pela alienação de nossas 
participações será equivalente a 50% do resultado operacional do Consórcio de Rebocadores Baía de 
São Marcos e do Consórcio Barra dos Coqueiros no mês de abril de 2007. 
 
TERCAM 
 
Em 28 de dezembro de 2006, adquirimos da CVRD todos os ativos e o imóvel relacionado à operação e 
desenvolvimento do TERCAM pelo valor total de R$26.785.470,72. 
 
Rebocadores 
 
Em 28 de dezembro de 2006, vendemos para a CVRD os rebocadores São Luiz e Eng. Mascarenhas, 
sendo que a venda estava condicionada à obtenção pela CVRD da autorização a ser concedida pela 
ANTAQ de empresa de navegação brasileira, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de 
abril de 2007, e ao pagamento, já efetuado por nós, das parcelas do financiamento dos referidos 
rebocadores obtido junto ao BNDES. O valor total que a CVRD deverá nos pagar pela venda dos 
rebocadores acima mencionada é de R$3.282.513,77, sendo que a CVRD nos pagou 10% do valor dos 
rebocadores no ato da assinatura do contrato de compra e venda e o restante deverá ser pago até 
julho de 2007. 
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Na mesma data, nós também vendemos para a CVRD os rebocadores Vitória, Tubarão, Carajás e 
Trombetas. Essa venda também estava condicionada à obtenção pela CVRD da autorização a ser concedida 
pela ANTAQ de empresa de navegação brasileira, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de 
abril de 2007. Pela venda dos rebocadores em referência a CVRD deverá nos pagar R$271.406,28, sendo 
que a CVRD nos pagou 10% do valor dos rebocadores no ato da assinatura do contrato de compra e venda 
e o restante deverá ser pago até julho de 2007. 
 
Propriedades e Equipamentos 
 
Possuímos ativos que entendemos serem necessários para desempenhar nossas atividades e atender as 
necessidades específicas dos serviços prestados por cada uma das empresas do nosso grupo. 
 
As instalações do TVV compreendem a área arrendada no Porto de Vitória, que inclui os berços 203, 
204 e 205 do Cais de Capuaba, com uma extensão total de 464 m, e suas instalações portuárias 
complementares e equipamentos destinados à movimentação de contêineres e carga geral diversa. A 
área total dedicada a armazenagem de contêineres no TVV é de 108,0 mil m², sendo que dessa área 
98,0 mil m² equivale aos pátios de armazenagem e 10,0 mil m² à área de armazenagem coberta.  
 
O TVV possui os seguintes equipamentos e instalações: 
 

Portêineres ............................................................... 2 portêineres Panamax Plus ZPMC com capacidade de  
40,6 toneladas, cada um 

Guindastes de Cais................................................... 2 guindastes de cais 32/40 TAKRAF  

RMG ........................................................................ 1 RMG (8+1 largura / 2+1 altura) 

RTG ......................................................................... 3 RTGs (6+1 largura / 4+1 altura) 

Armazéns Cobertos.................................................. 1 armazém de alvenaria com 8,0 mil m² 
1 armazém lonado com 2,0 mil m² 

Reach Stackers ......................................................... 6 unidades alugadas 

Empilhadeiras........................................................... 11 unidades alugadas 

Tomadas móveis para contêineres refrigerados ......... 87 unidades 

Gates de entrada de contêineres .............................. 4 unidades com duas balanças rodoviárias de 80 e 110 toneladas 

Gates de saída de contêineres .................................. 2 unidades com uma balança rodoviária de 80 toneladas 

Balanças internas...................................................... 2 unidades 

Desvio ferroviário ..................................................... 2 linhas internas com 600 metros cada 
 
O TVV possui ainda um centro de controle operacional que dispõe dos mais modernos sistemas de operação 
portuária do mundo, possibilitando maior agilidade e sinergia entre as áreas operacionais o que contribui 
para o aumento significativo do desempenho do terminal. Além de contar com um dos mais avançados 
softwares de controle portuário do mundo (COSMOS), o TVV possui um sistema de câmeras de alta 
definição que permite o acompanhamento constante das operações do terminal, inclusive nos períodos 
noturnos. Além disso, encontra-se em fase de implantação um sistema de rastreamento on-line da frota de 
equipamentos, disponível apenas em poucos terminais no mundo, que permitirá um controle ainda maior 
da frota atuando como mais uma ferramenta para a otimização das operações do TVV. 
 
Estamos ainda em fase de negociação para aquisição de novos equipamentos para o TVV. A aquisição 
de um novo portêiner permitirá o atendimento da demanda prevista para os próximos anos, um maior 
equilíbrio da produtividade do TVV e estabelecerá janelas de atracação mais atrativas em todos os 
berços. Pretendemos ainda adquirir empilhadeiras reach stackers próprias, com maior capacidade de 
empilhamento e maior eficiência, em substituição aos equipamentos que atualmente são alugados. 
Acreditamos que estas aquisições permitirão uma significativa redução nos custos operacionais do TVV. 
 
Somos proprietários do terreno e das instalações utilizadas pelo TERCAM, na cidade de Camaçari (BA). 
Com uma área total de 338,5 mil m², o TERCAM atualmente possui dois armazéns cobertos com área 
total de 27,0 mil m² e um pátio de 12,0 mil m² para movimentação e armazenagem de contêineres, 
onde opera uma empilhadeira reach stacker alugada. 
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O outro terminal terrestre de cargas que operamos, através de nossa controlada PSC Terminais 
Intermodais, é o Porto Seco do Cerrado. A área e os imóveis ocupados pelo Porto Seco do Cerrado 
foram alugados junto à CASEMG, pelo prazo de 30 meses, contados a partir de dezembro de 2005. O 
Porto Seco do Cerrado ocupa uma área total de é de 52,5 mil m², sendo que 11,0 mil m² são ocupados 
por três armazéns, todos com controle de pragas, e 27,0 mil m² são ocupados por um pátio para 
movimentação e armazenagem de contêineres. 
 
Os principais equipamentos que utilizamos no Porto Seco do Cerrado são: 
 

Empilhadeiras.................................................................. 3 para 2,5 toneladas 
1 para 7,5 toneladas 
1 reach stackers 

Balanças.......................................................................... 1 Rodoviária 
1 Ferroviária 
1 Contêineres 
1 para pequenos volumes (300 kg)  

Klamps (garra para movimentação de algodão) ............... 2 
 
Possuímos, ainda, licença de uso de diversos softwares que são utilizados em nossa administração, 
controle, faturamento e planejamento das operações. Dentre os softwares que utilizamos, podemos 
destacar os seguintes:  
 

• GTVV: Sistema de gestão operacional do TVV, que controla as atividades de programação de 
navios, de entrada e saída de cargas, de localização do pátio e do armazém e de serviços 
acessórios, de controle da operação portuária, de controle de cargas alfandegadas, de geração 
de rascunho dos documentos de cobrança e de disponibilização de informações gerenciais; 

 

• COSMOS: Sistema de controle da operação de terminais portuários de contêineres e módulos: 
(i) e-Terminal (informações sobre movimentação de contêineres para clientes pela Internet);  
(ii) Ships (planejamento da operação de navios porta-contêineres); (iii) Space (gerenciamento e 
operação de pátios de contêineres); (iv) Traffic (gerenciamento e operação de equipamentos de 
transporte e movimentação de contêineres); e (v) Signal (EDI – eletronic data interchange, para 
troca de informações eletrônicas com parceiros); 

 

• WMS – TargaTA: Sistema de gestão operacional de armazéns alfandegados, que permite a gestão 
informatizada das áreas de armazenagem do TVV e do Porto Seco do Cerrado através do eficiente 
gerenciamento de informações e conclusão dos serviços com alto nível de controle e precisão do 
inventário. Este sistema possui os seguintes módulos: (i) recebimento de cargas; (ii) armazenamento 
de cargas; (iii) controle de estoque de cargas; (iv) movimentação de cargas; (v) definição de linha de 
produção; (vi) operação de picking; (vii) expedição de cargas; (viii) controle de documentos aduaneiros; 
(ix) manutenção de parâmetros; (x) controle de acesso de pessoas; (xi) controle de tráfego de veículos; 
(xii) administração do sistema e do armazém; e (xiii) programação de operações; e 

• BOOKING AND PRICING (B&P): Sistema de gestão integrada dos Serviços Intermodais, em fase de 
implementação na navegação costeira, que será posteriormente replicado para o Trem Expresso. 
Engloba todo o processo de prestação do serviço de transporte de contêineres,  desde a precificação do 
serviço ao momento da efetiva entrega da carga ao cliente no destino final. Dentre os objetivos de sua 
implementação, destacamos a maior confiabilidade dos nossos processos, melhora dos fluxos de 
informações, além do atendimento de todos os requisitos fiscais, tributários e legais que permeiam o 
transporte de cargas no Brasil e no Mercosul. É um sistema inovador e acreditamos que será uma 
referência no mercado. As principais funções do B&P são: (i) precificação; (ii) emissão de proposta 
comercial; (iii) controle de validade de preços/custos/tabelas; (iv) registro de acordo comercial;  
(v) entrada e gerenciamento de pedidos; (vi) controle da alocação de navios de contêineres;  
(vii) confirmação dos embarques; (viii) ordem de serviço para coleta e entrega ou para embarque e 
desembarque nos terminais; (ix) controle do estoque de contêineres; (x) emissão dos documentos de 
embarque (CTAC/BL/Manifesto); (xi) faturamento e envio do banco de dados para ERP (interface);  
(xii) programação dos navios de contêineres; (xiii) programação de vendas; e (xiv) emissão de relatórios 
gerenciais. Numa segunda fase, o sistema permitirá a conectividade com os clientes, através da 
tecnologia tracking and tracing. 
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Seguros 
 
Em razão das nossas atividades, estamos expostos aos mais diversos riscos cujos efeitos podem afetar 
não só aos nossos maquinários como também ao nosso pessoal. Por esse motivo, adotamos medidas 
que visam minimizá-los de modo a nos precaver de prejuízos futuros. Assim, além de cumprirmos com 
nossas obrigações legais e contratuais, defendendo e implantando políticas de segurança para nossos 
funcionários e contratados, mantemos coberturas que variam desde o seguro de vida e invalidez de 
nossos funcionários até os de responsabilidades dos nossos armadores por danos eventualmente 
causados a terceiros, envolvendo seguradoras nacionais e estrangeiras.  
 
Além destes, mantemos seguros de responsabilidade civil geral, cobrindo operações comerciais e/ou 
industriais, produtos e operações completadas, danos morais, contingências de veículos e empregadores, na 
importância máxima segurada de trinta milhões de Dólares , com validade até o fim de julho de 2007.  
 
No tocante aos nossos equipamentos, somos cobertos por seguros contra incêndios, explosões, vendavais e 
queda de raios, bem como contra avariais em nossos contêineres arrendados e contra danos sofridos por 
nossas mercadorias, desde maquinarias pesadas até produtos in natura, durante seu transporte. Nossas 
embarcações também são cobertas por seguros de casco, portuário e longo curso e cabotagem, se observados 
os limites de milhas náuticas contratuais, incluindo perda total, responsabilidades civis por abalroações, avarias 
particulares e grossas, além de serviços de assistência e salvamento, com validade até 24 de fevereiro de 2008. 
Possuímos, ainda, seguro de riscos operacionais, cobrindo danos materiais e condições particulares nos casos 
de quebra de máquinas e interrupção da produção, com validade até novembro de 2007. 
 
Não possuímos seguros ambientais específicos, muito embora sejamos cobertos contra poluições 
súbitas e danos pessoais e materiais delas decorrentes, desde que possa ser precisada a data de início 
da contaminação ou do vazamento e desde que ocorrido nas primeiras 72 horas do evento danoso. 
Alguns dos nossos contratos excluem, de forma expressa, a reparação por contaminações radioativas. 
 
Empregados 
 
Em 31 de março de 2007, empregávamos um total de 719 funcionários, que estavam divididos da 
seguinte forma: 
 
Número de empregados 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.03.2007 

Log-In Logística Intermodal S/A  
    Área Operacional ...............................................................  92 102 127 81 
    Área Comercial ..................................................................  8 9 11 0 
    Área Administrativa............................................................  71 75 76 72 

Total .....................................................................................  171 186 214 153 

TVV – Terminal de Vila Velha S.A. 
    Área Operacional ...............................................................  262 272 338 331 
    Área Comercial ..................................................................  0 0 0 0 
    Área Administrativa............................................................  30 23 20 23 

Total .....................................................................................  292 295 358 354 

DCNDB Overseas S/A 
    Área Operacional ...............................................................  135 138 141 144 
    Área Comercial ..................................................................  0 0 0 0 
    Área Administrativa............................................................  0 0 0 60 

Total .....................................................................................  135 138 141 204 

PSC Terminais Intermodais Ltda. 
    Área Operacional ...............................................................  0 0 0 0 
    Área Comercial ..................................................................  0 0 0 0 
    Área Administrativa............................................................  0 0 0 0 

Total .....................................................................................  0 0 0 0 

Docenave Argentina 
    Área Operacional ...............................................................  0 0 0 0 
    Área Comercial ..................................................................  0 4 4 4 
    Área Administrativa............................................................  0 4 4 4 
Total .....................................................................................  0 8 8 8 

TOTAL GERAL.......................................................................  598 627 721 719 
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Sindicatos e Acordos Coletivos de Trabalho 
 
Mantemos um bom relacionamento com os sindicatos, o que se reflete nos acordos coletivos de 
trabalho firmados ao longo dos últimos anos. No momento, está sendo observado o acordo coletivo de 
trabalho em vigência de 1 de julho de 2006 a 31 de outubro de 2007 celebrado com os seguintes 
sindicatos: (i) dos Empregados em Escritório de Empresas e Agências de Navegação, Procuradorias de 
Serviços Marítimos, Associações de Armadores e Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro; (ii) dos 
Empregados de Escritórios das Empresas e Agências de Navegação Marítima, Operadores Portuários e 
Atividades Afins do Estado do Espírito Santo; (iii) dos Empregados em Escritórios das Empresas de 
Navegação Marítima e Fluvial e Lacustre e das Agências de Navegação do Estado do Pará; (iv) dos 
Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais do Estado do Rio Grande do Sul; (v) dos 
Empregados em Escritório de Empresas e Agências de Navegação da Bahia; (vi) dos Trabalhadores 
Marítimos, Fluviais e Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Atividades Afins do Estado 
de Santa Catarina; (vii) dos Empregados Terrestres em Transportes Aquaviários e Operadores Portuários 
do Estado de São Paulo; e (viii) dos Empregados Terrestres nos Transportes Aquaviários e Operadores 
Portuários e Entidades Afins do Estado do Ceará.  
 
A empresa Terminal Vila Velha S/A mantém um bom relacionamento com o Sindicato dos 
Trabalhadores Portuários, Portuários Avulsos e com Vínculo Empregatício nos Portos do Estado do 
Espírito Santo, o que se reflete no acordo coletivo de trabalho firmado para o período de 2006/2008 
(31.10.2006 a 29.02.2008) com o referido sindicato.   
 
A empresa DCNDB também possui um bom relacionamento com os sindicatos, o que se reflete nos acordos 
coletivos de trabalho firmados. Há um acordo coletivo de trabalho em vigência de 01.10.2006 a 30.09.2007 
celebrado entre a empresa e os seguintes sindicatos: (i) Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante;  
(ii) Nacional dos Oficiais de Radiocomunicações da Marinha Mercante; (iii) Nacional dos Mestres de 
Cabotagem e dos Contra-mestres em Transportes Marítimos; (iv) Nacional dos Condutores da Marinha 
Mercante; (v) Nacional dos Marinheiros e Moços de Convés em Transportes Marítimos; (vi) Nacional dos 
Taifeiros, Culinários e Panificadores Marítimos; (vii) Nacional dos Enfermeiros da Marinha Mercante; e  
(viii) Nacional dos Marinheiros e Moços de Máquinas em Transportes Marítimos e Fluviais. 
 
Greves 
 
Nos últimos três anos apenas no TVV ocorreram paralisações que pudessem afetar nossas operações. 
Essas paralisações foram realizadas por nossos funcionários, bem como pelos funcionários da SRF e da 
ANVISA que prestam serviços  no TVV, conforme descrito abaixo. 
 
Em outubro de 2004, os trabalhadores do TVV realizaram uma greve durante seis dias, que afetou o 
atendimento dos nossos clientes, bem com a operação dos navios que estavam no TVV, uma vez que o 
TVV teve suas atividades paralisadas durante todo o período da greve.  
 
Ainda no ano de 2004, ocorreram mais duas greves no TVV, uma dos funcionários da ANVISA e outra 
dos funcionários da SRF. A paralisação dos funcionários da ANVISA ocorreu entre os meses de janeiro 
de março e resultou no aumento do tempo de espera dos navios no TVV e, consequentemente, no 
cancelamento de atracações de navios provenientes de áreas endêmicas, que necessitam da livre 
prática emitida pela ANVISA para a atracação em portos brasileiros. No entanto, apesar da paralisação, 
alguns armadores conseguiram liminar judicial determinando que a ANVISA emitisse a livre prática, o 
que acabou minimizando o impacto da paralisação no TVV. 
 
Os funcionários da SRF, responsáveis pela alfândega do TVV, também realizaram uma greve entre os 
meses de abril e julho de 2004. Entretanto, a greve da SRF não teve impacto significativo no TVV, uma 
vez que o TVV tinha capacidade para absorver o aumento no número de contêineres armazenados, 
causado pela morosidade na liberação das cargas que precisavam passar pela alfândega. 
 
No ano de 2005 houve apenas uma operação padrão dos funcionários da SRF no mês de novembro, 
mas esse protesto não teve impacto significativo nas operações do TVV. 
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Em 2006 tanto os funcionários da SRF, como da ANVISA realizaram greves no TVV e ambas tiveram 
impacto na operação do TVV. A paralisação da SRF ocorreu entre os meses de maio e julho e 
prejudicou a operação de recepção de carga no TVV, devido ao aumento do número contêineres 
armazenados no pátio. Esse aumento fez com que a capacidade estática do TVV chegasse ao seu limite 
máximo, prejudicando o atendimento dos usuários do TVV. A greve dos funcionários da ANVISA 
ocorreu entre os meses de fevereiro e abril e, assim como na greve de 2004, a paralisação causou o 
aumento do tempo de espera dos navios no TVV, resultando no cancelamento de atracações de navios 
que necessitam da livre prática emitida pela ANVISA. Apesar da paralisação, alguns armadores 
conseguiram liminar judicial determinando que a ANVISA emitisse a livre prática, o que acabou 
minimizando o impacto da paralisação no TVV. 
 
Outros Benefícios 
 
Nós concedemos a todos os empregados, incluindo diretores, diversos benefícios, que diferem de 
acordo com o cargo do empregado. É oferecido plano de saúde (médico, odontológico e de 
medicamentos), inclusive, aos aposentados, seguro de vida e plano de previdência privada. 
 
Além desses benefícios, há outros específicos, que diferem de acordo com as peculiaridades das 
respectivas localidades e dos cargos dos empregados, dentre os quais mencionamos: reembolso 
educacional para empregados, cartão para compra de material escolar, reembolso creche para 
empregados, cesta de natal e distribuição de brinquedos para os filhos dos empregados, vale refeição 
ou refeição em refeitório industrial, cartão alimentação, auxílio funeral. 
 
Plano de Participação nos Lucros (“PLR”) 
 
Nós possuímos plano de participação nos lucros, na forma da Lei nº 10.101/00, fruto de negociação coletiva.  
 
Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário 
 
A Lei dos Portos, que foi responsável pela modernização dos portos no Brasil ao permitir que empresas 
privadas pudessem explorar as atividades portuárias através de concessões públicas, dentre outras 
coisas, também foi responsável pela criação e regulamentação do órgão de gestão de mão-de-obra do 
trabalho portuário (“OGMO”) e pela regulamentação do trabalhador portuário avulso. 
 
O trabalhador portuário pode ser dividido em duas categorias, a saber: (i) trabalhador portuário com 
vínculo empregatício, aqueles que possuem um contrato de trabalho firmado diretamente com os 
operadores portuários; e (ii) trabalhador portuário avulso, aqueles que prestam serviços, na orla 
marítima, sem vínculo empregatício, para vários operadores portuários, que os contratam, 
temporariamente, através do OGMO, que atua como um pool de trabalhadores à disposição dos 
operadores portuários.  
 
O OGMO tem por atribuições, dentre outras: (i) administrar o fornecimento da mão-de-obra do trabalhador 
portuário e do trabalhador portuário avulso; (ii) manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador 
portuário e o registro do trabalhador portuário avulso; (iii) estabelecer o número de vagas, a forma e a 
periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso; e (iv) arrecadar e repassar aos 
respectivos trabalhadores, os valores devidos pelos operadores portuários, relativos à remuneração do 
trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários. 
 
A Lei dos Portos prevê que os serviços de estiva, conferência de carga, conserto de carga e vigilância de 
embarcações devem ser desempenhados exclusivamente pelos trabalhadores portuários avulsos, que 
por sua vez somente podem ser contratados através do OGMO, salvo se houver disposição em 
contrário pactuada em contrato, acordo ou convenção coletiva. Dessa forma, podemos afirmar que o 
OGMO tem uma grande influência sobre o trabalho portuário e, em alguns casos, pode ser 
considerado um gargalo para os terminais portuários. 
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Saúde e Segurança Ocupacional 
 
Possuímos e mantemos atualizado o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para a preservação 
da saúde, integridade e o bem-estar dos nossos funcionários, prevenindo, reconhecendo, avaliando e 
controlando a ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir nos locais de trabalho.  
 
Além disso, também mantemos um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, o 
qual visa a promoção e preservação da saúde de nossos empregados, através da prevenção, 
reconhecimento, rastreamento e diagnóstico precoce de doenças relacionadas ao trabalho. 
 
Contratos Relevantes 
 
Contratos de Concessão 
 
Instrumento Particular de Contrato de Arrendamento para Exploração dos Berços 203, 204 e 205 da 
área arrendada do Porto de Vitória. Em 10 de setembro de 1998, o TVV Terminal de Vila Velha S.A. 
firmou com a CODESA o contrato de arrendamento para a exploração do terminal de contêineres do 
Porto de Vitória. O referido contrato tem prazo de validade de 25 anos, podendo ser prorrogado de 
comum acordo entre as partes. O valor global estimado do contrato de arrendamento é de 
R$29.998.328,90 (data base maio de 1998), a ser pago em parcelas trimestrais, a título de 
ressarcimento da superestrutura existente e em parcelas mensais relativas ao arrendamento da área, ao 
número de contêineres movimentados e à utilização da portaria principal de Capuaba. 
 
Contrato de Concessão de Direito Real de Uso. Em 1 de dezembro de 2005, a PSC Terminais Intermodais 
celebrou com a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG (“CASEMG”) um 
contrato de concessão através do qual foi concedido o direito real de uso de parte de imóvel de propriedade 
da CASEMG, localizado em Uberlândia (MG)  e das seguintes instalações para a exploração do Porto Seco 
do Cerrado: (i) guarita; (ii) três aramazéns com áreas de 6.240, 4.110 e 600 m²; (iii) cabine de força;  
(iv) balança rodoviária de 80 toneladas; e (v) balança ferroviária de 100 toneladas. O prazo da concessão é 
de 60 meses, a contar da data de assinatura do contrato. O valor mensal estabelecido no contrato a ser 
pago pela a PSC Terminais Intermodais para a CASEMG é de R$33.500,00, reajustado anualmente pela 
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (“INPC”) publicado pelo IBGE. O contrato determina 
que a PSC Terminais Intermodais deverá conceder uma garantia no valor de R$100.500,00, reajustável 
anualmente pelo INPC, que pode ser tanto na forma de uma caução em dinheiro, como um seguro garantia 
ou uma fiança bancária. 
 
Contrato de Permissão para Prestação de Serviços Públicos de Movimentação e Armazenagem de 
Mercadorias em Estação Aduaneira do Interior. Em 9 de dezembro de 1999, a PSC Terminais 
Intermodais firmou com a União, através da Superintendência Regional da Receita Federal da 6ª Região 
Fiscal um contrato para obter a permissão para a prestação de serviços públicos de movimentação e 
armazenagem de mercadorias na  EADI/Uberlândia para carga em geral. O contrato tem prazo de 
validade de 10 anos. A PSC Terminais Intermodais deverá pagar ao Fundo Especial de Desenvolvimento 
e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – FUNDAF, mensalmente, os seguintes valores: (i) 6% 
da receita mensal obtida com armazenagem e movimentação de mercadorias na importação ou no 
trânsito aduaneiro de passagem; e (ii) 2% da receita mensal obtida com a armazenagem e a 
movimentação na exportação, na reexportação, na devolução ou redestinação.  As tarifas a serem 
cobradas pela PSC Terminais Intermodais dos usuários da EADI estão estabelecidas no contrato, uma 
vez que as mesmas fazem parte da proposta apresentada na licitação.  No entanto, os preços das 
tarifas são reajustáveis anualmente, de acordo com uma fórmula prevista no contrato. 
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Contrato de Fretamento a Casco Nu de Navios 
 
Em 6 de fevereiro de 2003, firmamos com a Frota Oceânica um Contrato de Fretamento a Casco Nu de 
Embarcações. Através do referido contrato adquirimos a posse, armação (responsabilidade pelo comando e 
tripulação dos navios) e a operação dos navios Frotario, Frotasantos, Frotabeleém, Frotamanaus e 
Frotamacau (“Navios”) pelo prazo de cinco anos, a contar da entrega dos Navios, renováveis por mais cinco 
anos ao nosso critério exclusivo. Os Navios encontram-se gravados por hipoteca de 1º grau em favor do 
BNDES, para garantir o financiamento obtido pela Frota Oceânica junto àquele banco. Ao término do 
fretamento nós teremos o direito de preferência para adquirir qualquer dos Navios, por valor de mercado 
previamente aprovado pelo BNDES, nas mesmas condições ofertadas por terceiros. Além disso, a Frota 
Oceânica nos concedeu uma opção de compra através da qual poderemos, a qualquer tempo, durante a 
vigência do fretamento, adquirir qualquer dos Navios por preço de mercado, aprovado pelo BNDES. Pelo 
Fretamento a Casco Nu dos Navios deveremos pagar para a Frota Oceânica os seguintes valores mensais:  
(i) do 1º ao 12º mês, inclusive: R$237,0 mil; (ii) do 13º ao 24º mês, inclusive: R$446,3 mil; (iii) do 25º ao 60º 
mês, inclusive: R$746,3 mil; e (iv) do 61º ao 120º mês, inclusive (em caso de prorrogação): R$746,3 mil. Em 
27 de julho de 2004 cedemos o Contrato de Fretamento a Casco Nu de Embarcações firmado com a Frota 
Oceânica para nossa Controlada DCNDB. 
 
Contrato de Serviços de Transporte Ferroviário 
 
Ver Seção “Operações com Partes Relacionadas”. 
 
Contratos de Prestação de Serviços Administrativos com a CVRD 
 
Ver Seção “Operações com Partes Relacionadas”. 
 
Contratos de Operação Portuária 
 
Celebramos contratos de operação portuária com 11 operadores portuários localizados nos nove 
portos que nosso serviço de navegação costeira utiliza para fazer escalas. Esses contratos têm por 
objeto a execução pelos operadores portuários das atividades relacionadas com a movimentação e 
armazenagem de cargas e mercadorias nos respectivos terminais de contêineres. Os preços pelos 
serviços estão estabelecidos nos respectivos anexos aos contratos. Além disso, os contratos também 
estabelecem determinadas metas de produtividade operacional a serem observadas pelos operadores 
portuários. Caso eles superem essas metas nós pagamos um bônus, mas se eles ficarem abaixo da 
meta nós recebemos um desconto pelos serviços prestados. Os contratos podem ser rescindidos 
unilateralmente, mediante o envio de uma notificação prévia a outra parte.  
 
A tabela abaixo indica as principais informações dos contratos celebrados com os operadores portuários: 
 

 
Operado Portuário 

 
Porto 

Data de  
Vencimento Contrato 

Data de 
Assintaura 

TERMACO Terminais Marítimos de  
   Containers e Serviços Acessórios Ltda. ...........

 
Fortaleza (CE) 

 
01/11/2007 

 
29/10/2004 

Tecon Suape S.A. ............................................. Suape (PE) 01/06/2008 11/04/2004 
Tecon Salvador S.A. ......................................... Salvador (BA) 31/12/2007 01/01/2005 
AGEMBRÁS Agência Marítima  
   Brasileiras Ltda. ........................................

 
Maceió (AL) 

 
01/09/2007 

 
01/09/2003 

Rodrimar S/A Transportes, Equipamentos 
   Industriais e Armazéns Gerais ........................

 
Santos (SP) 

 
26/02/2008 

 
25/02/2005 

TESC – Terminal Santa Catarina S/A.................. São Francisco do Sul (SC) 21/06/2007 21/06/2006 
WRC Operadores Portuários Ltda...................... São Francisco do Sul (SC) 21/06/2007 21/06/2006 
Tecon Rio Grande S.A. ..................................... Rio Grande (RS) 31/12/2007 01/01/2003 
Sagres Agenciamentos Marítimos Ltda. ............ Rio Grande (RS) 17/04/2008 17/04/2006 
Exolgan S.A...................................................... Buenos Aires (Argentina) 01/01/2009 01/07/2006 
Terminal Zarate S.A. ......................................... Zarate (Argentina) 28/06/2007 28/06/2006 
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Aluguel de Contêineres 
 
Celebramos contratos de aluguel de contêineres com oito empresas estrangeiras, de maneira a garantir 
o nosso abastecimento de contêineres para poder atender a demanda de nossos clientes no transporte 
de suas cargas. Os contratos podem ser divididos em duas categorias: (i) flex, quando o prazo mínimo 
do aluguel de cada contêiner é curto (por exemplo: 90 dias); e (ii) longo, quando o prazo mínimo do 
aluguel de cada contêiner é superior a um ano. Nos casos dos contratos de locação de contêineres 
longo, se os contêineres forem devolvidos antes do prazo mínimo estabelecido, teremos que pagar 
uma taxa diária de aluguel maior, pois nesses casos o locador irá nos cobrar a taxa cobrada nos 
contratos de locação flex. Em regra, os contratos de locação de contêiners estabelecem, dentre outras 
regras: (i) o valor a ser pago por dia pelo aluguel dos contêineres; (ii) um cronograma descrevendo as 
localidades e as quantidades máximas para a devolução dos contêineres; (iii) a necessidade de 
contratarmos seguro para cobrir os contêineres alugados; e (iv) uma taxa a ser paga caso os 
contêineres sejam cedidos para outra empresa. Em 2006, nossos custos com o aluguel de contêineres 
foram de R$6,9 milhões. 
 
A tabela abaixo apresenta um resumo dos principais pontos dos contratos firmados com cada uma das 
proprietárias de contêineres: 
 

 
 
 

 
Locadora 

 
 
 

Data do 
Contrato 

 
 
 

Prazo de Validade do 
Contrato 

Prazo Mínimo do 
Aluguel de cada 

Contêiner ou Período 
de Devolução de 

Contêineres 

CAI-Interpool, LLC .................................. 01/01/2004 5 anos 5 anos 
CAI-Interpool, LLC .................................. 01/01/2004 Até 31/12/2008 30 dias 
Trasamerica Leasing Inc. ......................... 01/09/2003 30/04/2009 Entre 01/01/2009 e 

30/04/2009 
 

Trasamerica Leasing Inc. ......................... 01/11/2003 Até 31/10/2008 90 dias 
 

Triton Container International Limited..... 01/10/2004 5 anos a contar da entrega 
do último contêiner 

5 anos 

Textainer Equipment Management 
   (U.S.) Limited.......................................

 
20/04/1999 

 
Até 31/10/2008 

 
5 anos 

Amphibious Container Leasing Limited ... 01/11/2004 5 anos 5 anos 
Cronos Containers Limited...................... 01/04/2004 31/03/2008 Varia de acordo com 

o contêiner 
 

Gold Container Corp. ............................. 01/04/1999 Até 31/12/2008 90 dias 
GE SeaCo Services Ltd. ........................... 01/11/2003 5 anos 5 anos 
GE SeaCo Services Ltd. ........................... 26/11/2002 5 anos 5 anos 
GE SeaCo Services Ltd. ........................... 01/01/2004 5 anos 5 anos 

 
Propriedade Intelectual 
 
Nosso Acionista Controlador é titular de três marcas, que utilizamos, e que encontram-se registradas 
ou em processo de registro perante o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), órgão 
responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil, referentes aos segmentos de serviços de 
transporte de carga, armazenagem e embalagem de mercadorias em geral. 
 
Dentre as marcas em processo de registro perante o INPI em nome de nosso Acionista Controlador, 
incluem-se as marcas “LOG-IN”, “TVV – Terminal de Vila Velha” e “Trem Expresso”. Essas marcas 
serão cedidas para nós por nosso Acionista Controlador. Além disso, possuímos o registro do 
www.loginlogistica.com.br. Em 13 de fevereiro de 2007, nosso Acionista Controlador firmou com a 
empresa Inlogs Logística Ltda. um acordo de coexistência nos permitindo utilizar a marca “LOG-IN”. 
 
Não possuímos pedidos de patentes depositados ou patentes concedidas pelo INPI. 
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Aspectos Ambientais 
 
A Constituição Federal Brasileira reserva um capítulo especial para a tutela ambiental. Com o intuito de 
promover e possibilitar essa proteção, foi atribuída ao Governo Federal, Estadual, Municipal e do 
Distrito Federal competência para tomar as devidas medidas de modo a prevenir a poluição e proteger 
a flora e fauna brasileiras. 
 
O principal instrumento para a proteção do meio ambiente consiste no licenciamento ambiental, que, 
concedido pela Administração Pública, estabelece condições e limites para o exercício das atividades 
utilizadoras de recursos ambientais. Assim, as atividades que possuem potencial de causar dano ao 
meio ambiente estão sujeitas ao licenciamento ambiental, como estabelece a Lei n° 6.938/1981, em 
seu artigo 10, bem como o Decreto 99.274/90, artigo 17. 
 
Tal licenciamento é regrado principalmente pelo CONAMA, que, por meio da Resolução n° 237/1997, 
explicita de modo específico quais os tipos de empreendimentos e atividades sujeitas ao licenciamento 
ambiental. Não há, porém, qualquer impedimento para que outros órgãos estatais, sejam de nível 
federal, estadual ou municipal, regulem a matéria supletivamente, até mesmo porque haverá situações 
em que somente a autoridade local possuirá amplas condições de conhecer os problemas ambientais 
de uma determinada localidade. 
 
São três os principais tipos de licenças ambientais: (i) licença prévia; (ii) licença de instalação; e  
(iii) licença de operação. Tais licenças devem ser obrigatoriamente obtidas pelo empreendedor de uma 
atividade potencialmente degradante. Além disso, quando à potencial degradação ambiental das 
atividades for considerada significativa, será necessária a elaboração de um Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental, acompanhado de um Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), conforme a Constituição 
Federal determina em seu artigo 225, § 1°, IV, bem como a Resolução CONAMA n° 1, de 1986. 
 
Possuímos todas as licenças ambientais necessárias para a operação de nossas atividades, em 
conformidade com a legislação ambiental. Com relação ao licenciamento ambiental das atividades 
exercidas no TVV, a licença obtida é suficiente para satisfazer a exigência legal contida na Resolução 
CONAMA n° 237/1997, que caracteriza como obrigatório o licenciamento das atividades portuárias. 
 
Ressaltamos que de acordo com o artigo 36 da Lei n° 9.985/2000, os empreendedores de atividades 
com potencial de causar significativo impacto ambiental são obrigados a apoiar a implantação e 
manutenção de unidades de conservação, sendo que tal suporte corresponderá ao valor de no mínimo 
0,5 % do valor a ser gasto com o empreendimento. 
 
Adicionalmente ao licenciamento ambiental, deverão ser observadas pelos empreendedores eventuais 
normas específicas que dizem respeito ao seu empreendimento, as quais, muitas vezes, estabelecem 
outras restrições ao exercício da atividade, além  daquelas contidas nas licenças ambientais. 
 
A Lei n° 9.966/2000 (“Lei do Óleo”) dispõe sobre os princípios básicos a serem observados nas atividades 
que envolvem a movimentação de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em portos organizados, 
instalações portuárias, plataformas e navios em águas sob jurisdição nacional. Essa lei determina a 
obrigatoriedade de as instalações portuárias possuírem infra-estrutura ou meios adequados para o 
recebimento e tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição.  
 
Em cumprimento a Lei do Óleo, o TVV possui um manual de procedimento interno para o 
gerenciamento dos riscos de poluição, bem como para a gestão de resíduos gerados ou provenientes 
das atividades de movimentação e armazenamento de óleo e substâncias nocivas ou perigosas, que foi 
aprovado pelo órgão ambiental competente. Além disso, temos, também, planos de emergência no 
combate à poluição por óleo ou substâncias nocivas ou perigosas, além de realizarmos auditorias 
bienais com o objetivo de avaliar os sistemas de gestão e controle ambiental com o fim de evitar danos 
ao meio ambiente. 
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É importante destacar que o TVV possui a certificação ISO 14001, haja vista o cumprimento do 
conjunto de normas ambientais pertinentes às nossas atividades. 
 
Salientamos, ainda , que nossas atividades de navegação costeira estão de acordo com os padrões 
exigidos pela Lei do Óleo, bem como pela MARPOL 73/78 – Convenção Internacional para a Prevenção 
da Poluição Causadas por Navios. Além disso, essas atividades estão de acordo com os padrões 
exigidos pela ANVISA, especialmente na Resolução RDC 217/01. Nesse sentido, possuímos Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos aprovado por tal agência, bem como contratos de coleta de 
resíduos com empresas devidamente licenciadas. 
 
Cumprimos, assim, todas as determinações estabelecidas pela Lei do Óleo para as atividades portuárias 
e de navegação. Ressaltamos que o não cumprimento de alguma determinação dessa lei poderá 
acarretar na imposição de sanções que poderão consistir (i) na retenção do navio; (ii) na suspensão das 
atividades; e, ainda, (iii) na aplicação de multas no valor de R$7,0 mil a R$50,0 milhões. 
 
Na ocorrência de dano ao meio ambiente, ressalta-se que poderá haver responsabilização administrativa, 
cível ou penal do causador do dano. Além disso, é importante salientar que a responsabilidade é solidária 
entre todos aqueles que participam da atividade degradante. Isto porque a Lei n° 6.938/1981, em seu artigo 
3°, IV, criou a figura do poluidor indireto, que é aquele que contribui indiretamente para a degradação 
ambiental. No mesmo sentido, a Lei n° 9.605/1998, em seu artigo 2°, estabeleceu que os crimes ambientais 
devem ser imputados a “quem de qualquer forma” concorre para a sua prática. 
 
Desse modo, a responsabilização por um eventual dano ambiental poderá recair sobre todos os 
participantes da atividade, independentemente da comprovação de culpa. E isto se aplica inclusive no 
caso de o dano ambiental ter sido causado por terceiros contratados para atuar em questões 
ambientais, sendo certo que nós, a TVV – Terminal Vila Velha S.A. e a DCNDB, não teremos nossas 
responsabilidades eximidas em tais situações. 
 
Por fim, é necessário destacar que as sanções decorrentes de dano causado ao meio ambiente, bem 
como aquelas decorrentes do descumprimento de normas ambientais, podem consistir em variados 
tipos de penas. De acordo com a Lei n° 9.605/1998, os crimes ambientais podem ser punidos com 
penas de detenção, reclusão ou multa. Da mesma maneira, essa lei, bem como Decreto n° 3.179/1999, 
que a regula, estabelecem que as infrações administrativas podem ser punidas com advertência, multa 
simples ou diária, apreensão, destruição ou inutilização de produto, suspensão de venda e fabricação 
de produto, embargo de obra ou atividade, demolição da obra, suspensão das atividades, restrições de 
direitos e reparação por danos causados.  
 
Com relação às multas, destaque para o artigo 41 do mencionado decreto, que determina que o valor 
de tal sanção pode chegar a R$50,0 milhões. 
 
Processos Judiciais e Procedimentos Administrativos 
 
Em 31 de março de 2007, éramos parte em, aproximadamente, 536 processos judiciais e 73 procedimentos 
administrativos, sendo que o valor total provisionado era de R$69,7 milhões (R$53,3 milhões líquidos de 
depósitos judiciais).  
 
Atualmente, existem alguns processos dos quais somos parte e para os quais não fizemos provisionamento, 
o que se deve à impossibilidade de estimar, exatamente, a importância discutida nestas ações. 
 
Com base na opinião de nossa administração, apoiada no parecer de nossos consultores jurídicos 
externos, grande parte dos processos já foi contemplada em nossas provisões, salvo nos casos em que 
nossa administração entende, apoiada no parecer de nossos consultores jurídicos externos, que não 
deve haver perdas prováveis significativas. De acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, 
somente são provisionados casos em que a possibilidade de perda seja avaliada como provável, ou seja, 
superior à possibilidade de êxito, conforme Deliberação CVM nº 489 de 3 de outubro de 2005 e nos 
casos em que a possibilidade de perda seja avaliada como possível não é feito o provisionamento, mas 
o caso é informado nas notas explicativas de nossas demonstrações financeiras. 
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Em 23 de março de 2007, firmamos com a CVRD um acordo de indenização, através do qual a CVRD 
se comprometeu a nos indenizar por toda e qualquer perda, prejuízo, danos, custos, despesas e outras 
obrigações de caráter pecuniário, que nós venhamos a sofrer em decorrência de decisão transitada em 
julgado dos processos judiciais, administrativos ou arbitragens dos quais somos, ou seremos, parte e 
cujo fato gerador tenha ocorrido antes da publicação do Anúncio de Encerramento. Nos termos do 
acordo de indenização, a CVRD deverá nos indenizar dentro do prazo de 30 dias, a contar do trânsito 
em julgado do respectivo processo ou arbitragem.  O não pagamento dentro do prazo acima 
mencionado, sujeitará a CVRD ao pagamento de juros moratórios sobre o valor da indenização devida 
de 1% ao mês pro-rata tempore. 
 
Questões Tributárias e Previdenciárias 
 
Em 31 de março de 2007, nós e nossas Controladas éramos partes em cerca de 57 processos judiciais e 
em cerca de 41 procedimentos administrativos envolvendo questões tributárias e previdenciárias, sendo 
cerca de 39 processos judiciais e 22 procedimentos administrativos envolvendo a Companhia e os 
demais (cerca de 18 processos judiciais e 19 procedimentos administrativos) envolvendo nossas 
Controladas. Nos processos judiciais e procedimentos administrativos que nós e nossas Controladas 
somos réus de natureza tributária e previdenciária, o valor total envolvido era de R$62,5 milhões, sendo 
que R$27,6 milhões encontravam-se provisionados (R$ 18,7 milhões líquidos de depósitos judiciais). 
 
Dentre os processos de natureza tributária que estávamos envolvidos em 31 de março de 2007, 
encontram-se descritos abaixo os mais relevantes na nossa visão e na visão de nossos advogados: 
 

• Ajuizamos uma ação judicial visando afastar a cobrança das contribuições ao PIS e à COFINS 
nos termos da Lei nº 9.718/98, a qual ampliou a base de cálculo de ambas as contribuições a 
majorou a alíquota da COFINS de 2% para 3%, para que fosse reconhecido o seu direito de 
recolher as contribuições de acordo com a sistemática anterior. Foi proferida decisão 
parcialmente favorável à nós pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, afastando a 
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas mantendo a majoração da alíquota da 
COFINS. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de 
julgamento. O valor em discussão é de aproximadamente R$7,6 milhões; 

 

• Ajuizamos junto com a DCNDB uma ação judicial se insurgindo contra a recusa do 
Departamento do Fundo da Marinha Mercante em receber e a analisar os pedidos de 
ressarcimento de créditos de AFRMM e de não-incidência do AFRMM sobre operações 
envolvendo portos das Regiões Norte e Nordeste, com base em exigências não previstas na 
legislação. Foi deferida antecipação de tutela para determinar que os referidos pedidos sejam 
imediatamente apreciados. O valor em discussão é de aproximadamente R$15 milhões; 

 

• A União Federal (Fazenda Nacional) ajuizou execução fiscal contra nós, visando a cobrança de 
débitos de IRRF e COFINS. Apresentamos embargos à execução alegando que os referidos 
débitos já foram extintos pelo pagamento e/ou pela compensação. Ainda não houve decisão 
de primeira instância. O valor em discussão é de aproximadamente R$3,0 milhões; 

 

• A Receita Federal nos autuou por ter deixado de observar o limite de 30% imposto pela 
legislação para a compensação de prejuízos fiscais. Apresentamos impugnação alegando, 
basicamente, que tal limitação é inconstitucional. Tendo a decisão de primeira instância 
administrativa sido desfavorável aos  nossos interesses, interpusemos  recurso voluntário ao 
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, ao qual foi negado provimento. O valor 
em discussão é de aproximadamente R$1,6 milhões; 

 

• A Receita Federal nos autuou para a cobrança de débito de COFINS referente ao ano de 1999. 
Apresentamos impugnação, ainda pendente de julgamento, alegando a extinção do débito, 
por ter sido o mesmo objeto de pedido de compensação. O valor em discussão é de 
aproximadamente R$2,0 milhões; 
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• O Município de Vitória/ES nos autuou para a cobrança de ISS incidente sobre a prestação de 
serviços portuários de atracação e desatracação referente aos anos de 1998 e 1999. 
Apresentamos defesas administrativas que se encontram pendentes de julgamento. O valor em 
discussão é de aproximadamente R$6,0 milhões; 

 

• O Município de São Luís/MA ajuizou execução fiscal contra nós, visando a cobrança de débitos 
de ISS incidente sobre a prestação de serviços portuários de  atracação, desatracação e 
rebocagem. Apresentamos embargos à execução fiscal, os quais foram julgados improcedentes 
em 1ª e 2ª instâncias. Diante disso, interpusemos recursos especial e extraordinário. 
Atualmente, aguarda-se o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. O 
valor em discussão é de aproximadamente R$4,2 milhões; 

 

• O Município de São Luís/MA nos autuou para a cobrança de ISS incidente sobre a prestação de 
serviços portuários de atracação, desatracação e rebocagem referente ao ano de 1999. 
Apresentamos defesas administrativas que se encontram pendentes de julgamento. O valor em 
discussão é de aproximadamente R$18,4 milhões; e 

 

• Apresentamos impugnações para requerer o cancelamento dos autos de infração lavrados 
contra a Docepar S.A. com vistas a exigir o imposto de importação e o imposto sobre produto 
industrializado incidentes na importação dos navios Docebeta e Docelotus, sob o argumento 
de que não foram atendidos todos os requisitos necessários à fruição do benefício fiscal 
relativo ao REB. Foram proferidas decisões desfavoráveis nas primeiras instâncias 
administrativas. Contra as decisões desfavoráveis do Conselho de Contribuintes, foram 
interpostos recursos especiais, ainda pendentes de julgamento. O valor em discussão é de 
aproximadamente R$18,1 milhões.  

 
Questões Trabalhistas 
 
Em 31 de março de 2007, nós e nossas Controladas éramos parte em cerca de 227 processos judiciais, 
sendo cerca de 110 processos judiciais envolvendo a Companhia e os demais (cerca de 117 processos 
judiciais) envolvendo nossas Controladas. Ademais, na mesma data nós e nossas Controladas éramos 
parte em 28 procedimentos administrativos envolvendo questões trabalhistas, sendo três envolvendo a 
Companhia e os demais (cerca de 25 procedimentos administrativos) envolvendo nossas Controladas. 
No que se refere aos processos trabalhistas em que nós e nossas Controladas figurávamos como réus 
em 31 de março de 2007, o valor total envolvido era de R$127,3 milhões, sendo que tínhamos 
provisionados R$38,2 milhões (R$30,8 milhões líquidos de depósitos judiciais). 
 
Os objetos das ações tratam em sua grande maioria de pedidos de horas extras, adicional de 
insalubridade, indenização por dano moral, indenização por dano material, diferenças salariais e 
estabilidade no emprego. 
 
Questões Cíveis e Outras 
 
Em 31 de março de 2007, nós e nossas Controladas éramos parte em aproximadamente 257 processos 
judiciais de natureza cível e outras, que não tributária, previdenciária e trabalhista (sendo cerca de 226 
envolvendo a Companhia e 31 envolvendo nossas Controladas), e em quatro procedimentos 
administrativos não tributários e previdenciários. O valor total envolvido nos processos em que nós ou 
nossas Controladas figurávamos como réus era de R$12,0 milhões, sendo que tínhamos provisionado 
R$3,9 milhões (R$ 3,8 milhões líquidos de depósitos judiciais). 
 
Nenhum desses processos é capaz de, individualmente, produzir um efeito adverso significativo para 
nossas condições financeiras ou nossas operações, sendo certo que a maior parte deles decorre do 
desenvolvimento normal das nossas atividades ou encontra-se sob responsabilidade da CVRD no 
âmbito do acordo de indenização celebrado em 23/03/2007. 
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Destacamos ainda uma ação de indenização por avaria de carga movida pela companhia italiana Grimaldi 
Compagnia de Navegazione SPA, buscando o recebimento de indenização no valor de R$2,0 milhões. Não 
há provisão para essa ação, apesar da mesma ser considerada perda provável, uma vez que entendemos 
que a responsabilidade é de terceiro e que poderá ser utilizado um seguro contratado pelo TVV – Terminal 
Vila Velha S.A. para pagar uma eventual condenação. 
 
Ressaltamos também a existência de uma ação de usucapião relativa a um terrenos pertencente à 
TVV – Terminal Vila Velha S.A., com valor aproximado de R$7,0 milhões, a qual não foi provisionada 
por não envolver risco de perda provável, de acordo com a opinião do nossos advogados. 
 
FUNDAP 
 
O FUNDAP, criado pela Lei nº 2.508/1970, do Estado do Espírito Santo, e atualmente regido pela Lei 
Estadual nº 6.668/2001, estabelece em seu programa, basicamente, que, às empresas sediadas no 
Estado do Espírito Santo, contribuintes do ICMS, e que realizem importações através do Porto de 
Vitória, serão concedidos benefícios sob a forma de: (i) financiamento, concedido pelo Banco do 
Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo S.A., para investimento em projetos de relevância para o 
desenvolvimento sócio-econômico do Estado; e (ii) diferimento do pagamento do ICMS incidente na 
importação, para o momento da posterior saída da mercadoria importada, em operação voltada para o 
mercado interno. 
 
AFRMM 
 
O AFRMM é um adicional incidente sobre o frete cobrado pelas empresas brasileiras e estrangeiras de 
navegação que operem em portos brasileiros, pelo transporte de carga de qualquer natureza. O 
AFRMM destina-se a financiar o apoio da União Federal, através do FMM, ao desenvolvimento da 
marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileira. Os valores arrecadados a 
título de AFRMM são, de acordo com critérios previstos em lei, revertidos às empresas brasileiras de 
navegação através do depósito em contas vinculadas, sendo que esses valores podem, entre outras 
finalidades, serem empregados na aquisição, reparo ou modernização de embarcações. 
 
O artigo 17 da Lei no 9.432/1997 determinou que, por um prazo de dez nos, contados da sua entrada 
em vigor (9 de janeiro de 1997) o AFRMM não incidiria sobre as mercadorias cuja origem ou destino 
final fosse porto localizado nas Regiões Norte ou Nordeste do País. Nesse sentido, as empresas de 
navegação serão ressarcidas por meio do  FMM pelo AFRMM pago em decorrência do  transporte de 
mercadorias com origem ou destino final nas Regiões Norte ou Nordeste do País. Esse prazo foi 
prorrogado até 8.1.2012 pela Medida Provisória no 340/2006, no que diz respeito à navegação de 
cabotagem, interior fluvial e lacustre. 
 
Em 2 de março de 2007, protocolamos um pedido de prioridade de financiamento para a construção 
de cinco navios específicos para o transporte de contêineres junto ao FMM. Estimamos que o valor 
total a ser gasto com a aquisição dos referidos navios será de US$ 340,4 milhões, sendo que o FMM 
pode financiar até 90% deste valor. 
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RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL, PATROCÍNIO E  
INCENTIVO CULTURAL 

 
Atualmente nós não desenvolvemos diretamente programas de responsabilidade social, patrocínio e 
incentivo cultural, os quais são desenvolvidos pelo nosso Acionista Controlador.  
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ADMINISTRAÇÃO 
 
A Companhia, nos termos do artigo 12 de seu Estatuto Social, é administrada por um Conselho de 
Administração e uma Diretoria. O Estatuto Social prevê, também, a constituição de um Conselho Fiscal 
de funcionamento não permanente. 
 
Não há relação familiar entre os membros do nosso Conselho de Administração e Diretoria e o 
Acionista Vendedor. 
 
Conselho de Administração 
 
O Conselho de Administração, em conformidade com o Estatuto Social, será composto de, no mínimo, 
cinco e, no máximo, nove membros, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato 
unificado de dois anos, considerando-se cada ano como o período compreendido entre duas 
Assembléias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. A Companhia não mantém qualquer 
contrato de prestação de serviço com qualquer membro do Conselho de Administração que preveja a 
concessão de benefícios após o término de suas atividades como membro do Conselho de 
Administração. No mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração da Companhia devem ser 
Conselheiros Independentes. 
 
As reuniões do Conselho de Administração da Companhia devem  ser convocadas  pelo Presidente ou 
Vice-Presidente do Conselho ou pela maioria simples dos Conselheiros, ou, ainda, por solicitação da 
Diretoria, devendo se reunir ordinariamente uma vez a cada trimestre. O Conselho de Administração é 
responsável pela determinação das diretrizes e políticas gerais para os negócios da Companhia, 
determinando, supervisionando e monitorando as atividades dos Diretores, escolhendo auditores 
independentes e implementando e supervisionando auditorias internas. 
 
Com exceção dos Srs. José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha e Isao Ueda, os membros do Conselho 
de Administração da Companhia foram eleitos na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 
7 de fevereiro de 2007 e terão prazo de mandato de dois anos. O Sr. José Mauro Mettrau Carneiro da 
Cunha foi eleito na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12 de março de 2007 e o Sr. Isao 
Ueda na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23 de março de 2007, entretanto ambos terão 
um mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração de dois anos. 
 
Na data de liquidação da Oferta, o Conselho de Administração terá a seguinte composição: 
 
Nome Cargo Data de Eleição Mandato 

Eduardo de Salles Bartolomeo Presidente 07/02/2007 2 anos 

Gabriel Stoliar Vice-Presidente 07/02/2007 2 anos 

Fabio de Oliveira Barbosa Conselheiro 07/02/2007 2 anos 

Isao Ueda Conselheiro 23/03/2007 2 anos, a contar de 
07/02/2007 

José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
*
 Conselheiro 12/03/2007 2 anos, a contar de 

07/02/2007 
 

* Conselheiro Independente. 

 
Encontra-se a seguir sumário da experiência profissional, áreas de especialização e principais interesses 
comerciais externos dos atuais conselheiros. Exceto quando indicado diferentemente, o endereço comercial de 
cada Conselheiro é a Avenida Graça Aranha, nº 26, 9º andar – parte, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro. 
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Eduardo De Salles Bartolomeo. Nascido em 12 de abril  de 1964, inscrito no CPF/MF sob o  
nº 845.567.307-91, o Sr. Bartolomeo é membro do nosso Conselho de Administração desde fevereiro de 
2007, tendo sido designado Presidente do Conselho de Administração em fevereiro de 2007, com prazo de 
gestão até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2009.  O Sr. Bartolomeo é também Diretor-Executivo 
da Área de Logística da CVRD desde janeiro de 2007, cargo para o qual foi eleito em dezembro de 2006. 
Anteriormente, foi Presidente da PETROFLEX, de agosto a dezembro de 2006. Na CVRD, entre janeiro de 2004 
e julho de 2006, já havia sido Diretor de Operações Logísticas. Iniciou sua carreira na COSIPA (Cia. Siderúrgica 
Paulista), como Trainee, em 1988, e foi promovido a Chefe da Seção de Conversores e Condicionamento de 
Placas em 1989, cargo em que permaneceu até 1991. Ingressou na AMBEV (Cia. de Bebidas das Américas) em 
1994, onde permaneceu até 2003, ocupando os cargos de Gerente de Planejamento Corporativo, em 
São Paulo – SP, de 1994 a 1996, de Gerente de Planta, em Belo Horizonte - MG, de 1996 a 1998, de Gerente 
de Logística Corporativa, em São Paulo - SP, entre 1999 e 2001, e de Gerente de Planta, no Rio de Janeiro – RJ, 
de 2001 a 2002. Ainda na AMBEV, foi, em 2003, Diretor Regional Fabril.  Bartolomeo é graduado em 
Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Rio de Janeiro, com especialização 
(MBA) pela Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica.  
 
Gabriel Stoliar. Nascido em 18 de março de  1954, inscrito no CPF/MF sob o nº 402.763.927-87. 
O Sr. Stoliar é membro do Conselho de Administração desde fevereiro de 2007, tendo sido designado 
Vice-Presidente do Conselho de Administração em fevereiro de 2007, com prazo de gestão até a 
realização da Assembléia Geral Ordinária de 2009.  O Sr. Stoliar é também Diretor-Executivo de 
Planejamento e Gestão da CVRD desde outubro de 2001. Em setembro de 1997, o Sr. Stoliar foi 
originalmente eleito Diretor Executivo do Centro Corporativo e de Relações com Investidores. Em 1994, foi 
designado conselheiro da BNDESPAR. Também é membro do Conselho de Adminsitração da Usiminas e 
Pará Pigmentos S.A. Em 1991, assumiu a posição de Superintendente da Divisão Operacional responsável 
pelas Áreas de Mineração, Metalurgia, Química, Petroquímica, Celulose e Papel da BNDESPAR. Em 1988, 
foi nomeado pela BNDESPAR Gerente de Operações na Área de Bens de Capital, Eletrônica e Bens de 
Consumo. Em 1982, foi promovido a Gerente do BNDES para a Área de Projetos do FINSOCIAL. Em 1978, 
ingressou no BNDES como Analista na Área de Celulose, Papel e Petroquímica. Iniciou sua carreira como 
consultor em organização de empresas no Instituto de Desenvolvimento Econômico e Gerencial da Firjan. 
O Sr. Stoliar é graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
pós graduado em Engenharia de Produção-área de projetos industriais e de transportes (PIT)-
COPPEAD/UFRJ e com MBA/Executivo-PDG/EXEC, no Rio de Janeiro. 
 
Fabio De Oliveira Barbosa. Nascido em 31 de dezembro de 1960, inscrito no CPF/MF sob o  
nº 359.558.996-34. O Sr. Barbosa é membro do Conselho de Administração desde fevereiro de 2007, com 
prazo de gestão até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2009. O Sr. Barbosa é Diretor Executivo 
da Área de Finanças e de Relações com Investidores da CVRD desde maio de 2002. Até maio de 2006, foi 
Presidente do Conselho de Administração da Caemi. De abril de 2000 a março de 2002, atuou como 
membro do Conselho de Administração da CVRD. Anteriormente, foi Presidente do Conselho de 
Administração do Banco do Estado de São Paulo - BANESPA e Conselheiro das seguintes empresas: Banco 
do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Companhia Siderúrgica de Tubarão e Telesp S/A – Telecomunicações 
de São Paulo. Entre julho de 1999 e abril de 2002, foi Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da 
Fazenda , depois de ter atuado como Secretário Adjunto da Secretaria do Tesouro Nacional responsável pela 
administração da dívida pública federal entre 1995 e 1999. De 1992 a 1995 foi Assessor da Diretoria 
Executiva do World Bank em Washington-DC, nos Estados Unidos. De 1990 a 1992 foi Coordenador-
Adjunto e Coordenador-Geral de Política Fiscal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. De 
1988 a 1990, trabalhou como Assessor Econômico e Chefe da Unidade de Análise Macroeconômica da 
Secretária de Planejamento Econômico e Social do Ministério do Planejamento. Antes disso, o Sr. Barbosa 
ocupou vários cargos no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Ministério da Indústria e Comércio, 
no Instituto de Desenvolvimento do Estado do Paraná, no Ministério do Trabalho e no Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. O Sr. Barbosa é graduado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), com mestrado em Teoria Econômica pela Universidade de Brasília (UnB). 
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Isao Ueda. Nascido em 11 de fevereiro de 1960, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.425.777-51. O Sr. Ueda é 
membro do Conselho de Administração desde março de 2007, com prazo de gestão até a realização da 
Assembléia Geral Ordinária de 2009. O Sr. Ueda exerce cargos na Mitsui & Co Ltd. desde 1983. Desde abril de 
2005, ocupa a posição de General Manager do departamento de Controle de Investimentos na unidade de 
negócios de Logística e Transportes, sendo responsável pela gestão de companhias subsidiárias do grupo 
Mitsui. Em abril de 2004, foi nomeado General Manager do departamento de Gestão de Projetos na divisão de 
Reengenharia de Processos, sendo responsável pela implementação de um novo sistema ERP em todas as 
empresas do grupo. Em janeiro de 2003, foi nomeado Deputy General Manager da divisão de Planejamento e 
Estratégia Corporativa. Entre outubro de 2001 e janeiro de 2003, ocupou o cargo de General Manager do 
departamento de Planejamento Estratégico, quando também foi diretor da TradeCard Japan, uma joint venture 
entre a Mitsui, o grupo Mitsubishi e a TradeCard Inc. Em abril de 2000, foi nomeado General Manager da 
divisão de Seguros e Novos Negócios de Logística, onde participou dos projetos de leasing de centros de 
distribuição e e-business. Em março de 1997, foi eleito Presidente da Intermodal Terminal Inc., freight 
forwarding localizado em Long Beach, na Califórnia, que também investia em centros de distribuição.  
Anteriormente, passou por diversas áreas do grupo relacionadas aos negócios de logística e comércio exterior. 
O Sr. Ueda é graduado em Direito pela Waseda University, no Japão. Participou ainda do PMD (Program for 
Management Development) na Harvard Business School, nos Estados Unidos. 
 
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha. Nascido em 4 de dezembro de 1949, inscrito no CPF/MF sob o  
nº 299.637.297-20. O Sr. Cunha é membro do Conselho de Administração desde março de 2007, com prazo 
de gestão até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2009. O Sr. Cunha exerceu cargos na 
administração de grandes empresas brasileiras. De fevereiro de 2003 a outubro de 2005, foi vice-presidente de 
Planejamento Estratégico da Braskem S/A. Durante 28 anos, trabalhou no Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, 11 dos quais como membro da diretoria da instituição. Exerceu os cargos de Vice-
Presidente responsável pelas áreas de Operações Industriais, Jurídica e de Assuntos Fiscais, entre fevereiro de 
1999 e setembro de 2002; de Diretor responsável pelas áreas de Crédito, Financeira e Internacional, entre 
novembro de 1995 a fevereiro de 1999; de Diretor Superintendente da BNDES Participações S/A – BNDESPAR, 
de novembro de 1995 a fevereiro de 1999; de Vice-Presidente responsável pelas áreas de Infra-estrutura, 
Relações Institucionais e Jurídica, entre dezembro de 1993 e novembro de 1995; de Diretor do BNDES e Diretor 
Executivo da FINAME, entre 1991 e 1993. Anteriormente, trabalhou no Metrô-Rio e na Klabin S/A Papel 
Ondulado. Desde 1995, o Sr. Cunha participa de Conselhos de Administração de diversas empresas, tais como 
Lupatech, Politeno, Funcex, Funttel, Tele Norte Leste Participações S/A, Telemar, Aracruz Celulose, Light Serviços 
de Eletricidade S/A e Ferrovias Norte do Brasil – FERRONORTE. O Sr. Cunha é graduado em Engenharia 
Mecânica pela Universidade Católica de Petrópolis, com mestrado em Projetos Industriais e de Transporte na 
COPPE/UFRJ. Participou ainda do Executive Program in Management da Anderson School na University of 
Califórnia em Los Angeles, nos Estados Unidos. 
 
Diretoria 
 
A Diretoria é composta por cinco membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de 
Administração, sendo um Diretor Presidente e de Relações com Investidores, um Diretor Financeiro e 
três Diretores sem designação específica, todos com mandato unificado de dois anos, considerando-se 
ano o período compreendido entre duas Assembléias Gerais Ordinárias, permitida a reeleição. 
 
A Diretoria da Companhia é responsável pela administração cotidiana e pela implementação das diretrizes e 
políticas gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração da Companhia. De acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. 
 
A Diretoria de Relações com Investidores está localizada na Cidade do Rio de Janeiro. O responsável por essa 
Diretoria é o Sr. Mauro Oliveira Dias, eleito Diretor Presidente e de Relações com Investidores na reunião 
do Conselho de Administração da Companhia realizada em 7 de fevereiro de 2007. O telefone do 
departamento de acionistas da Companhia é (21) 2533-2970. 
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Atualmente, possuímos quatro Diretores e um cargo encontra-se vago. Os nossos atuais Diretores são 
os seguintes: 
 
Nome Cargo Data de Eleição Mandato 

Mauro Oliveira Dias Diretor Presidente e de  
Relações com Investidores 

07/02/2007 2 anos 

Leonardo Pimenta Gadelha Diretor Financeiro 02/04/2007 2 anos, a contar de 
07/02/2007 

Rômulo Otoni Andrade 
 

Diretor 07/02/2007 2 anos 

Cláudio Loureiro de Souza Diretor 12/03/2007 2 anos, a contar de 
07/02/2007 

 
O sumário da experiência profissional, áreas de especialização e principais interesses comerciais externos dos 
atuais diretores estão descritos abaixo. Exceto quando indicado diferentemente, o endereço comercial de 
cada membro da Diretoria é a Avenida Graça Aranha nº 26, 9º andar – parte, Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
Mauro Oliveira Dias. Nascido em 17 de abril de 1963, inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53.  
O Sr. Dias é Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia desde fevereiro de 2007, com 
prazo de gestão até fevereiro de 2009. Até fevereiro de 2007, foi diretor do departamento de 
comercialização de Logística da CVRD, cargo que assumiu em janeiro de 2002. Em abril de 2006, foi eleito 
Diretor-Presidente da Navegação Vale do Rio Doce S/A, antiga denominação da Companhia. Entre abril de 
2006 e abril de 2007 ocupou o cargo de presidente da ANTF. De janeiro de 2003 a fevereiro de 2007, foi  
Diretor-Presidente e de Relações com Investidores e  Presidente do Conselho de Administração da FCA. 
Exerceu também os cargos de Diretor Comercial da FCA, Gerente-Geral de Logística Sul da CVRD, Diretor da 
Rio Doce Limited,  Sênior Vice Presidente de Finanças do Rio Doce Pasha Terminal Inc (Los 
Angeles/Califórnia), membro do conselho de administração da Sepetiba Tecon S/A, da Ferrovia Bandeirantes 
S/A (FERROBAN) e da Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN). Em 1985, o Sr. Dias ingressou na CVRD. 
O Sr. Dias é graduado em Engenharia Mecânica e Economia pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES), com MBA pela University of Califórnia em Los Angeles, nos Estados Unidos. 
 
Leonardo Pimenta Gadelha. Nascido em 01 de abril de 1974, inscrito no CPF sob o número 
025.987.667-41. O Sr. Gadelha é Diretor desde abril de 2007, com prazo de gestão até fevereiro de 2009. 
Até março de 2007 foi Coordenador Executivo da área de governança corporativa da CVRD onde trabalhou 
também no Departamento de Finanças Corporativas  atuando especialmente na área de fusões e aquisições. 
 Antes de ingressar na CVRD em setembro de 2002, trabalhou no Banco JP Morgan na área de mercado de 
capitais.  O Sr. Gadelha é graduado em Engenharia de Produção Civil pela Pontifícia Universidade do 
Rio de Janeiro e obteve o título de Chartered Financial Analyst pelo CFA Institute em 2003. 
 
Rômulo Otoni Andrade. Nascido em 12 de julho de  1973, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.037.147-88.  
O Sr. Andrade é Diretor desde fevereiro de 2007, com prazo de gestão até fevereiro de 2009. Em abril de 
2007, foi eleito Diretor Presidente da DCNDB. Até fevereiro de 2007, foi gerente-geral comercial intermodal 
da CVRD. Entre janeiro de 2007 e maio de 2007, foi diretor do Terminal de Vila Velha S/A. Entre julho de 2006 
e abril de 2007, foi diretor da DCNDB e, entre dezembro de 2006 e abril de 2007, foi membro do Conselho de 
Administração da mesma empresa. Em abril de 2006, foi nomeado administrador da PSC Terminais 
Intermodais. Em novembro de 2003, assumiu o cargo de gerente comercial de cabotagem da CVRD. Em 
agosto de 2002, foi transferido da Companhia, onde ingressou em setembro de 1999, para a CVRD. Trabalhou 
também na Transroll Navegação S/A, na Petrochem Comercial Importação e Exportação Ltda e na Chocolates 
Garoto S.A. O Sr. Andrade é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Vila Velha (UVV), 
com pós-graduação em Comércio e Finanças Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com MBA 
Executivo em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e MBA em Gestão Empresarial 
pela Fundação Dom Cabral (FDC). 
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Cláudio Loureiro de Souza. Nascido em 28 de maio de 1951, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.365.457-68. 
O Sr. Loureiro é Diretor desde março de 2007, com prazo de gestão até fevereiro de 2009. Possui trinta anos 
de experiência operacional e comercial em shipping, ocupando diversos cargos, tanto em empresas de 
navegação como em portos e terminais de contêineres. Durante dezesseis anos exerceu cargos em empresas 
do grupo CVRD ligadas ao setor portuário e navegação. De julho de 2004 a março de 2007, foi Diretor de 
Desenvolvimento e Novos Negócios da CPBS – Cia. Portuária Baía de Sepetiba, empresa controlada pela CVRD 
e arrendatária do terminal de exportação de minério de ferro no Porto de Itaguaí (RJ). De outubro de 1998 a 
junho de 2004 foi Diretor Comercial da Sepetiba Tecon S/A, terminal de contêineres do Porto de Itaguaí, onde 
participou da elaboração de seu projeto, construção e operação. Entre novembro de 1990 e setembro de 1998, 
trabalhou na DOCENAVE - Navegação Vale do Rio Doce S/A, antiga denominação da Companhia, onde 
desenvolveu e operou diversos projetos relacionados ao transporte marítimo e fluvial. Anteriormente, trabalhou 
na empresa de navegação norte-americana United States Lines South America Inc., onde contribuiu para o 
desenvolvimento de projetos principalmente de terminais de contêineres na costa brasileira. Iniciou sua carreira 
em 1976 na Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, onde ocupou, além de cargos técnicos, as posições de 
Gerente de Controle, Gerente de Informática, Superintendente de Operações, Diretor de Controle e Diretor 
Vice-Presidente. Em 1985 foi Presidente do Conselho de Administração do Contecon – Consórcio de Terminais 
de Contêineres do Rio Grande, antecessor do atual Tecon Rio Grande. O Sr. Loureiro é graduado em 
Administração pela Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em Administração na mesma instituição. Fez 
diversos cursos de aperfeiçoamento ao longo da carreira, entre os quais no IMD International Institute for 
Management Development em Lausanne, Suíça e no MIT – Massachusetts Institute of Technology em 
Cambridge, Estados Unidos. 
 
Titularidade de Ações 
 
A tabela abaixo indica as participações detidas direta ou indiretamente pelos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria no capital da Companhia na data deste Prospecto: 
 
Administrador Quantidade Participação % 

Eduardo de Salles Bartolomeo ....................................... 2 – 
Gabriel Stoliar ............................................................... 2 – 
Fabio de Oliveira Barbosa............................................... 2 – 
Isao Ueda ...................................................................... 2 – 
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha ........................ 2 – 
 
Remuneração 
 
De acordo com a Lei 6.404/76, é responsabilidade da Assembléia Geral fixar anualmente o montante 
global de remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria. De acordo com o 
Estatuto Social, a Assembléia Geral da Companhia é responsável pela determinação do montante global 
devido aos Administradores a título de remuneração, cabendo ao Conselho de Administração da 
Companhia distribuí-lo de maneira individual entre os seus membros e os da Diretoria.  
 
A remuneração global dos administradores da Companhia foi fixada em R$4.331.000,00 para o ano 
de 2007, conforme deliberação tomada na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 
26 de abril de 2007. 
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Conselho Fiscal 
 
O Conselho Fiscal da Companhia é de funcionamento não permanente, podendo ser instalado em qualquer 
exercício social caso haja requisição por parte de seus acionistas. Atualmente, a Companhia não tem um 
Conselho Fiscal instalado. O Conselho Fiscal é um órgão  independente da Administração e dos auditores 
independentes da Companhia. As responsabilidades principais do Conselho Fiscal são fiscalizar os atos dos 
Administradores, opinar sobre determinadas propostas da Administração a serem submetidas à assembléia 
geral para deliberação, examinar as demonstrações contábeis da Companhia e denunciar aos órgãos de 
administração e à assembléia geral os erros, fraudes ou crimes de que tiverem conhecimento. 
 
Os membros do Conselho Fiscal, quando instalado, serão eleitos durante as assembléias gerais 
ordinárias de acionistas para cumprir mandatos de um ano, podendo ser reeleitos. Os mandatos dos 
membros do Conselho Fiscal da Companhia expiram na assembléia geral ordinária subseqüente. Pela 
Lei 6.404/76, o Conselho Fiscal não pode incluir membros do Conselho de Administração ou da 
Diretoria, ou ainda empregados da Companhia ou cônjuge ou parente até terceiro grau de qualquer 
membro da Administração. Além disso, a Lei 6.404/76 exige que os membros do Conselho Fiscal 
recebam, à título de remuneração, no mínimo 10% da média da remuneração paga aos Diretores, 
excluindo benefícios, verbas de representação e participação nos lucros e resultados. 
 
Plano de Opção de Compra de Ações 
 
A Companhia não possui nenhum projeto de plano de opção de compra de ações implementado ou 
aprovado em qualquer instância deliberativa. 
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PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTA VENDEDOR 

 
Principais Acionistas 
 
O capital social da Companhia é composto exclusivamente por ações ordinárias. A tabela abaixo inclui 
informações relativas à participação acionária de nossos acionistas, incluindo os membros do Conselho 
de Administração, em conjunto, na data da Oferta e após a realização da Oferta, incluindo as Ações 
Suplementares e as Ações Adicionais: 
 

 Na data da Oferta Pública Após Oferta Pública(1) 
Acionista Ações Participação (%) Ações Participação (%) 

CVRD(2) ..................................... 57.091.400 94,2 28.676.429 31,3 
Docepar S.A. ............................ 60.930 0,1 60.930 0,1 
Mitsui USA ............................... 2.068.902 3,4 2.068.902 2,3 
Mitsui & Co. Ltd.(3)..................... 1.379.268 2,3 1.379.268 1,5 
Conselheiros ............................. 10 0,0 10 0,0 
Outros ...................................... 0 0,0 59.526.081 64,9 

TOTAL ..................................... 60.600.510(4) 100 91.711.620 100 
 

(1) Considerando a hipótese de haver exercício integral da Opção de Ações Suplementares e as Ações Adicionais. 
(2) Companhia aberta listada na BOVESPA e na bolsa de Nova York. 
(3) Companhia de capital aberto listada nas bolsas de valores de Nova York e Tóquio. 
(4) Considerando os desdobramentos de nossas ações realizados em 7 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007 e o cancelamento das ações 

de tesouraria, também, realizado em 23 de março de 2007. 

 
Acionista Vendedor 
 
A tabela abaixo inclui informações referentes à participação acionária na Companhia detida pelo 
Acionista Vendedor na data deste Prospecto, e após a conclusão da Oferta, considerando o exercício da 
Opção de Ações Suplementares e a colocação da totalidade das Ações e incluindo as Ações Adicionais: 
 
 

 Na data deste Prospecto Após Oferta Pública(1) 
Acionista Ações Participação (%) Ações Participação (%)

CVRD(2) ........................................... 57.091.400(3) 94,2 28.676.429 31,3 
 

(1) Considerando a hipótese de haver exercício integral da Opção de Ações Suplementares e considerando as Ações Adicionais. 

(2) Companhia aberta listada na BOVESPA e na bolsa de Nova York. 
(3) Considerando os desdobramentos de nossas ações realizados em 7 de fevereiro de 2007 e 23 de março de 2007 e o cancelamento das ações 

de tesouraria, também, realizado em 23 de março de 2007. 

 
Alterações relevantes na participação dos membros do grupo de controle nos três últimos 
exercícios sociais 
 
Em 23 de março de 2007, celebramos com a Mitsui USA e com a Mitsui & Co Ltd., tendo a CVRD 
como parte interveniente, um contrato estabelecendo a troca da totalidade das ações detidas pela 
Mitsui USA e Mitsui & Co Ltd. na DCNDB por 5,7% de nossas ações ordinárias. A relação de troca das 
ações detidas pela Mitsui USA e Mitsui & Co Ltd. na DCNDB por ações ordinárias de nossa emissão foi 
calculada com base em nosso patrimônio líquido ajustado e da DCNDB, conforme informado nas 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006. Com 
isso, a Mitsui USA passou a deter 1.034.451 ações ordinárias de nossa emissão, representando 3,4% 
do nosso capital social e a Mitsui & Co. Ltd. passou a deter 689.634 ações ordinárias de nossa emissão, 
representando 2,3% do nosso capital social. 
 
Após a conclusão desta operação, a DCNDB tornou-se nossa subsidiária integral. 
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Acordo de Acionistas 
 
Em 23 de março de 2007, a CVRD firmou um acordo com a Mitsui USA e com a Mitsui & Co Ltd. 
estabelecendo, que a CVRD, a Mitsui USA e a Mitsui & Co Ltd. votarão em conjunto para a eleição de um 
membro do Conselho de Administração a ser indicado pela Mitsui USA e Mitsui & Co Ltd., desde que: (i) a 
Mitsui USA e a Mitsui & Co Ltd. detenham, em conjunto, no mínimo, 1.724.085 ações ordinárias de nosso 
capital social e essas ações ordinárias não sejam suficientes para eleger, sozinha, um membro para o nosso 
Conselho de Administração; e (ii) a CVRD tenha condições de eleger a maioria dos membros do Conselho de 
Administração da Companhia. O acordo em referência será rescindido caso: (i) a CVRD ou a Mitsui USA e a 
Mitsui & Co. Ltd. deixem de ser nossas acionistas; ou (ii) o número de nossas ações ordinárias detidas, em 
conjunto, pela Mitsui USA e a Mitsui & Co. Ltd. seja inferior a 1.724.085 ações ordinárias. 
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

 
Eventualmente, no curso normal de nossos negócios, celebramos operações com partes relacionadas a 
preços, prazos, encargos financeiros e demais condições compatíveis com as de mercado. Tais 
operações incluem serviços compartilhados, mútuos, prestação de serviços e compra e venda. 
 
Segue abaixo um breve resumo dos contratos celebrados por nós com nossos acionistas e empresas por 
eles controladas. 
 
Contrato de Prestação de Serviços Administrativos 
 
Em 31 de dezembro de 2006 firmamos com a CVRD, nossa controladora, um contrato de prestação de 
serviços administrativos através do qual a CVRD se comprometeu a prestar para nós e nossas subsidiárias 
serviços administrativos de gestão de recursos humanos e processamento de transações financeiras, dentre 
outros. O valor a ser pago mensalmente por nós pelos serviços administrativos prestados pela CVRD deverá 
ser equivalente a: (i) R$48,48 por funcionário nosso, no que se refere aos serviços de administração de 
pessoal e benefícios; e (ii) R$8,28 por número de transações, no que se refere aos serviços de faturamento, 
contas a receber e contas a pagar. A forma utilizada pela CVRD para estabelecer os valores que devemos 
pagar pela prestação dos serviços contratados levou em conta o custo atual para a CVRD de cada transação 
prevista no contrato. Os valores estabelecidos no contrato poderão ser reajustados pelas partes, com base 
no IGP-M, a cada período de 12 meses. O não pagamento das importâncias devidas para a CVRD nos 
sujeitará ao pagamento da importância em atraso acrescida de multa de mora (2%) mais juros de mora (1% 
a.m.) e correção monetária com base na variação do IGP-M. O contrato poderá ser rescindido caso ocorra 
alguma das hipóteses previstas em sua cláusula de rescisão, tais como: atraso no pagamento por período 
superior a 30 dias, não cumprimento de obrigação prevista no contrato e paralisação da prestação dos 
serviços sem acordo por escrito das partes. Além disso, as partes poderão decidir, em comum acordo, 
rescindir o contrato antes do seu prazo de vigência. O prazo de vigência do contrato é de 24 meses, 
extinguindo-se em 31 de dezembro de 2008, ou até o cumprimento de todas as obrigações oriundas e/ou 
decorrentes do contrato. 
 
Celebramos com a CVRD no dia 31 de dezembro de 2006 um segundo contrato de prestação de 
serviços administrativos. No entanto este segundo contrato estabelece que a CVRD deverá prestar 
serviços de gestão de informática para nós e nossas subsidiárias. Os serviços de informática serão 
cobrados pelo número de chaves utilizadas por nós. Para cada serviço, o número de chaves utilizadas 
será contabilizada em função de indicadores estabelecidos no contrato, como, por exemplo: (i) Sistema 
Cosmos – R$652,12; (ii) Serviço de correio eletrônico – R$30,88; e (iii) ERP – OEBS – R$1.790,86. O 
cálculo para se chegar aos valores estabelecidos no contrato foi feito com base nos valores gastos na 
gestão de informática pela CVRD dividido pelo número de chaves de cada sistema e distribuído de 
acordo com o número de chaves que iremos utilizar do sistema de informática da CVRD. O prazo de 
vigência do contrato é de 24 meses, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2008. No entanto, o 
contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, após transcorridos 12 meses, desde que a 
outra parte seja notificada com uma antecedência mínima de três meses. O contrato estabelece 
diversas penalidades e hipóteses em que o contrato poderá ser rescindido. 
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Contrato de Serviços de Transporte Ferroviário 
 
Em 1 de março de 2007, celebramos com a Ferrovia Centro-Atlântica, empresa controlada pela CVRD, 
contrato de serviços de transporte ferroviário, que tem por objetivo regular a prestação de serviços de 
transporte ferroviário pela Ferrovia Centro-Atlântica de produtos diversos acondicionados em 
contêineres, bem como de contêineres vazios, conforme o fluxo de transporte indicado no contrato. 
O contrato estabelece que o serviço deverá ser prestado em três rotas pré-estabelecidas, quais sejam: (i) 
Paulínia/Anápolis/Paulínia; (ii) Paulínia/Camaçari/Paulínia; e (iii) Paulínia/Santos/Paulínia. Adicionalmente, 
o contrato contém uma estimativa da quantidade de trens que deverá ser empregada no transporte de 
contêineres com os produtos de nossos clientes no ano de 2007. O preço que devemos pagar à 
Ferrovia Centro-Atlântica pela prestação dos serviços é estabelecido por viagem, de acordo com a rota. 
Nesse sentido, o contrato estabelece os seguintes preços: (i) Paulínia/Anápolis ou Anápolis/Paulínia – 
R$11.040,51; (ii) Paulínia/Paratinga (Santos) ou Paratinga (Santos)/Paulínia – R$3.046,52; e (iii) 
Paulínia/Camaçari ou Camaçari/Paulínia – R$27.121,82. O contrato ainda estabelece determinados 
níveis de serviços a serem observados pela Ferrovia Centro-Atlântica, que consistem no tempo a ser 
gasto a partir do momento que os vagões iniciam o trânsito ferroviário no terminal rodo-ferroviário de 
origem até a entrega dos vagões no terminal rodo-ferroviário de destino. Caso 98% dos vagões 
transportados pela Ferrovia Centro-Atlântica sejam entregues dentro do nível de serviço estabelecido 
no contrato, pagaremos à Ferrovia Centro-Atlântica uma bonificação de 5% sobre os preços dos trens 
faturados naquela rota dentro do mês. No entanto, caso apenas 75% a 89,99% dos vagões sejam 
entregues dentro do nível de serviço estabelecido no contrato, a Ferrovia Centro-Atlântica nos 
concederá um desconto de 3% sobre os preços dos trens faturados naquela rota dentro do mês e se o 
nível de serviço for inferior a 74,99% esse desconto será de 10%. Na hipótese de 90% a 97,99% dos 
vagões serem entregues dentro do nível de serviço estabelecido, não haverá nenhuma bonificação e/ou 
desconto. O contrato estabelece, também, que, caso a Ferrovia Centro-Atlântica não complete o 
transporte ferroviário dentro dos prazos estipulados no contrato, nem apresente solução adequada 
para conclusão do transporte em até 24 horas, as partes deverão analisar, conjuntamente, a utilização 
de contingências rodoviárias. Essas contingências rodoviárias serão acionadas caso o atraso seja 
superior a 24 horas e possa ocasionar: (i) risco de perda de dead-line de navio; e (ii) atraso que cause 
risco de desabastecimento das unidades do cliente. Se a responsabilidade pela contingência seja 
imputável à Ferrovia Centro-Atlântica, esta se responsabilizará pelos custos das contingências 
rodoviárias, desde que previamente acordado pelas partes. 
 
Contrato de Fretamento a Casco Nu de Rebocador 
 
Em 27 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD o contrato de Fretamento a Casco Nu do 
rebocador Hélio Ferraz. O prazo do fretamento do referido rebocador será de 18 meses, sendo que 
durante esse período a CVRD deverá nos pagar um aluguel mensal equivalente a US$400,00 por dia. 
Ao final do prazo de fretamento o rebocador Hélio Ferraz deverá ser vendido para a CVRD pelo valor 
de R$13.462,16. O contrato de fretamento pode ser resilido a qualquer momento, por qualquer das 
partes, mediante o envio de notificação para a outra parte com uma antecedência mínima de 30 dias. 
 
Termos de Cessão de Contrato de Fretamento a Caso Nu de Rebocadores 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a Seaservo Transporte e Navegação 
Ltda. (“Seaservo”) como interveniente anuente, um termo de cessão de contrato de fretamento a 
casco nu referente ao rebocador S. Thiago, que nos foi fretado pela Seaservo através do contrato 
firmado em 17 de agosto de 2006. Em virtude da cessão da CVRD assumiu perante a Seaservo toda e 
qualquer obrigação que ainda não tenha sido satisfeita por nós nos termos do contrato de fretamento 
firmado em 17 agosto de 2006. A cessão do contrato de fretamento estava condicionada a obtenção, 
pela CVRD, da autorização concedida pela ANTAQ de empresa brasileira de navegação, a qual foi 
publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007. 
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Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a Seaservo como interveniente anuente, um 
termo de cessão de contrato de fretamento a casco nu referente ao rebocador Leonidas, que nos foi fretado 
pela Seaservo através do contrato firmado em 18 de fevereiro de 2000. Em virtude da cessão da CVRD 
assumiu perante a Seaservo toda e qualquer obrigação que ainda não tenha sido satisfeita por nós nos 
termos do contrato de fretamento firmado em 18 de fevereiro de 2000. A cessão do contrato de 
fretamento estava condicionada a obtenção, pela CVRD, da autorização concedida pela ANTAQ de empresa 
brasileira de navegação, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007. 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a Seaservo como interveniente anuente, 
um termo de cessão de contrato de fretamento a casco nu referente ao rebocador S. João, que nos foi 
fretado pela Seaservo através do contrato firmado em 24 de junho de 2002. Em virtude da cessão da 
CVRD assumiu perante a Seaservo toda e qualquer obrigação que ainda não tenha sido satisfeita por 
nós nos termos do contrato de fretamento firmado em 24 de junho de 2002. A cessão do contrato de 
fretamento estava condicionada a obtenção, pela CVRD, da autorização concedida pela ANTAQ de 
empresa brasileira de navegação, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007. 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a Seaservo como interveniente 
anuente, um termo de cessão de contrato de fretamento a casco nu referente ao rebocador Edgar, 
que nos foi fretado pela Seaservo através do contrato firmado em 18 de fevereiro de 2000. Em 
virtude da cessão da CVRD assumiu perante a Seaservo toda e qualquer obrigação que ainda não 
tenha sido satisfeita por nós nos termos do contrato de fretamento firmado em 18 de fevereiro de 
2000. A cessão do contrato de fretamento estava condicionada a obtenção, pela CVRD, da 
autorização concedida pela ANTAQ de empresa brasileira de navegação, a qual foi publicada no 
Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007. 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a Samarco Mineração S.A. 
(“Samarco”) como interveniente anuente, um termo de cessão de contrato de fretamento a casco nu 
referente aos rebocadores  Aquidauana e Piracicaba, que nos foi fretado pela Samarco através do 
contrato firmado em 9 de julho de 2004. Em virtude da cessão foram extintas de pleno direito as 
nossas obrigações perante a Samarco referentes ao contrato de fretamento firmado em 9 de julho de 
2004. A cessão do contrato de fretamento estava condicionada a obtenção, pela CVRD, da 
autorização concedida pela ANTAQ de empresa brasileira de navegação, a qual foi publicada no 
Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007. 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a Saveiros Camuyarano Sérvios 
Marítimos Ltda. e o Consórcio de Rebocadores da Baía de São Marcos como intervenientes 
anuentes, um termo de cessão de contrato de fretamento a casco nu referente ao rebocador 
Aquarius, que nos foi fretado pelas intervenientes anuentes através do contrato firmado em 27 de 
setembro de 2006. Em virtude da cessão foram extintas de pleno direito as nossas obrigações 
perante as intervenientes anuentes referentes ao contrato de fretamento firmado em 27 de 
setembro de 2006. A cessão do contrato de fretamento estava condicionada a obtenção, pela 
CVRD, da autorização concedida pela ANTAQ de empresa brasileira de navegação, a qual foi 
publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007. 
 
Termos de Cessão de Contrato de Comodato de Rebocadores 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a SOBRARE – Servemar Ltda. e o 
Consórcio de Rebocadores da Baía de São Marcos como intervenientes anuentes, um termo de cessão 
de contrato de comodato referente aos rebocador Rigel, que nos foi dado em comodatos pelas 
interveniente anuentes através do contrato firmado em 7 de dezembro de 2004. Em virtude da cessão 
foram extintas de pleno direito as nossas obrigações perante as intervenientes anuentes referentes ao 
contrato de comodato firmado em 7 de dezembro de 2004. A cessão do contrato de comodato estava 
condicionada a obtenção, pela CVRD, da autorização concedida pela ANTAQ de empresa brasileira de 
navegação, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007. 
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Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a SOBRARE – Servemar Ltda. e o 
Consórcio de Rebocadores da Baía de São Marcos como intervenientes anuentes, um termo de cessão 
de contrato de comodato referente aos rebocador Itaqui, que nos foi dado em comodatos pelas 
interveniente anuentes através do contrato firmado em 7 de dezembro de 2004. Em virtude da cessão 
foram extintas de pleno direito as nossas obrigações perante as intervenientes anuentes referentes ao 
contrato de comodato firmado em 7 de dezembro de 2004. A cessão do contrato de comodato estava 
condicionada a obtenção, pela CVRD, da autorização concedida pela ANTAQ de empresa brasileira de 
navegação, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007. 
 
Contrato de Compra e Venda de Ativos 
 
Em 28 de dezembro de 2006, firmamos com a FCA um contrato de compra e venda de ativos, através 
do qual compramos da FCA um conjunto de racks metálicos utilizados para o transporte de 
mercadorias no Trem Expresso pelo preço total de R$606.329,21. 
 
Contratos de Compra e Venda Relacionados ao TERCAM 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD um contrato de compra e venda de ativos, 
através do qual adquirimos a totalidade dos ativos relacionados à exploração do TERCAM pelo preço 
total de R$27.208.424,08. Adicionalmente, adquirimos através do contrato em referência 
determinados móveis utilizados no TERCAM e listados no contrato pelo valor total de R$4.203.020,53. 
 
Em 28 de dezembro de 2006, também firmamos com a CVRD um contrato particular de promessa de 
compra e venda de imóveis, através do qual adquirimos o imóvel onde está localizado o TERCAM, bem 
como as suas benfeitorias, pelo valor total de R$26.785.470,72. 
 
Contratos de Compra e Venda de Ações do TVV – Terminal de Vila Velha S/A 
 
Em 22 de dezembro de 2006, firmamos com a CVRD um contrato de compra e venda de ações, 
através do qual adquirimos 9.765.170 ações de emissão do TVV – Terminal de Vila Velha S/A, que 
representam 99,9% do cappital social do TVV – Terminal de Vila Velha S/A. Pela compra das referidas 
ações pagamos à CVRD o valor total de R$78.648.736,00. 
 
Em 28 de dezembro de 2006, nossa Controlada PSC Terminais Intermodais celebrou com a Mineração 
Tacumã Ltda. um contrato de compra e venda de ações, através do qual a PSC Terminais Intermodais 
adquiriu da Mineração Tacumã Ltda. 500 ações ordinárias de emissão do TVV – Terminal de Vila Velha 
S/A representando 0,1% do seu capital social. Pela compra das ações acima mencionadas a PSC 
Terminais Intermodais pagou à Mineração Tacumã Ltda. R$2.500,00. 
 
Contrato de Compra e Venda de Quotas do PSC Terminais Intermodais 
 
Em 26 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD um contrato de compra e venda de quotas, 
através do qual adquirimos 5.662.354 quotas de emissão do PSC Terminais Intermodais que eram 
detidas pela CVRD. O preço pago pela aquisição das referidas quotas foi de R$1,00. 
 
Contrato de Compra e Venda de Participações em Consórcios de Rebocadores 
 

Em 27 de dezembro de 2006, firmamos com a CVRD um contrato de compra e venda, através do qual 
vendemos para a CVRD a nossa participação no Consórcio de Rebocadores da Baía de São Marcos, que 
representa 50% do capital social do referido consórcio. Entretanto, a conclusão da venda de nossa 
participação no Consórcio de Rebocadores da Baía de São Marcos estava condicionada à: (i) obtenção da 
CVRD da outorga da autorização da ANTAQ para a CVRD atuar como empresa brasileira de navegação; (ii) a 
CVRD pagar o preço de aquisição mencionado abaixo; e (iii) as declarações e garantias prestadas pelas 
partes ao contrato serem corretas e verdadeiras. A autorização da ANTAQ para a CVRD atuar como 
empresa brasileira de navegação foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 2007, ficando 
pendente apenas o pagamento do preço de aquisição pela CVRD para nós que será equivalente a 50% do 
resultado operacional do Consórcio de Rebocadores da Baía de São Marcos no mês de abril de 2007. O 
referido pagamento deverá ocorrer até julho de 2007. 
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Em 28 de dezembro de 2006, firmamos com a CVRD um contrato de compra e venda, através do qual 
vendemos para a CVRD a nossa participação no Consórcio de Rebocadores da Barra dos Coqueiros, 
que representa 50% do capital social do referido consórcio. Entretanto, a conclusão da venda de nossa 
participação no Consórcio de Rebocadores da da Barra dos Coqueiros estava condicionada à: (i) 
obtenção da CVRD da outorga da autorização da ANTAQ para a CVRD atuar como empresa brasileira 
de navegação; (ii) a CVRD pagar o preço de aquisição mencionado abaixo; e (iii) as declarações e 
garantias prestadas pelas partes ao contrato serem corretas e verdadeiras. A autorização da ANTAQ 
para a CVRD atuar como empresa brasileira de navegação foi publicada no Diário Oficial da União em 5 
de abril de 2007, ficando pendente apenas o pagamento do preço de aquisição pela CVRD para nós, 
que será equivalente a 50% do resultado operacional do Consórcio de Rebocadores da da Barra dos 
Coqueiros no mês de abril de 2007. O referido pagamento deverá ocorrer até julho de 2007. 
 
Promessas de Compra e Venda de Rebocadores 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD uma promessa de compra e venda referente à 
venda dos rebocadores São Luiz e Eng. Mascarenhas para a CVRD. A eficácia da venda dos 
rebocadores acima mencionados estava condicionado às seguintes condições: (i) a outorga pela ANTAQ 
do registro de empresa brasileira de navegação para a CVRD; e (ii) o pagamento das parcelas referentes 
ao financiamento dos rebocadores acima mencionados ao BNDES. A autorização da ANTAQ para a 
CVRD atuar como empresa brasileira de navegação foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de 
abril de 2007 e o pagamento do financiamento do BNDES foi realizado em janeiro de 2007. Pela 
compra dos rebocadores São Luiz e Eng. Mascarenhas a CVRD deverá nos pagar R$3.282.513,77, 
sendo que 10% foram pagos na data de assinatura da promessa de compra e venda e o restante 
(90%) deverá ser pago até julho de 2007. 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD uma promessa de compra e venda referente à 
venda dos rebocadores Vitória, Tubarão, Carajás e Trombetas para a CVRD. A eficácia da venda dos 
rebocadores acima mencionados estava condicionado à outorga pela ANTAQ do registro de empresa 
brasileira de navegação para a CVRD, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 5 de abril de 
2007. Pela compra dos rebocadores Vitória, Tubarão, Carajás e Trombetas a CVRD deverá nos pagar 
R$271.406,28, sendo que 10% foram pagos na data de assinatura da promessa de compra e venda e 
o restante (90%) deverá ser pago até julho de 2007. 
 
Instrumentos de Cessão de Dívidas e de Créditos 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a PSC Terminais Intermodais como parte 
interveniente, um instrumento particular de cessão de crédito através do qual a CVRD nos cedeu créditos 
que a mesma detinha contra a PSC Terminais Intermodais no valor total de R$2.919.992,51. Em virtude 
da cessão dos referidos créditos, pagamos à CVRD o valor correspondente aos créditos cedidos. 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a TVV – Terminal de Vila Velha S/A como 
parte interveniente, um instrumento particular de assunção de dívida através do qual a CVRD nos cedeu 
uma dívida da qual a TVV – Terminal de Vila Velha S/A era credora no valor total de R$9.201.655,34. Em 
virtude de nossa assunção da dívida a CVRD nos pagou o valor equivalente ao da dívida. 
 
Em 28 de dezembro de 2006, celebramos com a CVRD, tendo a CVRD International S.A. como parte 
interveniente, um instrumento particular através do qual cedemos para a CVRD uma dívida que 
tínhamos com a CVRD International S.A. no valor total de US$23.013.916,10 oriunda de diversos 
contratos de empréstimos que firmamos com a CVRD International S.A. entre os anos de 2002 e 2004. 
Em virtude da cessão da dívida, pagamos à CVRD o valor equivalente ao valor total da dívida. 
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

 
Esta seção apresenta breve sumário de disposições relevantes do Estatuto Social, da Lei 6.404/76 e dos 
atos normativos expedidos pela CVM e pela BOVESPA referentes ao capital social da Companhia, 
administração, informações periódicas e eventuais, bem como outros aspectos societários aplicáveis à 
Companhia. Esse sumário não tem por objetivo ser completo e faz referência ao Estatuto Social, à Lei 
6.404/76 e aos regulamentos e normas da CVM e da BOVESPA. O Estatuto Social é o principal 
documento que rege a Companhia.  
 
Em 10 de abril de 2007, a Companhia celebrou “Contrato de Participação no Novo Mercado” com a 
BOVESPA. Esse contrato entrará em vigor na data da publicação do Anúncio de Início. Enquanto estiver 
listada no Novo Mercado, o capital social da Companhia só pode ser composto de ações ordinárias. 
Para sair do Novo Mercado, a Companhia deve efetivar oferta pública para a aquisição das ações 
ordinárias de sua emissão. Ver “Saída do Novo Mercado”. 
 
Geral 
 
Fomos constituídos em 4 de setembro de 1973 e, atualmente, somos uma sociedade por ações de 
capital aberto constituída de acordo com as leis do Brasil. Nossa sede está localizada na Av. Graça 
Aranha, nº 26, 9º andar –parte, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. A Companhia 
está registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 3.330.026.074-9 e como 
companhia aberta na CVM sob 2071-0, desde 4 de junho de 2007. 
 
Capital Social 
 
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia corresponde a R$26.209.206,88 (vinte e seis milhões, 
duzentos e nove mil, duzentos e seis Reais e oitenta e oito centavos), dividido em 60.600.510 (sessenta 
milhões, seiscentas mil, quinhentas e dez) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
 
O capital social da Companhia é dividido somente em ações ordinárias. O Estatuto Social autoriza o 
Conselho de Administração a aumentar o capital social da Companhia até o limite de 121.201.020 
ações ordinárias sem necessidade de reforma estatutária. Para cada aumento de capital que exceder o 
valor autorizado, será exigida a aprovação dos acionistas reunidos em assembléia geral. 
 
Histórico do Capital Social  
 
Nos últimos três exercícios sociais tivemos as seguintes alterações em nosso capital social: 
 
A primeira alteração foi a redução do nosso capital social no valor de R$113.000.000,00 aprovada através na 
Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 26 de dezembro de 2006, por julgá-lo excessivo. Com essa 
alteração, nosso capital social foi reduzido de R$121.232.370,34 para R$8.232.370,34. 
 
Na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 7 de fevereiro de 2007, conforme retificado na 
Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 12 de março de 2007, foi aprovado o 
desdobramento de nossas ações, de forma que cada ação ordinária foi desdobrada em 30.465 ações 
ordinárias. Com isso, o número de ações de nosso capital social passou de 1.313 ações ordinárias 
para 40.000.545 ações ordinárias. 
 
Na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 23 de março de 2007 foi aprovado: (i) o 
cancelamento de 9.700.290 ações ordinárias mantidas em tesouraria fazendo com que o número de 
ações ordinárias de nosso capital social passasse a ser de 30.300.255; e (ii) um novo desdobramento de 
nossas ações ordinárias na proporção de duas ações ordinárias para cada ação ordinária existente, 
consequentemente, o número de ações ordinárias de nosso capital social passou a ser de 60.600.510. 
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Na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 de abril de 2007 foi aprovado o aumento de 
nosso capital social, mediante a capitalização de reservas, sem emissão de ações, no valor de R$17.976.836,54.  
Com essa alteração, nosso capital social passou de R$8.232.370,34 para R$26.209.206,88. 
 
Ações em Tesouraria 
 
Na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de dezembro de 2006 foi aprovada a aquisição de 
375.117 ações ordinárias, número esse que foi retificado para 375 ações ordinárias na Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 10 de janeiro de 2007, para manutenção das referidas ações em tesouraria 
pelo valor total de R$47.046.090,30, que foi calculado com base no nosso patrimônio líquido. 
 
Com o desdobramento de nossas ações ordinárias aprovado através da Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 7 de fevereiro de 2007, conforme retificado na Assembléia Geral Extraordinária realizada no 
dia 12 de março de 2007, o número de ações em tesouraria na passou para 11.424.375 ações ordinárias.  
 
Em 23 de março de 2007, 1.724.085 ações ordinárias mantidas em tesouraria foram transferidas para 
a Mitsui & Co. Ltd e Mitsui USA, tendo em vista o acordo referente à troca das ações detidas pela 
Mitsui & Co. Ltd e Mitsui USA por ações ordinárias de nossa emissão. Com isso, o número de ações 
ordinária mantidas em tesouraria foi reduzido para 9.700.290 ações ordinárias. Entretanto, na 
Assembléia Geral Extraordinária realizada no mesmo dia 23 de março de 2007, foi aprovado o 
cancelamento da totalidade das ações mantidas em tesouraria. Dessa forma, atualmente não 
possuímos nenhuma ação em tesouraria. 
 
Objeto Social 
 
Segundo o artigo 3º do Estatuto Social, a Companhia tem por objeto: (i) explorar, com embarcações 
próprias ou alheias, o comércio marítimo de longo curso, cabotagem e fluvial no transporte de cargas em 
geral; (ii) operar terminais terrestres e portuários, inclusive navegação de apoio portuário; (iii) exercer 
atividades de armazenagem e comercialização de serviços de logística e de mercadorias e administração de 
embarcações; (iv) prestar serviços de transporte rodoviário e ferroviário; e (v) exercer atividades 
complementares, correlatas ou acessórias, inerentes às suas atividades, quando necessárias ou convenientes 
aos interesses sociais. A Companhia também poderá exercer as seguintes atividades: o comércio, 
representação, serviços de reparo naval, importação, exportação, armazenagem, e todo tipo de atos de 
comércio e intermediação em geral, na compra, venda e permuta de bens, equipamentos, componentes, 
peças e partes inerentes as suas atividades e das sociedades nas quais participe. A Companhia poderá ainda 
participar de sociedades nacionais e estrangeiras de objeto conexo ou afim. 
 
Direitos das Ações Ordinárias 
 
Cada ação ordinária da Companhia confere ao seu detentor o direito de um voto em qualquer 
assembléia geral ordinária ou extraordinária de acionistas da Companhia. 
 
Os detentores de ações ordinárias têm direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições 
feitas pela Companhia a seus acionistas de forma proporcional às suas respectivas participações no 
total das ações de emissão da Companhia. Adicionalmente, em caso de liquidação da Companhia, os 
detentores de ações ordinárias terão direito ao rateio dos ativos remanescentes da Companhia após o 
pagamento de todos os passivos na proporção de suas respectivas participações no total das ações de 
emissão da Companhia. Os detentores das ações ordinárias da Companhia têm o direito de participar 
de futuros aumentos de capital da Companhia na proporção de suas participações no capital social, 
mas não são obrigados a subscrever ações nesses aumentos de capital. 
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De acordo com a Lei 6.404/76, o estatuto social e as deliberações aprovadas em assembléia geral de 
sociedade por ações não poderão privar os acionistas dos seguintes direitos: 
 

• participar da distribuição de lucros; 

• participar, na proporção de sua participação no capital social, do acervo da Companhia, em 
caso de liquidação; 

• fiscalizar, na forma prevista em lei, a gestão dos negócios sociais; 

• preferência para subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, exceto 
em algumas circunstâncias específicas nos termos da legislação brasileira, descritas na Seção “Direito 
de Preferência”; e 

• retirar-se da Companhia nas hipóteses indicadas na Lei 6.404/76, conforme descrito na Seção 
“Direito de Retirada e Reembolso”. 

 
Em conformidade com o contrato entre a Companhia, o Acionista Controlador, os Administradores e a 
BOVESPA com respeito à listagem das ações no Novo Mercado, é vedado à Companhia ter ações sem 
direito a voto ou com direitos restritos de voto.  
 
Outros Valores Mobiliários 
 
Exceto pelas ações representativas de nosso capital social, atualmente, não há nenhum valor mobiliário 
de nossa emissão em circulação no mercado.  
 
Destinação dos Resultados do Exercício 
 
De acordo com a Lei 6.404/76, a Companhia deve primeiro deduzir dos resultados do exercício os 
prejuízos acumulados nos exercícios sociais anteriores e a provisão para imposto de renda e 
contribuições sociais. Após tais deduções, a Companhia deve aplicar o saldo remanescente para o 
pagamento das quantias destinadas às participações dos funcionários nos lucros da Companhia. Lucro 
líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer após tais deduções. 
 
Destinação do Lucro Líquido 
 
Em cada assembléia geral ordinária de acionistas, a Administração apresentará proposta sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício social precedente. Tal destinação está sujeita à deliberação por 
parte dos acionistas da Companhia. Os lucros líquidos podem ser destinados às reservas de lucros e ao 
pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio. 
 
Reservas de Lucros 
 
A conta de reserva de lucros da Companhia é composta por reserva legal e reserva de retenção de 
lucros. O saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o capital social da Companhia, e qualquer 
excedente deve ser capitalizado ou distribuído como dividendo.  
 
Reserva Legal. Nos termos da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social, a Companhia deve destinar 5% do 
lucro líquido de cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá exceder 20% do 
capital integralizado da Companhia. Ademais, a Companhia poderá deixar de destinar parcela do lucro 
líquido para a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das 
reservas de capital, exceder a 30% do capital social. Eventuais prejuízos líquidos poderão ser levados à 
débito da reserva legal. Os valores da reserva legal devem ser aprovados em Assembléia Geral Ordinária 
de acionistas e podem ser utilizados para aumentar o capital social, não estando disponíveis para o 
pagamento de dividendos. 
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Reserva Estatutária. Nos termos da Lei 6.404/76, o Estatuto Social pode criar reserva estatutária de lucros, 
desde que determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a ser destinado para essas reservas 
e o valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A destinação de recursos para tais reservas 
não pode ser aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório. Ver Seção “Dividendos”. 
 
Reserva para Contingências. Nos termos da Lei 6.404/76, parte do lucro líquido da Companhia pode ser 
destinado para a reserva para contingências com o objetivo de compensar em exercício futuro qualquer 
diminuição nos lucros em razão de perda julgada provável cujo valor possa ser estimado. A reserva deverá 
ser revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que 
ocorrer a perda. 
 
Reserva de Retenção de Lucro. Nos termos da Lei 6.404/76, os acionistas da Companhia poderão deliberar, em 
assembléia geral, a retenção de parte do lucro líquido para ser utilizado em investimentos da Companhia. O valor 
retido deve ser utilizado em investimentos conforme orçamento de capital aprovado pela assembléia geral. 
O orçamento deve ser revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social. A retenção de 
lucros não poderá ser aprovada em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. 
 
Reserva de Lucros a Realizar. Nos termos da Lei 6.404/76, no exercício social em que o valor do 
dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembléia geral de 
acionistas poderá, por proposta da Administração, destinar o excesso à constituição de reserva de 
lucros a realizar. Para fins de constituição da reserva de lucros a realizar, considera-se realizada a 
parcela do lucro líquido que exceder à soma dos seguintes valores: (i) do resultado líquido positivo da 
equivalência patrimonial; e (ii) o lucro, ganho ou rendimento, em operações cujo prazo de realização 
financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. A reserva de lucros a realizar somente 
poderá ser utilizada para pagamento do dividendo obrigatório. Os lucros registrados na reserva de 
lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios 
subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo obrigatório após a sua realização. 
 
Dividendos e Política de Dividendos 
 
A Lei 6.404/76 exige que a Companhia realize assembléia geral de acionistas até o dia 30 de abril de cada 
ano, na qual o dividendo anual poderá ser declarado. Adicionalmente, dividendos intermediários poderão 
ser declarados pelo Conselho de Administração ad referendum da assembléia de acionistas. O pagamento 
de dividendos anuais toma por base as demonstrações financeiras auditadas, referente ao exercício social 
imediatamente anterior. 
 
A Lei 6.404/76 estabelece o direito dos acionistas ao recebimento, a título de dividendo obrigatório, em 
cada exercício social, da quantia de lucros determinada em seu estatuto social, ou se não houver 
nenhuma determinação dessa natureza no estatuto social, de 25% do lucro líquido ajustado do 
exercício social, acrescido da reversão da parcela realizada dos lucros anteriormente registrados na 
reserva de lucros a realizar, se não absorvidos por prejuízos. 
 
Entende-se por lucro líquido ajustado a quantia correspondente ao lucro líquido do exercício menos (i) 
as quantias destinadas às reservas legal e para contingências, mais (ii) a reversão da reserva para 
contingências. O pagamento do dividendo assim apurado poderá ser limitado ao montante realizado 
do lucro líquido, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar. 
 
Dividendos podem ser distribuídos a partir dos lucros líquidos do exercício social relevante, lucros 
acumulados e reservas de lucros. Além disso, quaisquer lucros líquidos não destinados às reservas de 
lucros devem ser distribuídos como dividendos. 
 
Nos termos da Lei 6.404/76, os dividendos devem ser pagos à pessoa que, na data do ato de declaração do 
dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação no prazo de 60 dias após a declaração do 
dividendo, a menos que a deliberação dos acionistas determine outra data de pagamento que, em qualquer 
caso, deverá ocorrer antes do encerramento do exercício social no qual o dividendo foi declarado. 
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O acionista tem prazo de três anos a contar da data em que os dividendos ou juros sobre o capital 
próprio tenham sido colocados a sua disposição para exigir os dividendos referentes às suas ações, 
sendo que após esse prazo a Companhia não terá qualquer responsabilidade em relação ao pagamento 
e o seu respectivo valor reverterá a favor da Companhia. O valor do dividendo declarado não está 
sujeito a ajustes ou correções pela inflação correspondente ao período entre a data da declaração e a 
data do pagamento. Conseqüentemente, em termos efetivos, o valor dos dividendos pagos aos 
acionistas, pelo fato de não ser corrigido, poderá sofrer redução substancial devido à inflação. 
 
A Lei 6.404/76 permite que a Companhia suspenda a distribuição obrigatória de dividendos se o 
Conselho de Administração relatar na assembléia geral ordinária de acionistas que a distribuição seria 
incompatível com a situação financeira da Companhia na ocasião. O Conselho Fiscal, se instalado, deve 
dar parecer sobre qualquer suspensão da distribuição obrigatória de dividendos. Ademais, a 
administração deve comunicar os motivos de qualquer suspensão da distribuição à CVM. A Companhia 
deve constituir reserva especial com os lucros líquidos não distribuídos em conseqüência de alguma 
suspensão. Se não forem absorvidos por prejuízos subseqüentes, a Companhia deve distribuir tais 
lucros líquidos tão logo a situação financeira da Companhia permita. 
 
É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório. 
Sempre que for levantado balanço intermediário e com base nele forem pagos dividendos 
intermediários o Conselho de Administração poderá deliberar, ad referendum da Assembléia Geral, o 
pagamento de uma participação intermediária nos lucros aos administradores. 
 
Juros sobre o Capital Próprio 
 
Desde 1º de janeiro de 1996, as sociedades brasileiras estão autorizadas a pagar juros sobre o capital próprio 
limitados a titulares de participações acionárias e considerar tais pagamentos dedutíveis para efeito de cálculo 
do imposto de renda de pessoa jurídica e, desde 1998, também para efeito da contribuição social sobre o lucro 
líquido. A taxa utilizada no cálculo dos juros sobre o capital próprio limita-se à variação da TJLP durante o 
período aplicável e limita-se ao que for maior entre: (i) 50% do lucro líquido da Companhia (após a dedução 
da CSLL e antes de se considerar a referida distribuição e quaisquer deduções referentes ao IRPJ) e (ii) 50% dos 
lucros acumulados da Companhia e reservas de lucros, em cada caso, apenas com relação ao período 
relevante. Nos termos do Estatuto Social, o valor distribuído aos acionistas a título de juros sobre o capital 
próprio, líquido de imposto retido na fonte, poderá ser imputado como parte do dividendo obrigatório. De 
acordo com a legislação aplicável, a Companhia é obrigada a pagar aos acionistas quantia suficiente para 
assegurar que a quantia líquida recebida pelos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, descontado o 
pagamento do imposto retido na fonte aplicável, acrescida do valor dos dividendos declarados, seja no mínimo 
equivalente ao montante do dividendo obrigatório. 
 
Assembléias Gerais 
 
As assembléias gerais convocadas e realizadas em conformidade com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto 
Social estão autorizadas a deliberar sobre todas as matérias relativas ao objeto da Companhia e a 
tomar todas as deliberações que julgarem convenientes para proteger os interesses da Companhia. 
 
Compete aos acionistas da Companhia decidir, exclusivamente em assembléias gerais, as seguintes matérias, 
dentre outras: (i) alterar o estatuto social; (ii) eleger ou destituir os membros do Conselho de Administração 
(e os membros do Conselho Fiscal) a qualquer tempo; (iii) rever anualmente as contas preparadas pelos 
administradores e aprovar as demonstrações contábeis por eles apresentadas, incluindo a destinação dos 
lucros líquidos; (iv) autorizar a emissão de debêntures conversíveis ou com garantia real; (v) suspender o 
exercício dos direitos de algum acionista; (vi) deliberar sobre a avaliação de bens a serem aportados por 
algum acionista ao capital social; (vii) deliberar sobre a transformação, incorporação, fusão ou cisão da 
Companhia, ou sua dissolução e liquidação, eleger e destituir seus liquidantes e aprovar suas contas; e (viii) 
autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata. 
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De acordo com a Lei 6.404/76, o Estatuto Social da Companhia e as deliberações aprovadas em 
assembléia geral não podem privar os acionistas da Companhia dos seguintes direitos: (i) direito de 
votar nas assembléias gerais; (ii) direito de participar na distribuição dos lucros; (iii) direito de participar, 
na proporção da sua participação no capital social, na distribuição de quaisquer ativos remanescentes 
na hipótese da liquidação da Companhia; (iv) direito de preferência na subscrição de ações, debêntures 
conversíveis em ações e bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias previstas na Lei 
6.404/76 descritas em “Direito de Preferência”; e (v) direito de retirar-se da Companhia nos casos 
previstos na Lei 6.404/76, conforme descrito em “Direito de Retirada e Reembolso”. 
 
A assembléia geral de acionistas é convocada por meio de aviso a ser publicado pelo menos três vezes 
no Diário Oficial da União ou do Estado em que esteja situada a sede da Companhia e em outro jornal 
de grande circulação, quinze dias antes da data de realização da assembléia, em primeira convocação, 
e com oito dias de antecedência, em segunda convocação. Esse aviso deve conter a ordem do dia da 
assembléia e, no caso de alteração ao Estatuto Social, indicação da alteração proposta. A Companhia 
realiza suas publicações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio. 
 
Excetuadas as assembléias gerais de acionistas convocadas com o objetivo de alterar o Estatuto Social, para 
as quais é necessária a presença de acionistas representando dois terços das ações com direito de voto, em 
primeira convocação, a Lei 6.404/76 prevê que a assembléia geral de acionistas pode ser instalada, em 
primeira convocação, com a presença de acionistas representando, pelo menos, um quarto das ações com 
direito de voto. Em qualquer caso, entretanto, se não houver tal quorum em primeira convocação, a 
assembléia poderá se realizar, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas. 
 
De modo geral, as deliberações de assembléia geral de acionistas são tomadas pelo voto afirmativo de 
acionistas representando, pelo menos, a maioria das ações com direito de voto da Companhia presentes em 
assembléia geral, sendo excluídas as abstenções e os votos em branco para efeitos deste cálculo. Entretanto, o 
voto afirmativo dos acionistas representando a metade das ações com direito de voto é necessário para (i) 
reduzir o dividendo obrigatório; (ii) fundir a Companhia ou incorporá-la em outra sociedade; (iii) participar de 
grupo de sociedades, conforme definição constante na Lei 6.404/76; (iv) alterar o objeto social; (v) cessação do 
estado de liquidação da Companhia; e (vi) cisão ou dissolução da Companhia. 
 
Enquanto estiver listada no Novo Mercado, a Companhia não pode emitir ações sem direito de voto ou 
ações com direitos restritos de voto. Para sair do Novo Mercado, a Companhia deve realizar oferta 
pública para a compra de suas ações ordinárias. Ver Seção “Saída do Novo Mercado”. 
 
As assembléias gerais de acionistas são convocadas pelo Conselho de Administração e instaladas e presididas 
pelo Presidente do Conselho de Administração, seu suplente ou, na ausência destes, por um acionista 
nomeado na referida assembléia. Assembléias gerais de acionistas também podem ser convocadas (i) pelo 
Conselho Fiscal, se instalado, em determinados casos previstos na Lei 6.404/76; (ii) por qualquer acionista, se o 
Conselho de Administração atrasar a convocação de assembléias, conforme previsto no Estatuto Social ou na 
Lei 6.404/76, em mais de 60 dias; (iii) por acionistas que detiverem, no mínimo, 5% do capital social, se o 
Conselho de Administração deixar de convocar, no prazo de oito dias, uma assembléia solicitada através de 
pedido de convocação que apresentem as matérias a serem tratadas e esteja devidamente fundamentado; e 
(iv) por acionistas representando, no mínimo, 5% do capital com direito de voto, se o Conselho de 
Administração deixar de convocar assembléia geral de acionistas para a instalação do Conselho Fiscal no prazo 
de oito dias após o recebimento de pedido de convocação de assembléia para tal fim. 
 
Os acionistas presentes à Assembléia Geral deverão provar sua qualidade de acionista e sua titularidade 
das ações com relação às quais pretende exercer o direito de voto. O acionista pode ser representado 
na assembléia geral de acionistas por procurador nomeado não mais do que um ano antes da 
assembléia. O procurador deve ser acionista, diretor da Companhia ou advogado. Em companhias 
abertas, como a Companhia, o procurador também pode ser instituição financeira. Fundos de 
investimento devem ser representados pelo seu administrador. 
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Conselheiros 
 
O Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo cinco e no 
máximo nove Conselheiros. O número exato de Conselheiros é estabelecido em assembléia geral pelo 
voto de acionistas detentores da maioria das ações ordinárias de emissão da Companhia. 
 
A Lei 6.404/76 permite a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho 
de Administração, mediante requerimento de acionistas que representem no mínimo 10% do capital 
social votante da Companhia. Se os acionistas não solicitarem o voto múltiplo, os Conselheiros serão 
eleitos pelo voto da maioria dos acionistas detentores das ações ordinárias de emissão da Companhia. 
Além disso, acionistas que detiverem, individualmente ou em conjunto, 15% ou mais das ações 
ordinárias de emissão da Companhia terão o direito de indicar, em votação em separado um 
Conselheiro. Os Conselheiros são eleitos pelos acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral 
Ordinária para um mandato unificado de 2 anos, sendo permitida a reeleição. 
 
Segundo a Lei 6.404/76, cada Conselheiro deve deter, no mínimo, uma ação de emissão da 
Companhia. Não há idade para aposentadoria compulsória dos Conselheiros. 
 
De acordo com artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto Social, o membro do Conselho de Administração 
deverá ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembléia Geral, aquele que: 
(i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver 
ou representar interesse conflitante com a Companhia. 
 
Segundo as Regras do Novo Mercado e previsão estatutária, no mínimo 20% dos membros do 
Conselho de Administração deverão ser Conselheiros independentes. 
 
Conforme previsto no artigo 17 do Estatuto Social, o Conselho de Administração reúne-se, 
ordinariamente, uma vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente 
ou pelo Vice-Presidente ou pela maioria dos seus membros ou, ainda, por solicitação da Diretoria. Para 
ser válida, a convocação deve ser feita com antecedência mínima de dois dias úteis, por meio de carta 
com aviso de recebimento, fac-símile ou mensagem eletrônica, devendo indicar a data e o horário da 
reunião e os assuntos que constam da ordem do dia. Serão dispensáveis as formalidades de 
convocação quando todos os Conselheiros comparecerem à reunião, ou se declararem por escrito, 
cientes do local, data, hora e ordem do dia. 
 
Direito de Preferência 
 
Cada acionista da Companhia tem direito de preferência para participar de qualquer emissão de novas 
ações pela Companhia em aumento de capital, assim como na subscrição de debêntures conversíveis 
em ações e bônus de subscrição, na proporção de sua participação acionária. O prazo para exercício do 
direito de preferência não será inferior a 30 dias contados da publicação de aviso aos acionistas 
referente ao aumento de capital, emissão de debêntures conversíveis, ou bônus de subscrição. Não 
obstante o acima exposto, o Conselho de Administração tem autorização para eliminar o direito de 
preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício nas emissões de novas ações, debêntures 
conversíveis em ações e bônus de subscrição até o limite do capital social autorizado, desde que a 
distribuição seja efetuada (i) através de bolsa de valores ou em oferta pública, ou (ii) através de oferta 
pública de permuta para adquirir o controle de outra sociedade. 
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Direito de Retirada e Reembolso 
 
Qualquer acionista dissidente de certas deliberações tomadas em assembléia geral poderá retirar-se da 
Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial, se acionistas 
que representarem no mínimo 50% das ações ordinárias da Companhia deliberarem, em assembléia 
geral: (i) reduzir o dividendo obrigatório, (ii) fundir a Companhia ou incorporá-la em outra sociedade; 
(iii) participar de grupo de sociedades, conforme definido pela Lei 6.404/76; (iv) alterar o objeto social 
da Companhia; (v) cindir a Companhia; (vi) transferir a totalidade das ações da Companhia para outra 
empresa, visando transformar a Companhia em subsidiária integral dessa empresa (incorporação de 
ações); ou (vii) aprovar certas operações de reestruturação societária entre a Companhia e seus 
acionistas controladores, sociedades controladas ou sociedades sob controle comum, na medida em 
que a relação de substituição das ações proposta aos acionistas não controladores da Companhia seja 
inferior aos limites previstos na Lei 6.404/76. 
 
As hipóteses dos itens (ii), (iii), (vi) e (vii) acima não darão direito de reembolso ao acionista dissidente se 
as ações da Companhia forem incluídas no cálculo dos índices de ações negociados no mercado de 
valores mobiliários ou no exterior, e se o acionista controlador ou suas coligadas forem os detentores 
de menos de 50% das ações da Companhia. 
 
A cisão da Companhia só dará direito de reembolso ao acionista dissidente se a cisão acarretar (i) 
alteração do objeto social da Companhia, salvo na medida em que o principal objetivo social da 
empresa para a qual os ativos e passivos cindidos forem transferidos seja condizente com o objeto 
comercial da Companhia; (ii) redução do dividendo obrigatório da Companhia; ou (iii) participação da 
Companhia em grupo de sociedades, conforme definido na Lei 6.404/76. 
 
O direito de retirada deverá ser exercido no prazo de 30 dias após a publicação da ata da assembléia geral 
que deliberar a matéria que der ensejo a tal direito. Ademais, a Companhia pode reconsiderar a deliberação 
que tiver gerado o direito de retirada, nos 10 dias subseqüentes ao término do prazo de 30 dias 
mencionado acima, se entender que o reembolso irá afetar a estabilidade financeira da Companhia. 
 
Direitos de Resgate 
 
Resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação. De 
acordo com a Lei 6.404/76, a Companhia poderá resgatar suas ações mediante deliberação tomada em 
assembléia geral especial por acionistas representando, no mínimo, 50% das ações afetadas. 
O pagamento do valor do resgate poderá ser feito com lucros ou reservas de lucros. 
 
Mecanismo de Proteção da Dispersão da Base Acionária 
 
Nosso Estatuto Social contém disposição que tem o efeito de evitar a concentração de nossas ações nas 
mãos de um grupo pequeno de investidores, de modo a promover uma base acionária mais dispersa. A 
disposição nesse sentido exige que qualquer acionista que adquira ou se torne titular de ações de nossa 
emissão, ou de outros direitos, inclusive o usufruto e o fideicomisso, sobre ações de emissão da 
Companhia, em quantidade igual ou superior a 35% do capital social da Companhia, deverá, no prazo 
máximo de 60 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações 
em quantidade igual ou superior a 35% do total de ações de nossa emissão, realizar ou solicitar o 
registro de uma oferta pública de aquisição de ações da totalidade das ações de nossa emissão, 
observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da BOVESPA e os 
termos do nosso Estatuto Social. 
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A obrigação de realizar uma oferta pública de aquisição nos termos aqui descritos não se aplica na hipótese de 
uma pessoa tornar-se titular de ações de nossa emissão em quantidade superior a 35% do total das ações de 
nossa emissão em decorrência (i) de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de 
ações em até 60 dias contados do evento relevante; (ii) da incorporação de uma outra sociedade pela 
Companhia; (iii) da incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia; ou (iv) da subscrição de 
ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembléia 
Geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu Conselho de Administração, e cuja proposta de 
aumento de capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em valor 
econômico obtido a partir de um laudo de avaliação econômico-financeira da Companhia realizada por 
empresa especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas. 
 
Para fins do cálculo do percentual de 35% do total de ações de nossa emissão, não serão computados 
os acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em 
tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações. 
 
A oferta pública de aquisição deverá ser (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da 
Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na BOVESPA; (iii) lançada por preço não inferior ao 
valor econômico apurado em laudo de avaliação determinado de acordo com o previsto no Artigo 35, 
parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia; e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra 
a aquisição na oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia. O preço de aquisição na 
oferta pública de aquisição de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao valor 
econômico apurado em laudo de avaliação preparado por instituição de reputação internacional, 
independência e experiência comprovada na avaliação econômico-financeira de companhias abertas, 
elaborado de acordo com os critérios elencados no artigo 8º da Instrução CVM nº 361/02. 
 
Caso a regulamentação da CVM aplicável à oferta pública de aquisição prevista nesse caso determine a 
adoção de um critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia na 
oferta pública de aquisição que resulte em preço de aquisição superior, deverá prevalecer na efetivação da 
oferta pública de aquisição aquele preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM. 
 
A realização da oferta pública de aquisição não exclui a possibilidade de outro acionista da Companhia, 
ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma oferta pública de aquisição concorrente, nos 
termos da regulamentação aplicável. 
 
Controle Difuso 
 
Haverá Controle Difuso na hipótese do Poder de Controle sobre as atividades da Companhia ser exercido por 
um acionista detentor de menos de 50% de nosso capital social ou por vários acionistas que detenham 
percentual superior a 50% do capital social em que cada acionista detenha individualmente menos de 50% do 
capital social e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos, não estejam sob controle 
comum e nem atuem representando um interesse comum. Tais acionistas não serão considerados 
Controladores para os seguintes propósitos, entre outros, nos termos de nosso Estatuto Social: 
 

• em caso de cancelamento de registro de companhia aberta, nós seremos responsáveis pela realização de 
oferta pública de aquisição de ações, observadas as limitações legais, a um preço que corresponde, no 
mínimo, ao valor econômico apurado por laudo elaborado por empresa especializada, porém apenas 
poderemos adquirir as ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento 
de registro em assembléia geral após termos adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham 
votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública; 

• em caso de saída do Novo Mercado por deliberação de acionistas, os acionistas que tenham 
votado a favor da saída do Novo Mercado serão responsáveis pela realização de oferta pública 
de aquisição de ações a um preço que corresponde, no mínimo, ao valor econômico apurado 
por laudo elaborado por empresa especializada; e 
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• em caso de saída do Novo Mercado por descumprimento de obrigações constantes do 

Regulamento do Novo Mercado, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que 
implique em descumprimento serão responsáveis pela realização de oferta pública de aquisição 
de ações a um preço que corresponde, no mínimo, ao valor econômico apurado por laudo 
elaborado por empresa especializada, exceto se o descumprimento decorrer de ato da 
administração, quando nós seremos responsáveis pela realização de uma oferta pública para 
cancelamento de registro de companhia aberta e, nesse caso, se for deliberada, em assembléia 
geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta pública de 
aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa 
deliberação, observadas as limitações legais. 

 
Alienação de Controle 
 
De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a alienação de nosso controle, tanto por meio de uma 
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva 
ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a concretizar oferta pública de aquisição das demais ações 
dos nossos outros acionistas nos mesmos termos e condições concedidos ao controlador alienante. 
 
A oferta pública de aquisição de ações é exigida, ainda: 
 

• quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou de 
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação 
do nosso controle; 

• quando, sendo o controlador uma sociedade, o controle de tal sociedade controladora for 
transferido; e 

• quando aquele que já detiver nossas ações adquirir o poder de controle em razão de contrato 
particular de compra de ações. Nesse caso, o acionista adquirente estará obrigado a concretizar oferta 
pública de aquisição de ações pelos mesmos termos e condições oferecidos ao acionista alienante e 
ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos seis meses anteriores à data da 
alienação do controle. O valor do ressarcimento é a diferença entre o preço pago ao acionista 
controlador alienante e o valor pago em bolsa, por ações, nesse período, devidamente atualizado até 
o momento do pagamento pela variação positiva do IPCA, publicado pelo IBGE. 

 
O comprador, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos seis 
meses subseqüentes, o percentual mínimo de 25% de ações em circulação no mercado. 
 
O Acionistas Controlador não poderá efetuar a transferência das nossas ações por ele detidas, nem 
tampouco poderá a Companhia efetuar nenhum registro de transferências destas ações, se o 
comprador ou aquele(s) que vier(em) a deter o controle, assinar(em) o Termo de Anuência dos 
controladores, aludido no Regulamento do Novo Mercado. 
 
Ofertas Públicas de Aquisição de Ações 
 
Nosso Estatuto Social prevê que a configuração em um mesmo momento de mais de uma das 
situações acima descritas enseja a realização de oferta pública de aquisição de ações. Será facultada a 
formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações visando a mais de uma finalidade, desde 
que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de 
aquisição de ações, e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da 
CVM quando exigida pela legislação aplicável. 
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Adicionalmente, nosso Estatuto Social permite que a Companhia ou os acionistas responsáveis pela 
realização de qualquer das ofertas públicas de aquisição de ações mencionadas nesta seção de 
Descrição do Capital Social assegurem sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, 
conforme o caso, a própria Companhia. A Companhia ou o acionista responsável, conforme o caso, 
não se eximem de responsabilidade de realizar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma 
seja concluída com observância das regras aplicáveis. 
 
Suspensão dos Direitos do Acionista Adquirente por Infração ao Nosso Estatuto Social 
 
Na hipótese de descumprimento de regras estabelecidas em nosso Estatuto Social pelo acionista adquirente 
relativamente a obrigação de realizar a oferta pública de aquisição de ações no caso de aquisição de ações 
representativas de 35% ou mais do capital da Companhia, o mesmo estará sujeito à suspensão do exercício 
dos seus direitos de acionista por deliberação em Assembléia Geral a ser convocada pelo Conselho de 
Administração, sem prejuízo da responsabilidade do acionista adquirente por perdas e danos causados aos 
demais acionistas em decorrência do descumprimento das obrigações acima mencionadas. O acionista 
adquirente não poderá votar na Assembléia que deliberar sobre a suspensão do exercício dos seus direitos. 
 
Restrição à Realização de Determinadas Operações pela Companhia, seus Acionistas 
Controladores, Conselheiros e Diretores 
 
De acordo com as normas e regulamentos da CVM, a Companhia, os controladores, diretores, 
conselheiros, membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos da Companhia com funções técnicas 
ou consultivas, ou por quem que, em virtude de cargo, função ou posição na Companhia, suas 
controladoras, controladas ou coligadas, tenha conhecimento de informação relevante, bem como 
qualquer outra pessoa que tome conhecimento efetivo de informações relevantes e esteja ciente de 
que estas não foram divulgadas (incluindo auditores, analistas, subscritores e consultores) são 
considerados insiders e não poderão negociar com os valores mobiliários de emissão da Companhia, 
incluindo no contexto de operações com derivativos que envolvam valores mobiliários da Companhia, 
com base no conhecimento de fato relevante que não tenha sido divulgado ao mercado. 
 
Essas restrições aplicar-se-ão, ainda: 
 

• antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da 
Companhia; 

• a qualquer Diretor, Conselheiro ou membro do Conselho Fiscal da Companhia, que se afastar 
de cargos na administração da Companhia anteriormente à divulgação de informações 
relevantes relativas à Companhia, originadas durante o seu período de gestão, estendendo-se 
a proibição de negociação (i) por um período de seis meses a contar da data em que tais 
pessoas se afastaram de seus cargos, ou (ii) até a divulgação do fato relevante ao mercado, 
salvo se a negociação puder interferir nas condições dos referidos negócios, em prejuízo da 
Companhia ou dos seus acionistas; 

• se houver a intenção de promover a incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou 
reorganização societária da Companhia, até que a referida informação seja divulgada ao mercado; 

• à Companhia, caso tenha sido assinado contrato de transferência de controle, ou se houver 
sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, até que a informação em questão seja 
divulgada ao mercado; 

• durante o período de 15 dias anteriores à divulgação das demonstrações contábeis trimestrais 
e anuais exigidas pela CVM; ou 

• aos controladores, Diretores e membros do Conselho de Administração, sempre que a 
Companhia ou qualquer uma de suas sociedades controladoras, controladas ou sujeitas a 
controle comum estiverem em processo de adquirir ou vender ações emitidas pela Companhia. 
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Restrições a Investimento Estrangeiro 
 
Não há restrições à titularidade de ações da Companhia por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior. 
Entretanto, o direito de converter pagamentos de dividendos e o produto da venda das ações em moeda 
estrangeira e de remeter esses valores ao exterior está sujeito a restrições de controle cambial e à legislação de 
capitais estrangeiros que exige, entre outras formalidades, o registro eletrônico dos investimentos no BACEN. 
 
Os investidores estrangeiros podem registrar seus investimentos como investimento estrangeiro direto, 
nos termos da Lei 4.131/62, ou como investimento estrangeiro de portfolio registrado pela CVM, nos 
termos da Resolução CMN 2.689/00 e da Instrução CVM 325. 
 
Os investidores estrangeiros diretos podem vender suas ações tanto em operações privadas como em 
bolsa de valores ou no mercado de balcão, mas em geral estão sujeitos a tratamento fiscal menos 
favorável em relação aos investidores estrangeiros de portfolio. 
 
A Resolução CMN 2.689/00 dispõe que, observadas algumas exceções, como é o caso de aquisições 
em ofertas públicas de distribuição de ações, os investidores estrangeiros de portfolio podem comprar e 
vender ações apenas em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, mas em geral fazem 
jus a tratamento fiscal mais favorável em relação aos investidores estrangeiros diretos. 
 
Juízo Arbitral 
 
A Companhia, seus Acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a 
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus 
efeitos, das disposições contidas na Lei 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas 
editadas pelo CMN, pelo BACEN e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao 
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo 
Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara 
de Arbitragem do Mercado, nos termos desse regulamento. 
 
Cancelamento de Registro de Companhia Aberta 
 
O cancelamento de registro de companhia aberta só pode ocorrer caso os controladores ou a própria Companhia 
realizem oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação, de acordo com as disposições da Lei 
6.404/76 e observados os regulamentos e normas da CVM concernentes, entre outros, ao que segue: 
 

• o preço ofertado para as ações na oferta pública deve ser o preço justo dessas ações, 
conforme determinado por laudo elaborado por empresa especializada; e 

• os acionistas representando, no mínimo, dois terços do valor total de ações devidamente 
habilitados para participar dessa oferta pública deverão ter aceitado a oferta ou concordado 
com o cancelamento do registro. 

 
Para as sociedades listadas no Novo Mercado o preço mínimo das ações na oferta pública de aquisição de 
ações, a ser realizada pelos controladores ou pela Companhia, deve se basear no valor econômico das 
ações, conforme apurado em laudo de avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, com 
experiência comprovada, e independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores 
e/ou acionista controlador, além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1° do artigo 8° da Lei 6.404/76, e 
conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6° do mesmo artigo. A instituição ou empresa especializada 
será escolhida pela assembléia geral a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração da 
Companhia devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, conforme definido 
no Regulamento do Novo Mercado, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das 
ações em circulação presentes naquela assembléia, que se instalada em primeira convocação deverá contar 
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total de ações em circulação, ou que se 
instalada em segunda convocação poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas 
representantes das ações em circulação. 
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Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, se o valor econômico das ações for superior ao valor 
informado pelo ofertante, a decisão de se proceder ao cancelamento do registro de companhia aberta 
ficará revogada, exceto se o ofertante concordar expressamente em formular a oferta pública pelo 
valor econômico apurado, devendo o ofertante divulgar ao mercado a decisão que tiver adotado. 
 
Na hipótese de haver Controle Difuso, sempre que for aprovado em Assembléia Geral o cancelamento 
de registro de companhia aberta, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pela 
própria Companhia, observadas as limitações legais, sendo que, neste caso, a Companhia somente 
poderá adquirir ações de titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de 
registro na deliberação em Assembléia Geral, após ter adquirido as ações dos demais acionistas que 
não tenham votado a favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública. 
 
Saída do Novo Mercado 
 
A Companhia poderá, a qualquer momento, requerer o cancelamento de sua listagem no 
Novo Mercado, desde que tal deliberação seja aprovada em assembléia geral por acionistas que 
representem a maioria do capital social da Companhia e desde que a BOVESPA seja informada por 
escrito a esse respeito com no mínimo 30 dias de antecedência. 
 
O cancelamento da listagem das ações da Companhia do Novo Mercado não implica o cancelamento 
do registro como companhia aberta ou da negociação das ações na BOVESPA. 
 
Se ocorrer a saída da Companhia do Novo Mercado por deliberação dos acionistas reunidos em 
Assembléia Geral para (i) que nossas ações passem a ter registro de negociação fora do Novo Mercado; 
ou (ii) em decorrência de reorganização societária, na qual as ações da companhia resultante de tal 
reorganização não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado, o acionista controlador deverá 
efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia. 
O preço da referida oferta corresponderá, no mínimo, ao valor econômico apurado, mediante 
elaboração de laudo de avaliação por empresa especializada e independente quanto ao poder de 
decisão da Companhia, seus administradores e/ou acionista controlador que será escolhida pela 
assembléia geral a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, respeitadas as 
normas legais e regulamentos aplicáveis. A notícia de realização da oferta pública deverá ser 
comunicada à BOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da assembléia geral 
da Companhia que houver aprovado a referida saída. 
 
A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico 
da Companhia é de competência privativa da assembléia geral, a partir da apresentação, pelo conselho 
de administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em 
branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas do free float presentes naquela assembléia, 
que se instalada em primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, 
no mínimo, 20% do total do free float, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar 
com a presença de qualquer número de acionistas do free float. 
 
Na hipótese de haver Controle Difuso, a saída da Companhia do Novo Mercado, seja por registro para 
negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária, ensejará a realização de 
oferta pública de aquisição de ações pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação. 
 
Na hipótese de transferência do controle acionário da Companhia no prazo de 12 meses subseqüente à 
saída da Companhia do Novo Mercado, os Controladores alienantes e os novos acionistas 
controladores deverão oferecer conjunta e solidariamente aos demais acionistas a aquisição de suas 
ações pelo mesmo preço e nas mesmas condições oferecidas aos acionistas controladores alienantes na 
transferência de controle, devidamente corrigido pela inflação no período. 
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Após o cancelamento da listagem das ações de emissão da Companhia no Novo Mercado, a 
Companhia não poderá solicitar a listagem de ações de emissão da Companhia no Novo Mercado pelo 
período mínimo de dois anos, subseqüentes ao cancelamento, salvo se a Companhia tiver seu controle 
acionário alienado após a formalização de sua saída do Novo Mercado. 
 
Operações de Compra, pela Companhia, de Ações de Própria Emissão 
 
De acordo com as normas e regulamentos da CVM, será facultado à Companhia aprovar a aquisição de 
ações de própria emissão para manutenção em tesouraria ou cancelamento. Essa aquisição, contudo, 
não poderá, dentre outras coisas: 
 

• resultar na redução do capital social da Companhia; 

• fazer com que seja necessária a utilização de recursos maiores do que os lucros acumulados e 
as reservas de lucro disponíveis (que não sejam a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a 
reserva de reavaliação e reservas de dividendo obrigatório especial);  

• criar por ação ou omissão, direta ou indiretamente, condições artificiais de demanda, oferta ou 
preço das ações ou envolver práticas não eqüitativas;  

• ser utilizada para a compra de ações detidas pelos Acionistas Controladores; ou 

• ser conduzida durante o curso de oferta pública de compra de ações de emissão própria. 
 
A decisão de comprar ações de própria emissão deve ser tomada pelo Conselho de Administração, que 
deverá especificar (i) a finalidade da operação; (ii) o número de ações a serem adquiridas; (iii) o período 
no qual a Companhia procederá a tais compras, que não deverá ultrapassar 365 dias; (iv) o número de 
ações em circulação; e (v) as instituições financeiras que atuarão como intermediárias nessas compras. 
 
A Companhia (e suas sociedades controladas e coligadas) não poderá manter em tesouraria mais do 
que 10% de suas ações ordinárias emitidas e em circulação (excluindo as ações detidas por seus 
acionistas controladores). 
 
Qualquer compra de ações de emissão da Companhia por parte da Companhia deve ser realizada em 
bolsa ou no mercado de balcão, no qual as ações estiverem registradas para negociação, não podendo 
ser feita por meio de operações privadas, exceto se previamente aprovado pela CVM. 
 
A Companhia pode, ainda, comprar suas próprias ações na hipótese de deixar de ser companhia aberta. Ver 
“Cancelamento de Registro de Companhia Aberta”. Adicionalmente, sujeito a certas limitações, a Companhia 
pode comprar ou emitir opções de compra ou de venda relacionadas às ações de sua própria emissão. 
 
Divulgação de Informações 
 
Tão logo a Companhia se torne uma companhia aberta, deveremos atender às exigências relativas à 
divulgação, previstas na Lei 6.404/76 e nos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função da 
listagem das ações da Companhia no Novo Mercado, deveremos seguir, também, as exigências 
relativas à divulgação contidas no Regulamento do Novo Mercado. 
 
Divulgação de Informações Eventuais e Periódicas 
 
A Lei 6.385/76 e a Instrução CVM 358 estabelecem que uma companhia aberta deve fornecer à CVM e 
à BOVESPA determinadas informações periódicas, que incluem as informações anuais, as informações 
trimestrais e os relatórios trimestrais da administração e dos auditores independentes. Essa legislação 
prevê também a obrigação de arquivarmos na CVM acordos de acionistas e avisos de convocação de 
assembléias gerais, bem como as cópias das atas dessas assembléias. 
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Além dos requisitos de divulgação da legislação societária e da CVM, devemos observar também os 
seguintes requisitos de divulgação previstos no Regulamento do Novo Mercado, entre outros:  
 

• no máximo seis meses após a obtenção de autorização para negociar no Novo Mercado, devemos 
apresentar demonstrações financeiras da Companhia e demonstrações consolidadas após o 
término de cada trimestre (excetuado o último) e de cada exercício social, incluindo a demonstração 
de fluxo de caixa que deverá indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e 
equivalentes de caixa, segregados em fluxos operacionais, financiamentos e investimentos; 

• a partir da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício após a 
obtenção de autorização para negociar valores mobiliários da Companhia no Novo Mercado 
devemos, no máximo, quatro meses após o encerramento do exercício social (i) divulgar 
demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas de acordo com os padrões internacionais 
U.S. GAAP ou IFRS, em Reais ou Dólares, que deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma inglês, 
acompanhadas (a) do relatório da administração; (b) das notas explicativas que informem, inclusive, o 
lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao final do exercício, segundo as Práticas Contábeis 
Adotadas no Brasil e a proposta da destinação do resultado; e (c) do parecer dos auditores 
independentes; ou (ii) divulgar, em idioma inglês, a íntegra das demonstrações financeiras, relatório da 
administração e as notas explicativas, preparadas de acordo com a Lei 6.404/76, acompanhadas (a) de 
nota explicativa adicional que demonstre a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio 
líquido apurados segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e segundo os padrões 
internacionais US GAAP ou IFRS, conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre os 
critérios contábeis aplicados; e (b) do parecer dos auditores independentes; e 

• no máximo 15 dias após o prazo estabelecido pela legislação para divulgação das informações 
trimestrais, devemos (i) apresentar, na íntegra, as informações trimestrais traduzidas para o 
idioma inglês; ou (ii) apresentar as demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas 
de acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS, conforme item acima, 
acompanhadas de relatório dos auditores independentes. 

 
Segundo o Regulamento do Novo Mercado, a Companhia deve enviar à BOVESPA e divulgar informações 
de todo e qualquer contrato celebrado entre a Companhia seus controladores, administradores, acionista 
controlador, e sociedades controladas e coligadas dos administradores e do acionista controlador, assim 
como com outras sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou direito, 
sempre que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem o mesmo fim, em 
qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$200 mil, ou valor igual ou superior a 1% sobre o 
patrimônio líquido da Companhia, considerando o maior. 
 
Divulgação de Informações Trimestrais 
 
Em suas informações trimestrais, além das informações exigidas pela legislação aplicável, uma 
companhia listada no Novo Mercado, como nós, deverá: (i) apresentar o balanço patrimonial 
consolidado, demonstração de resultado consolidado, e comentário de desempenho consolidado, caso 
a companhia esteja obrigada a apresentar demonstrações consolidadas ao fim do exercício social; (ii) 
informar a posição acionária de todo aquele que detiver mais do que 5% do capital social da 
companhia, de forma direta ou indireta, até o nível da pessoa física; (iii) informar de forma consolidada 
a quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da companhia de que sejam titulares, 
direta ou indiretamente, o acionista controlador, os administradores e os membros do Conselho Fiscal, 
se instalado; (iv) informar a evolução da participação do acionista controlador, dos membros do 
Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, em relação aos respectivos 
valores mobiliários, nos 12 meses imediatamente anteriores; (v) incluir em notas explicativas a 
demonstração de fluxo de caixa da Companhia e consolidado; (vi) informar a quantidade de ações em 
circulação e sua porcentagem em relação ao total de ações emitidas e (vii) informar a existência e a 
vinculação à Cláusula Compromissória. 
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As informações previstas no segundo, terceiro, quarto e sexto itens acima deverão também ser 
incluídas na seção “Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes” das Informações 
Trimestrais - ITR, bem como as informações previstas nos itens (iii), (iv) e (vii) acima deverão ser incluídas 
nas Informações Anuais - IAN da Companhia, na Seção “Outras Informações Consideradas Importantes 
para o Melhor Entendimento da  Companhia”. Adicionalmente a informação prevista no item (vii) 
acima deverá ser incluída nas Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP. 
 
Divulgação de Negociação com Ações Realizada por Acionista Controlador, Membro do 
Conselho de Administração, Diretor ou Membro do Conselho Fiscal 
 
Os Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, ou de qualquer outro órgão técnico ou 
consultivo devem informar a nós, para que nós possamos informar à CVM e à BOVESPA, a quantidade e 
espécie de valores mobiliários de emissão da Companhia, das sociedades controladas por nós e das sociedades 
que detêm o controle da Companhia, que são detidos por eles ou por pessoas próximas a eles, bem como 
quaisquer alterações nas suas respectivas participações. As informações relativas à movimentação de tais 
valores mobiliários (como, por exemplo, quantidade e característica, preço e data da operação) devem ser 
fornecidas a nós, sendo o nosso Diretor de Relações com Investidores responsável pela transmissão de tais 
informações à CVM e à Bovespa dentro do prazo de 10 dias a contar do final do mês em que tais 
movimentações ocorreram. 
 
Além disso, as regras do Novo Mercado obrigam o acionista controlador a divulgar informações à 
BOVESPA relativas à negociação de nossos valores mobiliários, incluindo informação relativa a 
derivativos. Essas informações devem conter: 
 

• nome e qualificação do comunicante; 

• quantidade por espécie e/ou classe, nos caso de ações movimentadas, ou características, no 
caso de outros valores mobiliários, além da identificação da companhia emissora e do saldo da 
posição detida antes e depois da negociação; e 

• forma de aquisição ou alienação, preço e data das transações. 
 
De acordo com a Instrução CVM 358, sempre que restar elevada ou reduzida em pelo menos 5% do 
capital social da Companhia a participação dos acionistas controladores, direta ou indiretamente, ou de 
acionistas que elegem membros do Conselho de Administração da Companhia, tais acionistas ou grupo 
de acionistas deverão comunicar à nós, que através de nosso Diretor de Relações com Investidores, 
transmitiremos tais informações à BOVESPA e à CVM as seguintes informações, dentre outras: 
 

• nome e qualificação do adquirente das ações;  

• objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração do 
adquirente de que suas compras não objetivam alterar a composição do controle ou a 
estrutura administrativa da sociedade;  

• número de ações, bônus de subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de 
opções de compra de ações, por espécie e classe, já detidos, direta ou indiretamente, pelo 
adquirente ou pessoa a ele ligada;  

• número de debêntures conversíveis em ações, já detidas, direta ou indiretamente, pelo 
adquirente ou pessoa a ele ligada, explicitando a quantidade de ações objeto da possível 
conversão, por espécie e classe; e  

• indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a 
compra e venda de valores mobiliários de emissão da companhia. 
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Nos casos em que a aquisição resulte ou que tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a composição 
do controle ou a estrutura administrativa da sociedade, bem como nos casos em que a aquisição gere a 
obrigação de realização de oferta pública, nos termos da Instrução CVM nº 361/02, o adquirente deverá, 
ainda, promover a publicação pela imprensa de aviso nos termos da Instrução CVM 358. 
 
Divulgação de Ato ou Fato Relevante 
 
A Instrução CVM 358 dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante 
relativo às companhias abertas, regulando o seguinte: (i) estabelece o conceito de fato relevante, 
estando incluído nesta definição qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de assembléia 
geral ou dos órgãos da administração de companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter 
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos 
negócios da Companhia, que possa influir de modo ponderável na (a) cotação dos valores mobiliários; 
(b) decisão de investidores em comprar, vender ou manter tais valores mobiliários; e (c) na decisão dos 
investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários 
emitidos pela Companhia; (ii) confere exemplos de ato ou fato potencialmente relevante que incluem, 
entre outros, a assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da Companhia, 
ingresso ou saída de sócio que mantenha com a companhia contrato ou colaboração operacional, 
financeira, tecnológica ou administrativa, incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou 
sociedades ligadas; (iii) obriga o Diretor de Relações com Investidores, os acionistas controladores, 
diretores, membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas a 
comunicar qualquer fato relevante à CVM; (iv) requer a divulgação simultânea de fato relevante em 
todos os mercados onde a companhia tenha as suas ações listadas para negociação; (v) obriga o 
adquirente do controle acionário de Companhia aberta a divulgar fato relevante, incluindo a sua 
intenção de cancelar o registro de Companhia aberta no prazo de um ano da aquisição; (vi) estabelece 
regras relativas à divulgação de aquisição ou alienação de participação relevante em Companhia 
aberta; e (vii) restringe o uso de informação privilegiada. 
 
Nos termos da Instrução CVM 358, em circunstâncias excepcionais, podemos submeter à CVM um 
pedido de tratamento confidencial com relação a um ato ou fato relevante, quando os acionistas 
controladores ou administradores da Companhia entenderem que a divulgação colocaria em risco 
interesse legítimo da Companhia. 
 
Forma e Transferência 
 
As ações ordinárias de emissão da Companhia são mantidas sob a forma escritural junto ao Banco do 
Brasil S.A. A transferência de ações ordinárias da Companhia ocorre por meio de um lançamento 
realizado pelo Banco do Brasil S.A mediante ordem por escrito do alienante, ou ordem ou autorização 
judicial, consistente de débito realizado na conta do alienante correspondente às ações ordinárias 
objeto da transferência e de respectivo crédito na conta do adquirente. 
 
Regulação do Mercado Brasileiro de Valores Mobiliários 
 
O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado, conjuntamente, pela CVM, que tem autoridade 
para regulamentar as bolsas de valores e o mercado de valores mobiliários, pelo CMN e pelo Banco 
Central, que têm, dentre outros poderes, a autoridade para licenciar corretoras de valores e para 
regular investimentos estrangeiros e operações de câmbio. O mercado brasileiro de valores mobiliários 
é regulado pela Lei 6.404/76 e pela Lei 6.385/76, conforme alterada consistindo, esta última, na 
principal lei que regula o mercado brasileiro de valores mobiliários, bem como por normas da CVM, do 
CMN e do BACEN. Essas leis e demais normativos determinam, dentre outros, os requisitos de 
divulgação de informações aplicáveis a emissoras de valores mobiliários publicamente negociados, as 
sanções penais por negociação de títulos e valores mobiliários utilizando informação privilegiada e 
manipulação de preço, e a proteção a acionistas minoritários. Adicionalmente, também regulam o 
licenciamento e a supervisão das corretoras de valores e a governança das bolsas de valores brasileiras. 
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De acordo com a Lei 6.404/76, uma companhia pode ser aberta (listada ou não listadas) ou fechada 
(e não listada). Todas as companhias listadas estão registradas na CVM e ficam sujeitas a obrigações de 
divulgação periódica de informações e de quaisquer fatos relevantes. Uma companhia registrada na 
CVM pode negociar seus valores mobiliários na BOVESPA ou em mercados brasileiros de balcão. Ações 
de companhias listadas na BOVESPA não podem ser negociadas simultaneamente em mercados 
brasileiros de balcão. As ações de uma companhia listada também podem ser negociadas fora de bolsa 
de valores, observadas as diversas limitações impostas a esse tipo de negociação. Para ser listada na 
BOVESPA, uma companhia deve requerer o registro à BOVESPA e à CVM. 
 
A negociação de valores mobiliários na BOVESPA pode ser interrompida mediante solicitação da 
companhia antes da publicação de fato relevante. A negociação também pode ser suspensa por 
iniciativa da BOVESPA ou da CVM, com base em, ou devido a, dentre outros motivos, indícios de que a 
companhia tenha fornecido informações inadequadas com relação a um fato relevante ou forneceu 
respostas inadequadas a questionamentos feitos pela CVM ou pela BOVESPA. 
 
Negociação na BOVESPA 
 
Em 2000, a BOVESPA foi reorganizada por meio da assinatura de memorandos de entendimentos entre as 
bolsas de valores brasileiras. De acordo com esses memorandos, todos os valores mobiliários passaram a ser 
negociados somente na BOVESPA, com exceção dos títulos de dívida pública negociados eletronicamente e 
de leilões de privatização, que são negociados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. 
 
A negociação de valores mobiliários listados na BOVESPA, inclusive Novo Mercado e Níveis 
Diferenciados de Governança Corporativa 1 e 2, poderá ser realizada fora das bolsas, em mercado de 
balcão não-organizado, em situações específicas. 
 
A BOVESPA é uma entidade sem fins lucrativos de propriedade de corretoras-membro. A negociação na 
BOVESPA só pode ser realizada pelas corretoras-membro e por um número limitado de não-membros 
autorizados. As negociações ocorrem das 10h00 às 17h00, ou entre 11h00 e 18h00 durante o período de 
horário de verão no Brasil, em um sistema eletrônico de negociação chamado Megabolsa. A BOVESPA também 
permite negociações das 17h45 às 19h00, ou entre 18h45 e 19h30 durante o período de horário de verão no 
Brasil, por um sistema on-line denominado “after market”, conectado a corretoras tradicionais e a corretoras que 
operam pela internet. As negociações no “after market” estão sujeitas aos limites regulatórios sobre volatilidade 
de preços e sobre o volume de ações negociadas pelos investidores que operam pela Internet. 
 
De acordo com dados da BOVESPA, em 31 de dezembro de 2006, a BOVESPA apresentou capitalização 
bursátil de aproximadamente R$1,5 trilhão e uma média diária de negociação de R$1,1 bilhão em 
2006. Adicionalmente, as 10 maiores companhias listadas na BOVESPA representaram, 
aproximadamente, 54,8% da capitalização total de mercado de todas as companhias listadas. 
 
Todas as Ações podem ser negociadas na BOVESPA. É possível que não se desenvolva mercado ativo e 
líquido para as Ações, o que limitaria a capacidade do investidor de revender as Ações. Ver Seção 
“Fatores de Risco – Riscos Relativos às Nossas Ações – Um mercado público ativo e líquido para nossas 
Ações pode não se desenvolver” deste Prospecto. 
 
A fim de manter um melhor controle sobre a oscilação do Índice BOVESPA, a BOVESPA adotou um 
sistema “circuit breaker” de acordo com o qual a sessão de negociação é suspensa por um período de 
30 minutos ou uma hora sempre que o Índice BOVESPA cair abaixo dos limites de 10,0% ou 15,0%, 
respectivamente, com relação ao índice de fechamento da sessão de negociação anterior. 
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A liquidação de operações de venda de Ações conduzidas na BOVESPA é efetuada três dias úteis após 
a data da negociação sem quaisquer reajustes. A entrega das ações e o pagamento são feitos por 
intermédio da câmara de compensação da BOVESPA, a CBLC. Geralmente, cabe ao vendedor entregar 
as ações à CBLC no segundo dia útil após a data da negociação. 
 
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa e Novo Mercado 
 
Em 2000, a BOVESPA introduziu três segmentos especiais para listagem de companhias abertas, 
conhecidos como Nível 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa e Novo Mercado. 
O objetivo foi criar um mercado secundário para valores mobiliários emitidos por companhias abertas 
brasileiras que sigam as melhores práticas de governança corporativa. Os segmentos de listagem são 
destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a 
cumprir práticas de boa governança corporativa e maiores exigências de divulgação de informações, 
em relação àquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos 
acionistas e melhoram a qualidade da informação fornecida aos acionistas. 
 
Para tornar-se uma companhia Nível 1, além das obrigações impostas pela legislação brasileira vigente, 
uma emissora deve, entre outros: (i) assegurar que suas ações, representando no mínimo 25% do seu 
capital total, estejam em circulação no mercado; (ii) adotar, sempre que fizer uma oferta pública, 
procedimentos que favoreçam a dispersão acionária; (iii) cumprir padrões mínimos de divulgação 
trimestral de informações, incluindo a apresentação de demonstrações de fluxo de caixa nas notas 
explicativas; (iv) seguir políticas mais rígidas de divulgação com relação às negociações realizadas por 
acionistas controladores, conselheiros e diretores, envolvendo valores mobiliários emitidos pela 
companhia; e (v) disponibilizar aos acionistas um calendário de eventos societários. 
 
Para tornar-se uma companhia Nível 2, além das obrigações impostas pela legislação brasileira vigente, uma 
emissora deve, entre outros: (i) cumprir todos os requisitos para listagem de companhias Nível 1; (ii) 
conceder o direito a todos os acionistas de participar da oferta pública de aquisição de ações em decorrência 
de uma alienação do controle da Companhia, oferecendo para cada ação ordinária o mesmo preço pago 
por ação do bloco de controle e para cada ação preferencial ao menos 80% do preço pago por ação do 
bloco de controle; (iii) conceder direito de voto a detentores de ações preferenciais no mínimo em matérias 
tais como (iii.a) transformação, incorporação, cisão e fusão da companhia; (iii.b) aprovação de contratos 
entre a companhia e o acionista controlador, diretamente ou por meio de terceiros, dentre os quais 
qualquer parte relacionada ao acionista controlador sempre que por força ou disposição legal ou estatutária 
sejam deliberadas em Assembléia Geral; (iii.c) aprovação da avaliação de bens destinados à integralização de 
aumento de capital da companhia; (iii.d) nomeação de empresa especializada para avaliação do valor 
econômico das ações de emissão da Companhia, no caso de realização de oferta pública de aquisição em 
decorrência do cancelamento do registro ou descontinuidade de registro no Nível 2 de Práticas Diferenciadas 
de Governança Corporativa; e (iii.e) qualquer alteração de disposições estatutárias que modifiquem qualquer 
das exigências previstas no item 4.1 do Regulamento de Listagem do Nível 2; (iv) limitar o mandato de todos 
os membros do Conselho de Administração a um mandato unificado de no máximo dois anos, que deve ser 
composto de no mínimo cinco membros dos quais no mínimo 20% deverão ser Conselheiros 
Independentes; (v) preparar demonstrações financeiras trimestrais e anuais em idioma inglês, de acordo com 
padrões internacionais de contabilidade, tais como US GAAP ou IFRS; (vi) se a companhia optar por ser 
retirada da listagem no Nível 2, seu acionista controlador deverá fazer uma oferta pública de aquisição de 
ações (sendo que o preço mínimo das ações a serem oferecidas será determinado por laudo de avaliação a 
ser produzido por empresa especializada); (vii) solucionar disputas ou controvérsias entre a Companhia, seus 
administradores e membros do Conselho Fiscal por meio de arbitragem, utilizando a Câmara de Arbitragem 
do Novo Mercado; e (viii) envidar seus melhores esforços para assegurar que, numa oferta pública de 
distribuição de ações, ocorra dispersão acionária através da adoção de procedimentos como a distribuição 
de, no mínimo, 10% de ações ofertadas a Investidores Não-Institucionais. 
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Para ser listada no Novo Mercado, uma emissora deve cumprir todos os requisitos descritos acima, bem 
como (i) emitir somente ações ordinárias; e (ii) a alienação de controle da Companhia, tanto por meio 
de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a 
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de 
aquisição das demais ações dos outros acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos 
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar 
tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante. 
 
Em 10 de abril de 2007 celebramos “Contrato de Participação no Novo Mercado” com a BOVESPA que 
terá vigência a partir da data da publicação do Anúncio de Início através do qual concordamos em 
cumprir com requisitos diferenciados de governança corporativa e divulgação de informações ao 
mercado estabelecidos pela BOVESPA, a fim de se qualificar para listagem em segmento diferenciado 
de negociação de ações, conhecido como Novo Mercado. As Ações serão negociadas no Novo 
Mercado a partir do primeiro dia útil após a data de publicação do Anúncio de Início. 
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DIVIDENDOS 

 
Pagamento de Dividendos 
 
O Estatuto Social exige que seja efetuada anualmente distribuição obrigatória aos acionistas da Companhia 
do equivalente a 25% do lucro líquido apurado no exercício anterior, o que pode ser ajustado em certas 
circunstâncias permitidas pela Lei 6.404/76. Ver Seção “Descrição do Capital Social – Dividendos e Política de 
Dividendos”. A distribuição obrigatória poderá ser efetuada na forma de dividendos. A Companhia poderá 
pagar ou creditar juros a título de remuneração de capital próprio calculados sobre as contas do patrimônio 
líquido, observados a taxa e os limites estabelecidos na legislação fiscal. O valor pago aos acionistas a título 
de juros sobre o capital próprio será deduzido do valor do dividendo mínimo obrigatório. Os dividendos ou 
os juros sobre o capital próprio são declarados em assembléia geral ordinária, que deve ocorrer até o dia 30 
de abril de cada ano, em consonância com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto Social. Quando declara 
dividendos ou juros sobre o capital próprio, a Companhia normalmente deve pagá-los dentro de 60 dias da 
declaração, a não ser que os acionistas deliberem outra data de pagamento. Em qualquer caso, a 
Companhia deve pagar os dividendos ou os juros sobre o capital próprio até o final do exercício social 
subseqüente ao que tenham sido declarados. 
 
É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório. 
A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação 
do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do 
total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações previstas em lei. 
Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório. 
 
A tabela abaixo apresenta um resumo dos dividendos que distribuímos para nossos acionistas nos 
últimos cinco anos: 
 
Data Dividendos 

26/04/2007 Aprovar a distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2006 
no montante total de R$37.577.902,11, sendo que: (i) R$29.905.389,99 foram distribuídos 
aos acionistas como dividendos intermediários, conforme deliberado na reunião da Diretoria 
realizada em 28/12/2006; e (ii) R$7.672.512,12 a serem pagos em 16/05/2007. 

28/12/2006 
 

Distribuição de dividendos intermediários no valor total de R$29.905.389,99, com base no 
balanço patrimonial levantado em 30/11/2006. 

24/04/2006 Distribuição de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2005 no valor 
total de R$70.133.720,05. 

19/04/2005 Ratificar a distribuição de dividendos no montante de R$66.965.550,00 deliberados e pagos 
antecipadamente em novembro de 2004 e de juros sobre o capital próprio no valor de 
R$21.437.642,00, dos quais R$7.720.642,00 e R$13.717.000,00 foram deliberados e pagos 
antecipadamente em abril e novembro de 2004, respectivamente. Distribuição de dividendos 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2004 no valor de R$6.287.458,31. 
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
Essa seção contém informações sobre práticas de governança corporativa aplicáveis à Companhia, e 
deve ser analisada conjuntamente com as Seções “Descrição do Capital Social” e “Administração”. 
 
Introdução 
 
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo 
os relacionamentos entre acionistas, Conselho de Administração, Diretoria, auditores independentes 
e Conselho Fiscal. 
  
O Novo Mercado, conforme explicação detalhada abaixo, é um segmento de listagem da BOVESPA 
destinado à negociação de ações emitidas por empresas que se comprometem, voluntariamente, com a 
adoção das práticas de governança corporativa e divulgação de informações adicionais em relação ao 
que é exigido pela legislação. 
 
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa 
 
Em 2000, a BOVESPA introduziu três segmentos especiais para negociação de valores mobiliários no 
mercado de ações, conhecidos como Níveis 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa 
e Novo Mercado. O objetivo foi criar um mercado secundário para valores mobiliários emitidos por 
companhias abertas brasileiras que sigam melhores práticas de governança corporativa. Os segmentos 
de listagem são destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam 
voluntariamente a cumprir práticas de boa governança corporativa e maiores exigências de divulgação 
de informações em relação àquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam 
os direitos dos acionistas e melhoram a qualidade da informação a eles fornecida.  
 
Adesão ao Novo Mercado  
 
Com o propósito de manter o mais elevado padrão de governança corporativa, celebramos um 
contrato com a BOVESPA visando cumprir com os requisitos de listagem do Novo Mercado. As 
companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas regras 
mais rígidas do que as presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a (i) emitir apenas 
ações ordinárias; (ii) manter, no mínimo, 25% de ações do capital da Companhia em circulação; 
(iii) detalhar e incluir informações adicionais nas informações trimestrais; e (iv) disponibilizar as 
demonstrações financeiras anuais no idioma inglês e com base em princípios de contabilidade 
internacionalmente aceitos. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da assinatura de contratos 
entre a companhia, seus administradores e acionistas controladores e a BOVESPA, além da adaptação 
do Estatuto Social da Companhia para as regras contidas no Regulamento do Novo Mercado. 
 
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas impostas pelo Novo 
Mercado, as quais visam conceder transparência com relação às atividades e situação econômica das 
companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de participação na 
administração das companhias, entre outros direitos. As principais regras relativas ao Novo Mercado 
são sucintamente descritas a seguir, às quais a companhia aderente também está sujeita. 
 
Primeiramente, a companhia que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no Novo Mercado deve 
obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto à CVM. Além disso, a companhia deve, 
entre outras condições, firmar Contrato de Participação no Novo Mercado e adaptar seu Estatuto Social às 
cláusulas mínimas exigidas pela BOVESPA. Com relação à estrutura do capital social, deve ser dividido 
exclusivamente em ações ordinárias e uma parcela mínima de ações, representando 25% do capital social, 
deve ser mantida em circulação pela companhia. Existe, ainda, uma vedação à emissão de partes 
beneficiárias (ou manutenção em circulação) pelas companhias listadas no Novo Mercado. 
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O conselho de administração de companhias autorizadas a terem suas ações negociadas no Novo 
Mercado deve ser composto por no mínimo 5 (cinco) membros, eleitos pela assembléia geral, com 
mandato unificado de, no máximo, 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Dos membros do 
Conselho de Administração, ao menos 20% devem ser Conselheiros Independentes. Todos os novos 
membros do conselho de administração e da diretoria devem subscrever um Termo de Anuência dos 
Administradores, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento. Por 
meio do Termo de Anuência, os novos administradores da Companhia responsabilizam-se 
pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o 
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e com o Regulamento do Novo Mercado. 
 
Dentre outros requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destacamos: (i) a obrigação de 
realizar ofertas públicas de aquisição de ações sob determinadas circunstâncias, como, por exemplo, quando 
do cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado; (ii) dever de realizar ofertas de distribuição de 
ações sempre de modo a favorecer a dispersão acionária; (iii) extensão para todos os acionistas das mesmas 
condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da companhia; (iv) obrigações de 
prestação de informações não financeiras a cada trimestre, como, por exemplo, o número de ações detidas 
pelos administradores da companhia e o número de ações em circulação; (v) dever de maior divulgação de 
operações com partes relacionadas; e (vi) necessária submissão da Companhia, seus acionistas, administradores 
e membros do Conselho Fiscal ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da BOVESPA para a 
resolução de conflitos que possam surgir entre eles, relacionados ou oriundos da aplicação, validade, eficácia, 
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto 
Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e 
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de 
capitais em geral, além daquelas constantes do regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de 
Arbitragem e do Contrato de Participação no Novo Mercado. 
 
Em decorrência da edição da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2829, de 30 de março de 2001 
(“Resolução CMN nº 2829/01”), e posteriores alterações, que estabeleceram novas regras de aplicação dos 
recursos das entidades fechadas de previdência privada, ações de emissão de companhias que adotam práticas 
diferenciadas de governança corporativa, tais como aquelas cujos valores mobiliários são admitidos a negociação 
no segmento especial Novo Mercado ou cuja classificação de listagem seja de Nível 1 ou Nível 2 de acordo com a 
regulamentação emitida pela BOVESPA, podem ter maior participação na carteira de investimento de tais fundos 
de pensão. Assim, as ações de companhias que adotam práticas de governança corporativa passaram a ser, desde 
a edição da Resolução CMN nº 2829/01 e posteriores alterações, um investimento importante e atraente para as 
entidades fechadas de previdência privada, que são grandes investidores do mercado de capitais brasileiro. 
Este fato tem impulsionado o desenvolvimento do Novo Mercado, beneficiando as companhias cujos valores 
mobiliários são ali negociados, inclusive a nossa Companhia.  
 
Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa - IBGC 
 
O “Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo IBGC objetiva indicar os 
caminhos para todos os tipos de sociedade visando (i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar seu 
desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua 
perenidade; sendo que os princípios básicos inerentes a esta prática são a transparência, a eqüidade, a 
prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Dentre as práticas de governança corporativa 
recomendadas pelo IBGC em tal código, adotamos: 
 

• Emissão exclusiva de ações ordinárias;  

• Política “uma ação igual a um voto”;  

• Contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e 
demonstrativos financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada para prestar 
outros serviços, assegurando a total independência; 
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• Estatuto Social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembléia Geral; (ii) competências 

do Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) sistema de votação, eleição, destituição e 
mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;  

• Transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração; 

• Convocações de assembléia e documentação pertinente disponíveis desde a data da primeira 
convocação, com detalhamento das matérias da ordem do dia, sem a inclusão da rubrica 
“outros assuntos” e sempre visando a realização de assembléias em horários e locais que 
permitam a presença do maior número possível de acionistas; 

• Fazer constar votos dissidentes nas atas de assembléias ou reuniões, quando solicitado; 

• Vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de 
informações relevantes; 

• Previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos entre 
acionistas e Companhia; 

• Dispersão de ações (free float), visando a liquidez dos títulos;  

• Composição do Conselho de Administração deve ter ao menos 20% de membros 
independentes (ausente de vínculos com a companhia e com o acionista controlador); 

• Conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras e experiência em 
participação em outros conselhos de administração; e 

• Previsão estatutária de vedação ao acesso de informações e de direito de voto de conselheiros 
em situações de conflito de interesse. 

 
Para informações adicionais sobre as práticas de governança corporativa adotadas pela Companhia, 
vide as Seções “Administração” e “Descrição do Capital Social”.  
 
Reunião Pública com Analistas 
 
O Regulamento do Novo Mercado estipula que, pelo menos uma vez ao ano, a Companhia e os 
Administradores deverão realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para 
divulgar informações quanto à sua respectiva situação econômico-financeira, projetos e perspectivas. 
 
Calendário Anual 
 
Fica estipulado pelo Regulamento do Novo Mercado que a Companhia e os Administradores deverão 
enviar à BOVESPA e divulgar, até o fim de janeiro de cada ano, um calendário anual, informando sobre 
eventos corporativos programados, contendo informações sobre a Companhia, o evento, data e hora 
de sua realização, a publicação e o envio do documento tratado no evento à BOVESPA. Eventuais 
alterações subseqüentes em relação aos eventos programados deverão ser enviadas à BOVESPA e 
divulgadas imediatamente. 
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LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S/A 
 

CNPJ/MF N.º 42.278.291/0001-24 
NIRE N.º 3 330 026 074-9 

 
Estatuto Social 

 
Capítulo I  

Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração 
 

Artigo 1º – A Log-In – Logística Intermodal S/A (“Companhia”) é uma sociedade anônima, regida pelo 
presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.  
 
Artigo 2º – A Companhia tem sua sede social na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
à Avenida Graça Aranha nº 26, 9º andar – parte. 
 

Parágrafo Único A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências, 
sucursais, representações, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior 
por deliberação do Conselho de Administração. 

 
Artigo 3º – A Companhia tem por objeto social principal (i) explorar, com embarcações próprias ou 
alheias, o comércio marítimo de longo curso, cabotagem e fluvial no transporte de cargas em geral; (ii) 
operar terminais terrestres e portuários, inclusive navegação de apoio portuário; (iii) exercer atividades 
de armazenagem e comercialização de serviços de logística e de mercadorias e administração de 
embarcações; (iv) prestar serviços de transporte rodoviário e ferroviário; e (v) exercer atividades 
complementares, correlatas ou acessórias, inerentes às suas atividades, quando necessárias ou 
convenientes aos interesses sociais.  
 

Parágrafo 1º – A Companhia também poderá exercer as seguintes atividades: o comércio, 
representação, serviços de reparo naval, importação, exportação, armazenagem, e todo tipo de 
atos de comércio e intermediação em geral, na compra, venda e permuta de bens, equipamentos, 
componentes, peças e partes inerentes as suas atividades e das sociedades nas quais participe. 

 
Parágrafo 2º – A Companhia poderá ainda participar de sociedades nacionais e estrangeiras de 
objeto conexo ou afim. 

 
Artigo 4º – A Companhia tem prazo de duração indeterminado. 

 
Capítulo II  

Capital Social e Ações 
 
Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$26.209.206,88 (vinte e seis milhões, duzentos e nove mil, duzentos e seis reais e oitenta e oito 
centavos), representado por 60.600.510 (sessenta milhões, seiscentos mil, trezentas e dez) ações 
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

 
Parágrafo 1º – O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação 
ordinária confere o direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.  
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Parágrafo 2º – Todas as ações da Companhia serão nominativas e poderão ser transferidas para 
conta de depósito mantida junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) a prestar serviços de escrituração, podendo ser cobrada dos acionistas a 
remuneração de que trata o Parágrafo 3º do Artigo 35 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 

 
Parágrafo 3º – A Companhia não pode emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. 

 
Parágrafo 4º – Os acionistas têm direito de preferência, na proporção de suas respectivas 
participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição de 
emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias, ressalvado o 
disposto no Artigo 6º deste Estatuto Social. 

 
Artigo 6º – O capital social da Companhia pode ser aumentado até o limite de 121.201.020 (cento e 
vinte um milhões, duzentos e um mil e vinte) ações ordinárias, sem valor nominal. 

 
Parágrafo 1º – Dentro dos limites autorizados neste Artigo, poderá a Companhia, por deliberação 
do Conselho de Administração, aumentar o capital social independentemente de reforma 
estatutária. O Conselho de Administração fixará o preço de emissão e as demais condições de 
subscrição e integralização das ações dentro do limite do capital autorizado.  

 
Parágrafo 2º – A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de 
preferência, ou ser reduzido o prazo para o seu exercício, na emissão de ações, debêntures 
conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa 
de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pública de 
aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado. 

 
Parágrafo 3º – A Companhia poderá, dentro do limite de capital autorizado neste Artigo, 
outorgar opção de compra de ações a seus administradores e empregados e a pessoas naturais 
que prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores e empregados de outras 
sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de 
preferência para os acionistas. 

 
Capítulo III  

Assembléias Gerais de Acionistas 
 
Artigo 7º – A Assembléia Geral que for convocada e instalada de acordo com a legislação aplicável e 
as disposições deste Estatuto Social tem poderes para decidir sobre todos os negócios relativos à 
atividade da Companhia e tomar todas as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e 
desenvolvimento. 
 
Artigo 8º – A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros 
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que a lei ou o interesse 
social o exigir, observadas em suas instalações os preceitos previstos na Lei das Sociedades por Ações e 
neste Estatuto Social.  
 

Parágrafo 1º – As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria de votos dos 
acionistas presentes, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e neste 
Estatuto Social. 
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Parágrafo 2º – A Assembléia Geral que tiver como matéria da ordem do dia deliberar sobre (a) o 
cancelamento de registro de companhia aberta (exceto no caso do Artigo 40, (ii) deste Estatuto 
Social); (b) a saída da Companhia do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa 
(“Novo Mercado” e “Bovespa”, respectivamente), ou (c) a alteração ou exclusão do Artigo 35 deste 
Estatuto Social, deverá ser convocada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. Na hipótese 
prevista no inciso “c” deste Parágrafo 2º, a matéria somente poderá ser deliberada em Assembléia 
Geral se antecedida de proposta do Conselho de Administração formalizada com observância do 
disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 20 deste Estatuto Social. 

 
Parágrafo 3º – A Assembléia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, 
constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das 
Sociedades por Ações. 

 
Parágrafo 4º – Nas Assembléias Gerais, os acionistas deverão apresentar, com, no mínimo, 
48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos 
societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante 
expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da 
Assembléia Geral; (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; 
e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o 
extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. 

 
Parágrafo 5º – As atas das Assembléias Gerais deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos 
ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas dos 
acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções. 

 
Artigo 9º – As Assembléias Gerais serão presididas pelo Diretor-Presidente e de Relações com 
Investidores, ou por seu substituto, e secretariadas por qualquer pessoa, convidada pelo presidente da 
Assembléia Geral.  
 
Artigo 10 – Compete à Assembléia Geral, além das demais atribuições previstas em lei:  
 

(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 
 
(b) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;  
 
(c) fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, 

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

qualquer sociedade na Companhia; 
 
(f) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações; 
 
(g) aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus 

administradores e empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim 
como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou 
indiretamente pela Companhia;  
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(h)  deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do 
lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 

 
(i)  eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; 
 
(j) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM, ressalvado o 

disposto no Artigo 40, (ii) deste Estatuto Social;  
 
(k)  deliberar sobre a saída do Novo Mercado, a qual deverá ser comunicada à Bovespa por escrito, 

com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; 
 

(l) escolher empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações 
da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta perante a CVM ou 
saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VII deste Estatuto Social, dentre as 
empresas indicadas pelo Conselho de Administração; e 

 
(m)  deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, exceto quando disposto de forma 

diversa na lei aplicável ou neste Estatuto Social. 
 
Artigo 11 – Durante 8 (oito) dias, antes da data marcada para as Assembléias Gerais, não se farão 
transferências de ações. 

 
Capítulo IV  

Administração 
 

Seção I  
Disposições Gerais 

 
Artigo 12 – A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria na forma 
da lei e deste Estatuto Social. Os Conselheiros são eleitos pela Assembléia Geral e os Diretores são 
eleitos pelo Conselho de Administração. 
 
Artigo 13 – A posse dos administradores nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, 
assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, e pela prévia 
subscrição do Termo de Anuência dos Administradores a que alude o Regulamento de Listagem do 
Novo Mercado. 
 

Parágrafo 1º – Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, 
salvo se diversamente deliberado pela Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração, 
conforme o caso. 

 
Parágrafo 2º – A Assembléia Geral fixará a remuneração global anual dos administradores e 
caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente. 

 
Artigo 14 – Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração 
se reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da 
maioria dos presentes. 
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Parágrafo Único –  Somente é dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua 
validade se presentes todos os membros do respectivo órgão de administração. São considerados 
presentes os membros do órgão da administração que manifestarem seu voto por meio da 
delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão, por voto escrito antecipado e por 
voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação. 

 
Seção II  

Conselho de Administração 
 
Artigo 15 – O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo, 09 
(nove) membros, todos acionistas. Em cada Assembléia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição do 
Conselho de Administração, tendo em vista o término de seu mandato, os acionistas deverão fixar o 
número efetivo de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato. 

 
Parágrafo 1º – No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração 
deverão ser Conselheiros Independentes, conforme definido no Parágrafo 2º deste Artigo na forma 
do Regulamento de Listagem do Novo Mercado. Quando, em decorrência da observância desse 
percentual, resultar número fracionário de Conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o 
número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).  

 
Parágrafo 2º – “Conselheiro Independente” caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a 
Companhia, exceto a participação de capital; (ii) não ser acionista Controlador (conforme definido 
no Artigo 32, Parágrafo 1º deste Estatuto Social), cônjuge ou parente até segundo grau daquele, 
não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada 
ao acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão 
excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da 
Companhia, do acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser 
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em 
magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de 
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à 
Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da 
Companhia; (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de Conselheiro 
(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição). É 
considerado Conselheiro Independente aquele eleito por eleição em separado, conforme previsto 
no Artigo 141, §4º e §5º, da Lei das Sociedades por Ações. A qualificação como Conselheiro 
Independente deverá ser expressamente declarada na ata da assembléia geral que o eleger.  

 
Parágrafo 3º – O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não 
podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembléia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em 
sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar 
interesse conflitante com a Companhia. 

 
Parágrafo 4º – O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou 
participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais tenha 
ou represente interesse conflitante com os da Companhia. 

 
Parágrafo 5º – O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar, 
comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sempre no intuito de assessorar o Conselho de 
Administração, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração 
e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia.  
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Parágrafo 6º – O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que 
serão eleitos pela maioria de votos dos Conselheiros presentes, na primeira reunião do Conselho 
de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que 
ocorrer renúncia ou vacância naqueles cargos. O Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente 
em suas ausências e impedimentos temporários, independentemente de qualquer formalidade. Na 
hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente, as funções 
do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo 
Presidente.  

 
Parágrafo 7º  – No caso de vacância de qualquer cargo de Conselheiro, um novo membro deve 
ser eleito pela Assembléia Geral e o seu mandato deve vigorar até o fim do mandato unificado dos 
demais Conselheiros. Para os fins deste Artigo, ocorre a vacância com a destituição, morte, 
renúncia, impedimento comprovado ou invalidez. 

 
Artigo 16 – O Conselho de Administração tem mandato unificado de 2 (dois) exercícios anuais, 
considerando-se exercício anual o período compreendido entre 2 (duas) Assembléias Gerais Ordinárias, 
sendo permitida a reeleição. 
 

Parágrafo Único – Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente 
do órgão o voto de qualidade, no caso de empate na votação.  

 
Artigo 17 – O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, uma vez por trimestre e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente ou pela maioria 
dos seus membros ou, ainda, por solicitação da Diretoria. Para ser válida, a convocação deve ser feita 
com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, por meio de carta com aviso de recebimento, fac-
símile ou mensagem eletrônica, devendo indicar a data e o horário da reunião e os assuntos que 
constam da ordem do dia. Serão dispensáveis as formalidades de convocação quando todos os 
Conselheiros comparecerem à reunião, ou se declararem por escrito, cientes do local, data, hora e 
ordem do dia. 
 

Parágrafo Único – As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas por 
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita 
a identificação do membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à 
reunião. A respectiva ata deverá ser posteriormente assinada por todos os membros que 
participaram da reunião. 
 

Artigo 18 – As reuniões do Conselho de Administração são instaladas com a presença da maioria de 
seus membros. Nas reuniões, o Conselheiro pode ser representado por outro Conselheiro a quem 
tenha outorgado poderes para tanto, por meio de procuração, e poderá enviar seu voto por escrito, 
inclusive por fac-símile. 

 
Artigo 19 – Cada Conselheiro tem direito a 01 (um) voto nas reuniões do Conselho de Administração, 
seja pessoalmente ou representado por outro Conselheiro a quem tenha outorgado poderes para 
tanto, mediante apresentação de procuração específica para a reunião em pauta, incluindo o voto de 
Conselheiro ausente e sua respectiva justificativa. Serão considerados válidos os votos dos Conselheiros 
que tenham sido enviados por escrito, antes da reunião do Conselho de Administração. As deliberações 
da reunião serão válidas se contarem com o voto favorável da maioria dos Conselheiros presentes à 
reunião. As deliberações devem ser lavradas em atas e registradas no Livro de Atas de Reuniões do 
Conselho de Administração e, sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos 
perante terceiros, seus extratos devem ser arquivados na Junta Comercial competente e publicados. 
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Artigo 20 – Compete ao Conselho de Administração, além das demais competências a ele atribuídas 
por este Estatuto Social: 
 

(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
 

(b)  eleger e destituir os Diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições;  
 

(c)  fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, 
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;  

 

(d)  convocar a Assembléia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do Artigo 132 da Lei das 
Sociedades por Ações;  

 

(e)  manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;  
 

(f)  deliberar sobre a emissão de debêntures, não conversíveis em ações; 
 

(g) estabelecer os limites de alçada da Diretoria para a aquisição, oneração e alienação de bens do 
ativo permanente; 

 

(h)  estabelecer os limites de alçada da Diretoria para a celebração de acordos, contratos e 
convênios que constituam obrigações ou compromissos para a Companhia; 

 

(i) estabelecer os limites de alçada da Diretoria para a contratação de financiamentos, empréstimos, 
captação de recursos e a emissão de quaisquer instrumentos de captação de recursos; 

 

(j)  autorizar a aquisição, oneração e alienação de títulos, ações e outros valores mobiliários de 
emissão da Companhia, ou de suas controladas; 

 

(k)  autorizar a constituição de garantia real, alienação fiduciária em garantia e a constituição de 
ônus sobre os ativos da Companhia; 

 

(l)  autorizar a constituição de sociedades, a participação e a retirada da Companhia no capital de 
outras sociedades ou em outras entidades, subscrição de títulos conversíveis em ações ou cotas, 
exercícios ou renúncia de direitos de subscrição de ações ou debêntures conversíveis em ações; 

 

(m)  escolher e destituir os auditores independentes;  
 

(n)  distribuir entre os Conselheiros e Diretores, individualmente, a parcela da remuneração anual 
global dos administradores fixada pela Assembléia Geral; 

 

(o)  definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a 
elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de 
registro de companhia aberta perante a CVM ou saída do Novo Mercado, na forma definida 
no Parágrafo 1º do Artigo 41 deste Estatuto Social;  

(p)  autorizar o levantamento de demonstrações financeiras e distribuição de dividendos ou juros 
sobre capital próprio em períodos iguais ou menores a 6 (seis) meses, à conta do lucro apurado 
nessas demonstrações financeiras ou à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros 
existentes no último balanço patrimonial anual ou semestral, na forma prevista neste Estatuto 
Social e na legislação aplicável; 

 

(q)  apresentar à Assembléia Geral proposta de cisão, fusão, incorporação, dissolução ou 
participação em qualquer empreendimento comum, em qualquer associação entre empresas, 
bem como a transformação em outro tipo societário, falência, concordata e liquidação da 
Companhia; 

 

A-7



 
 

(r)  deliberar sobre a abertura, o encerramento e a alteração de endereços de filiais, agências, 
depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia no País ou no 
exterior; 

 

(s)  aprovar os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e 
os programas de investimento; 

 

(t) deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, observado o disposto no Artigo 6º 
e demais disposições deste Estatuto Social; 

 

(u) apresentar à Assembléia Geral proposta acerca de alteração ou exclusão do Artigo 35 deste 
Estatuto Social; 
 

(v) aprovar qualquer transação ou conjunto de transações cujo valor seja igual ou superior a 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e que seja celebrada entre a Companhia e (i) seus acionistas 
Controladores, conforme tal termo é definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado; 
(ii) qualquer pessoa física, incluindo o cônjuge e parentes até terceiro grau, ou pessoa jurídica 
que detenha, direta ou indiretamente, o Controle dos acionistas Controladores da Companhia; 
ou (iii) qualquer pessoa jurídica em que quaisquer dos acionistas Controladores detenham o 
Controle. Independentemente do valor envolvido, todas as transações contempladas neste inciso 
(x) deverão ser realizadas em termos e condições de mercado (arm´s length); 

 

(x) deliberar acerca da renúncia de direitos pela Companhia; 
 

(y) deliberar sobre a indicação, proposta pela Diretoria, das pessoas que devam integrar os órgãos 
de administração, consultivo e fiscal das sociedades e entidades em que a Companhia tenha 
participação, inclusive indireta; 

 

(z) deliberar sobre quaisquer reformulações, alterações ou aditamentos de acordos de acionistas, 
ou de contratos de consórcio, ou entre acionistas ou entre consorciados de sociedades ou 
consórcios dos quais a Companhia participe e, ainda, a celebração de novos acordos e/ou 
contratos que contemplem matérias desta natureza; e 

 

(aa) autorizar a aquisição de ações de sua emissão para manutenção em tesouraria, cancelamento 
ou posterior alienação. 
 

Parágrafo Primeiro – A deliberação do Conselho de Administração descrita na alínea (u) deste 
Artigo 20 será tomada sempre mediante deliberação de 75% (setenta e cinco) por cento dos 
membros do Conselho de Administração em exercício. 

 
Parágrafo Segundo – A deliberação do Conselho de Administração descrita na alínea (v) deste 
Artigo 20 será tomada sempre mediante deliberação da maioria dos membros do Conselho de 
Administração presentes à uma reunião regularmente convocada, sendo que o Conselheiro 
Independente terá o poder de veto sobre esta deliberação. 

 
Seção III  
Diretoria 

 
Artigo 21 – A Diretoria é composta por 5 (cinco) membros, acionistas ou não, e residentes no Brasil, 
sendo (i) 1 (um) Diretor Presidente e de Relações com Investidores; (ii) 1 (um) Diretor Financeiro; e 3 
(três) Diretores sem designação específica. 
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Parágrafo 1º – Nos seus impedimentos temporários ou ausências, o Diretor Presidente e de 
Relações com Investidores será substituído pelo Diretor Financeiro. Em caso de vacância do cargo 
de Diretor Presidente e de Relações com Investidores, o seu substituto provisório será o Diretor 
Financeiro até a primeira reunião subseqüente do Conselho de Administração, que deve ocorrer no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após tal vacância, e designará o substituto do Diretor Presidente e 
de Relações com Investidores pelo restante do prazo de mandato.  

 
Parágrafo 2º – Os demais Diretores serão substituídos, em casos de ausência ou impedimento 
temporário, por outro Diretor, escolhido pelo Diretor Presidente e de Relações com Investidores. 
Em caso de vacância no cargo de qualquer dos demais Diretores, o substituto provisório será 
escolhido pelo Diretor Presidente e de Relações com Investidores e assumirá o cargo até a primeira 
reunião subseqüente do Conselho de Administração, que deve ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias após tal vacância, que lhe designará substituto pelo restante do prazo de mandato.  

 
Parágrafo 3º – Para os fins do disposto nos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo, ocorre a vacância com 
a destituição, morte, renúncia, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por 
mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 

 
Parágrafo 4º – Os Diretores têm as seguintes atribuições: 

 
(a) Diretor Presidente e de Relações com Investidores: (i) presidir as reuniões da Diretoria; 

(ii) exercer a direção executiva da Companhia, cumprindo-lhe, para tanto, a coordenação e 
a supervisão das atividades dos demais Diretores, diligenciando para que sejam fielmente 
observadas as deliberações e as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração e pela 
Assembléia Geral; (iii) propor, sem exclusividade de iniciativa, ao Conselho de 
Administração, a atribuição de funções a cada Diretor no momento de sua respectiva 
eleição; (vii) indicar o substituto dos demais Diretores nos casos de ausência ou 
impedimento temporário; (viii) indicar o substituto provisório dos demais Diretores nos 
casos de vacância, observado o disposto no Parágrafo 3º, do Artigo 21 deste Estatuto 
Social; (ix) representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições 
que atuam no mercado de capitais; (x) monitorar o cumprimento das obrigações dispostas 
no Artigo 43 deste Estatuto Social pelos acionistas da Companhia e reportar à Assembléia 
Geral e ao Conselho de Administração, quando solicitado, suas conclusões, relatórios e 
diligências; e (xi) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas 
pelo Conselho de Administração. 

 
(b) Diretor Financeiro: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas contábil e 

financeira da Companhia; (ii) cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da 
Companhia, conforme estabelecida pelo Conselho de Administração; e (iii) exercer as 
atribuições que lhe forem cometidas pelo Diretor Presidente e de Relações com 
Investidores ou pelo Conselho de Administração.  

 
(c) Diretores sem designação específica: (i) assistir e auxiliar o Diretor Presidente e de Relações 

com Investidores na administração dos negócios da Companhia; (ii) cumprir e fazer 
cumprir a orientação geral dos negócios da Companhia, conforme estabelecida pelo 
Conselho de Administração; e (iii) exercer as atividades referentes às funções que lhe 
tenham sido atribuídas pelo Diretor Presidente e de Relações com Investidores ou pelo 
Conselho de Administração. 
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Artigo 22 – A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento 
regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, transigir e 
acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes. Compete-lhe administrar e gerir 
os negócios da Companhia, especialmente:  

 
(a)  cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e 

da Assembléia Geral;  
 

(b)  representar a Companhia, de conformidade com as atribuições ditadas por este Estatuto 
Social, pelo Conselho de Administração e pela Assembléia Geral;  

 

(c)  submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da 
Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior;  

 

(d) aprovar as normas gerais de operação, administração e controle da Companhia; 
 

(e)  aprovar a organização interna da Companhia e a respectiva distribuição de competência; 
 

(f)  elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os orçamentos anuais e plurianuais, os 
planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento; 

 

(g) fixar a orientação de voto a ser seguida por seus representantes, em assembléias gerais ou 
equivalentes nas sociedades, fundações e outras entidades de que participe a Companhia, 
direta ou indiretamente, respeitadas as oportunidades de investimento da Companhia e 
orientações aprovadas pelo Conselho de Administração, bem como o respectivo orçamento e 
demais normas do presente Estatuto Social; 

 

(h) aprovar, até o limite de alçada estabelecido pelo Conselho de Administração, a aquisição, 
oneração e alienação de bens do ativo permanente; 

 

(i)  aprovar, até o limite de alçada estabelecido pelo Conselho de Administração, a celebração de 
acordos, contratos e convênios que constituam obrigações ou compromissos para a 
Companhia; e 

 

(j) aprovar, até o limite de alçada estabelecido pelo Conselho de Administração, a contratação de 
financiamentos, empréstimos, captação de recursos e a emissão de quaisquer instrumentos de 
captação de recursos. 

 
Artigo 23 – Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 2 (dois) exercícios anuais, 
considerando-se exercício anual o período compreendido entre 2 (duas) Assembléias Gerais Ordinárias, 
sendo permitida a reeleição.  
 
Artigo 24 – A representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante 
quaisquer terceiros, qualquer órgão público ou autoridade federal, estadual ou municipal, assim como 
autarquias governamentais, sociedades de economia mista, entidades paraestatais, e de qualquer 
instituição de crédito, inclusive na assinatura de documentos que importem em responsabilidade para 
esta, deverá ser realizada, sempre, por 2 (dois) Diretores da Companhia, por 2 (dois) procuradores 
constituídos na forma do Parágrafo Primeiro deste Artigo, sempre em conjunto, ou por 1 (um) 
procurador em conjunto com um Diretor. 
 

Parágrafo 1º – Salvo quando da essência do ato for obrigatória a forma pública, os mandatários 
deverão ser constituídos através de procuração sob a forma de instrumento particular, na qual 
deverão ser especificados os poderes por ela outorgados e o prazo de validade do referido 
mandato. As procurações da Companhia deverão ser assinadas por 2 (dois) Diretores, em conjunto. 
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Parágrafo 2º – Pode, ainda, a Companhia ser representada por um único procurador (i) nas 
assembléias gerais de acionistas ou equivalentes de sociedades, consórcios ou outras entidades das 
quais participe; (ii) em atos decorrentes do exercício de poderes constantes da procuração “ad 
judicia”; (iii) perante órgãos de qualquer esfera do governo, alfândega e concessionárias de serviço 
público para atos específicos nos quais não seja necessária ou permitida a presença de um segundo 
procurador; e (iv) na assinatura de instrumentos contratuais em solenidades e/ou circunstâncias nas 
quais não seja possível a presença de um segundo procurador.  

 
Parágrafo 3º – No caso de obrigações a serem assumidas no exterior, a Companhia poderá ser 
representada por um único Diretor ou procurador, com poderes específicos e limitados, nos termos 
deste Estatuto Social.   

 
Artigo 25 – A Diretoria deverá reunir-se, no mínimo, 1 (vez) vez ao mês ou sempre que convocada por 
qualquer dos Diretores. Para ser válida, a convocação deve ser feita com antecedência mínima de 02 
(dois) dias, por meio de carta com aviso de recebimento, fac-símile ou mensagem eletrônica, devendo 
indicar a data e o horário da reunião e os assuntos que constam da ordem do dia. Serão dispensáveis 
as formalidades da convocação quando todos os Diretores comparecerem à reunião, ou se declararem, 
por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. 
 

Parágrafo 1º – As atas das reuniões da Diretoria devem ser lavradas no Livro de Atas de Reuniões 
da Diretoria e, sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, 
arquivadas na Junta Comercial competente e publicadas. A presença da maioria dos Diretores 
constitui quorum para a instalação das reuniões.  

 
Parágrafo 2º – Cada Diretor tem direito a 01 (um) voto nas reuniões. As deliberações da Diretoria 
serão válidas se contarem com o voto favorável da maioria dos Diretores presentes. Caso haja 
empate, caberá ao Diretor Presidente e de Relações com Investidores o voto de qualidade.  

 
Artigo 26 – São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os atos 
praticados por Conselheiros, Diretores, procuradores ou empregados, em negócios estranhos ao objeto 
social, neles incluídos a prestação de fiança, aval, endosso ou quaisquer garantias não relacionadas ao 
objeto social ou contrários ao disposto neste Estatuto Social. 

 
Capítulo V  

Conselho Fiscal 
 
Artigo 27 – O Conselho Fiscal da Companhia funcionará de modo não permanente, com as 
atribuições e poderes que a lei lhe confere, e somente será instalado por deliberação da Assembléia 
Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.  
 

Parágrafo 1º – Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros titulares 
e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral. 

 
Parágrafo 2º – A posse dos membros do Conselho Fiscal nos cargos far-se-á por termo lavrado em 
livro próprio, assinado pelo Conselheiro empossado, e pela prévia subscrição do Termo de 
Anuência dos Membros do Conselho Fiscal a que alude o Regulamento de Listagem do Novo 
Mercado. 

 
Parágrafo 3º – O Conselho Fiscal elegerá seu Presidente na primeira reunião e funcionará de 
acordo com regimento interno aprovado na Assembléia Geral que deliberar sobre sua instalação, 
se for o caso. 
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Parágrafo 4º – As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas sempre por maioria absoluta de 
votos e serão lavradas, em forma de Ata, no livro próprio e assinadas por todos os presentes. 

 
Parágrafo 5º – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral 
Ordinária que os eleger, observado o Parágrafo 3º do Artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações. 

 
Parágrafo 6º – O mandato unificado dos membros do Conselho Fiscal encerrar-se-á na 
Assembléia Geral Ordinária subseqüente à sua eleição. 

 
Parágrafo 7º – Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, 
pelo respectivo suplente. 

 
Parágrafo 8º – Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo 
suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembléia Geral será convocada para 
proceder à eleição de membro para o cargo vago. 

 
Parágrafo 9º – Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia, 
salvo dispensa da Assembléia Geral, aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser 
considerada concorrente da Companhia (“Concorrente”). 

 
Capítulo VI  

Exercício Social, Distribuições e Reservas 
 
Artigo 28 – O exercício social da Companhia começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro 
de cada ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas as demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social findo, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembléia Geral, 
com observação aos preceitos legais pertinentes.  
 
Artigo 29 – Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a administração apresentará à 
Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, ajustado para 
fins do cálculo de dividendos, nos termos do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, observada a 
seguinte ordem de dedução:  
 

(a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, até que ela atinja os limites fixados 
em lei; e 

 
(b) 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas. 

 
Parágrafo 1º – O pagamento do dividendo de que trata este Artigo limita-se ao montante do 
lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, e a diferença é registrada como reserva de lucros 
a realizar. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados, se não tiverem 
sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, devem ser acrescidos ao primeiro 
dividendo declarado após a realização.  

 
Parágrafo 2º – O saldo remanescente dos lucros se houver, terá a destinação que for aprovada 
pela Assembléia Geral, de acordo com a proposta formulada pela administração. 
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Artigo 30 – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos seus acionistas 
juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório de que trata o Artigo 29, 
integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos.  
 

Parágrafo Único – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia pode pagar aos 
seus acionistas dividendos à conta de lucros acumulados de exercícios sociais anteriores. 

 
Artigo 31 – A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e declarar, 
por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, 
por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, observadas as limitações 
previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo obrigatório a 
que se refere o Artigo 29. 
 

Parágrafo Único – Os dividendos e juros sobre o capital próprio não vencem juros e se não 
reclamados por qualquer acionista no prazo de 3 (três) anos da data da deliberação de sua 
distribuição reverterão em favor da Companhia. 

 
Capítulo VII  

Da Alienação do Controle Acionário, do Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e da 
Saída do Novo Mercado 

 
Artigo 32 – A alienação do Controle (conforme definido no Parágrafo 1º deste Artigo) da Companhia, 
direta ou indiretamente, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, 
deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do Controle se 
obrigue a efetivar oferta pública de aquisição de ações dos demais acionistas, observando as condições e 
os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a 
lhes assegurar tratamento igualitário ao do alienante do Controle.  
 

Parágrafo 1º – Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas 
terão os seguintes significados: 

 
“Acionista Adquirente” significa qualquer pessoa, incluindo, sem limitação, qualquer pessoa 
natural ou jurídica, fundo de investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de 
direitos, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou com sede no Brasil ou no 
exterior, ou Grupo de Acionistas. 
 
“Controle” (bem como seus termos correlatos, “Poder de Controle”, “Controlador”, “sob 
Controle comum” ou “Controlada”) significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as 
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou 
indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de titularidade do Controle em relação à 
pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob Controle comum que 
seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas 
presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações 
que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante. 
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“Grupo de Acionistas” significa o grupo de duas ou mais pessoas que sejam (a) vinculadas por 
contratos ou acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, 
seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle 
comum; ou (b) entre os quais haja relação de Controle, seja direta ou indiretamente; ou (c) que 
estejam sob Controle comum; ou (d) que atuem representando um interesse comum. Incluem-
se dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum (i) uma pessoa que 
detenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 15% (quinze 
por cento) do capital social da outra pessoa; e (ii) duas pessoas que tenham um terceiro 
investidor em comum que detenha, direta ou indiretamente, uma participação societária igual 
ou superior a 15% (quinze por cento) do capital social das duas pessoas. Quaisquer joint-
ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, 
cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de 
organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados 
parte de um mesmo Grupo de Acionistas sempre que duas ou mais entre tais entidades: (x) 
forem administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma 
mesma pessoa jurídica; ou (y) tenham em comum a maioria de seus administradores. 
 
“Controle Difuso” significa o Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de 
50% (cinqüenta por cento) do capital social. Significa, ainda, o Poder de Controle quando 
exercido por acionistas que, em conjunto, sejam detentores de percentual superior a 50% do 
capital social em que cada acionista detenha individualmente menos de 50% do capital social 
e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos, não estejam sob 
controle comum e nem atuem representando um interesse comum. 
 

Parágrafo 2º – O(s) acionista(s) Controlador(es) alienante(s) ou o Grupo de Acionistas Controlador 
alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, enquanto o comprador não 
subscrever o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento de Listagem do 
Novo Mercado. 

 
Parágrafo 3º – Caso a aquisição do Controle também sujeite o adquirente do Controle à obrigação de 
realizar a oferta pública de aquisição de ações exigida pelo Artigo 35 deste Estatuto Social, o preço de 
aquisição na oferta pública de aquisição de ações será o maior entre os preços determinados em 
conformidade com este Artigo 32 e o Artigo 35, Parágrafo 2° deste Estatuto Social. 
 
Parágrafo 4º – A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente do Poder 
de Controle ou para aqueles que vierem a deter o Poder de Controle, enquanto esses não subscreverem o 
Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.  

 
Parágrafo 5º – Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de 
Controle poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham 
subscrito o Termo de Anuência referido no Parágrafo 2º deste Artigo. 
 

Artigo 33 – A oferta pública de aquisição de ações referida no Artigo anterior também deverá 
ser efetivada:  
 

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

 
(b) em caso de alienação do Controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, 

sendo que, nesse caso, o Controlador alienante ficará obrigado a declarar à Bovespa o valor atribuído 
à Companhia nessa alienação e anexar documentação que o comprove. 
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Artigo 34 – Aquele que já detiver ações da Companhia e venha a adquirir o Poder de Controle, em 
razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o(s) acionista(s) Controlador(es) ou 
Grupo de Acionistas Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:  

 
(a) efetivar a oferta pública referida no Artigo 32 deste Estatuto Social;  
 
(b) ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores nos 6 (seis) meses 

anteriores à data da alienação do Controle da Companhia, devendo pagar a estes a eventual 
diferença entre o preço pago ao acionista Controlador alienante e o valor pago em bolsa de 
valores por ações da Companhia nesse mesmo período, devidamente atualizado pela variação 
positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (“IPCA”) até o momento do 
pagamento; 

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

do total das ações da Companhia em circulação caso o percentual de ações em circulação após 
a alienação do Controle seja inferior ao mínimo exigido pelo Regulamento de Listagem do 
Novo Mercado, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes à aquisição do Controle. 

 
Artigo 35 – Qualquer Acionista Adquirente que adquirir ou se tornar titular de ações de emissão da 
Companhia, em quantidade igual ou superior a 35% (trinta e cinco por cento) do total de ações de 
emissão da Companhia deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de aquisição 
ou do evento que resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou superior a 35% (trinta e 
cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar, conforme o caso, o 
registro de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) da totalidade das ações de emissão da 
Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, o Regulamento de 
Listagem do Novo Mercado, outros regulamentos da Bovespa e os termos deste Artigo. 
 

Parágrafo 1º – A OPA deverá ser: (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia; 
(ii) efetivada em leilão a ser realizado na Bovespa; (iii) lançada por preço não inferior ao valor 
econômico apurado em laudo de avaliação determinado de acordo com o previsto no Parágrafo 2º 
deste Artigo; e (iv) paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações 
de emissão da Companhia. 

 
Parágrafo 2º – O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não poderá 
ser inferior ao valor econômico apurado em laudo de avaliação preparado por instituição de 
reputação internacional, independência e experiência comprovada na avaliação econômico-
financeira de companhias abertas, elaborado de acordo com os critérios elencados no artigo 8º da 
Instrução CVM nº 361/02. 

 
Parágrafo 3º – A realização da OPA mencionada no caput deste Artigo não excluirá a 
possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular 
uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável. 

 
Parágrafo 4º – O Acionista Adquirente estará obrigado a atender as eventuais solicitações ou as 
exigências da CVM, formuladas com base na legislação aplicável, relativas à OPA, dentro dos 
prazos máximos prescritos na regulamentação aplicável. 

 

A-15



 
 

Parágrafo 5º – Na hipótese do Acionista Adquirente não cumprir com as obrigações impostas por este 
Artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para a realização ou 
solicitação do registro da OPA; ou (ii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da 
CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembléia Geral Extraordinária, na qual 
o Acionista Adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do 
Acionista Adquirente que não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este Artigo, conforme 
disposto no Artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo da responsabilidade do Acionista 
Adquirente por perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das 
obrigações impostas por este Artigo. 

 
Parágrafo 6º – Qualquer Acionista Adquirente que adquira ou se torne titular de outros direitos, 
inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre as ações de emissão da Companhia em quantidade igual 
ou superior a 35% (trinta e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, estará 
igualmente obrigado a, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de tal aquisição ou 
do evento que resultou na titularidade de tais direitos sobre ações em quantidade igual ou superior 
a 35% (trinta e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar ou solicitar o 
registro, conforme o caso, de uma OPA, nos termos descritos neste Artigo. 

 
Parágrafo 7º – As obrigações constantes do Artigo 254-A da Lei de Sociedade por Ações e dos 
Artigos 32, 33 e 34 deste Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo Acionista Adquirente 
das obrigações constantes deste Artigo, ressalvado o disposto nos Artigos 42 e 43 deste Estatuto 
Social. 

 
Parágrafo 8º – O disposto neste Artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar titular 
de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a 35% (trinta e cinco por cento) do 
total das ações de sua emissão em decorrência: (i) de sucessão legal, sob a condição de que o 
acionista aliene o excesso de ações em até 60 (sessenta) dias contados do evento relevante; (ii) da 
incorporação de uma outra sociedade pela Companhia; (iii) da incorporação de ações de uma 
outra sociedade pela Companhia; ou (iv) da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma 
única emissão primária, que tenha sido aprovada em Assembléia Geral de acionistas da 
Companhia, convocada pelo seu Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de 
capital tenha determinado a fixação do preço de emissão das ações com base em valor econômico 
obtido a partir de um laudo de avaliação econômico-financeira da Companhia realizada por 
empresa especializada com experiência comprovada em avaliação de companhias abertas. 

 
Parágrafo 9º – Para fins do cálculo do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do total de 
ações de emissão da Companhia descrito no caput deste Artigo, não serão computados os 
acréscimos involuntários de participação acionária resultantes de cancelamento de ações em 
tesouraria ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações. 

 
Parágrafo 10 – Caso a regulamentação da CVM aplicável à OPA prevista neste Artigo determine a 
adoção de um critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada ação da Companhia 
na OPA que resulte em preço de aquisição superior àquele determinado nos termos do Parágrafo 
2º deste Artigo, deverá prevalecer na efetivação da OPA prevista neste Artigo aquele preço de 
aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM. 

 
Parágrafo 11 – Não obstante o disposto neste Artigo e nos Artigos 42 e 43, as disposições do 
Regulamento do Novo Mercado prevalecerão nas hipóteses de prejuízo dos direitos dos 
destinatários das ofertas públicas de aquisição de ações mencionadas nesses artigos. 
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Parágrafo 12 – A alteração que limite o direito dos acionistas à realização da OPA prevista neste 
Artigo ou a exclusão deste Artigo obrigará os acionistas que tiverem votado a favor de tal alteração 
ou exclusão na deliberação em Assembléia Geral a realizar a OPA prevista neste Artigo, observado 
o disposto no Parágrafo 2º do Artigo 8 e no Parágrafo Primeiro do Artigo 20 deste Estatuto Social. 

 
Artigo 36 – Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada pelo(s) acionista(s) Controlador(es), 
Grupo de Acionistas Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia 
aberta da Companhia perante a CVM, o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor 
econômico apurado em laudo de avaliação, referido no Artigo 41 deste Estatuto Social.  
 
Artigo 37 – O(s) acionista(s) Controlador(es) ou Grupo de Acionistas Controlador da Companhia 
deverá(ao) efetivar oferta pública de aquisição de ações caso os acionistas reunidos em Assembléia 
Geral Extraordinária deliberem a saída da Companhia do Novo Mercado, seja em virtude de (i) 
negociação das ações fora do Novo Mercado, ou (ii) reorganização societária na qual as ações da 
companhia resultante de tal reorganização não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado. O 
preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação, 
referido no Artigo 41 deste Estatuto Social, observadas a legislação aplicável e as regras constantes do 
Regulamento de Listagem do Novo Mercado. A notícia da realização da oferta pública deverá ser 
comunicada à Bovespa e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembléia Geral 
da Companhia que houver aprovado referida saída ou reorganização, conforme o caso. 
 
Artigo 38 – Na hipótese de haver o Controle Difuso: 
 

(a) sempre que for aprovado, em Assembléia Geral, o cancelamento de registro de companhia 
aberta, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pela própria Companhia, sendo 
que, neste caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade dos acionistas que 
tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em Assembléia Geral após ter 
adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação e 
que tenham aceitado a referida OPA; e 
 
(b) sempre que for aprovada, em Assembléia Geral, a saída da Companhia do Novo Mercado, seja 
por registro para negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária 
conforme previsto no Artigo 37 deste Estatuto Social, a oferta pública de aquisição de ações 
deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação em 
Assembléia Geral. 

 
Artigo 39 – Na hipótese de haver o Controle Difuso e a Bovespa determinar que as cotações dos 
valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores 
mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Novo Mercado em razão 
do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem no Novo Mercado, o 
Presidente do Conselho de Administração deverá convocar, em até 2 (dois) dias da determinação, 
computados apenas os dias em que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados pela 
Companhia, uma Assembléia Geral Extraordinária para substituição de todo o Conselho de 
Administração.  
 

Parágrafo 1º – Caso a Assembléia Geral Extraordinária referida no caput deste Artigo não seja 
convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, a mesma poderá 
ser convocada por qualquer acionista da Companhia. 
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Parágrafo 2º – O novo Conselho de Administração eleito na Assembléia Geral Extraordinária 
referida no caput e no Parágrafo 1º deste Artigo deverá sanar o descumprimento das obrigações 
constantes do Regulamento de Listagem no Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo 
prazo concedido pela Bovespa para esse fim, o que for menor. 

 
Artigo 40 – Na hipótese de haver o Controle Difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer 
em razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo 
Mercado (i) caso o descumprimento decorra de deliberação em Assembléia Geral, a oferta pública de 
aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que 
implique o descumprimento e (ii) caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração, a 
Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de 
companhia aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Caso seja deliberada, em Assembléia 
Geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta pública de aquisição de 
ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação.  
 
Artigo 41 – Os laudos de avaliação de que tratam os Artigos 35, Parágrafo 2º, 36 e 37 deste Estatuto 
Social deverá ser elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e independente 
da Companhia, seus administradores e Controladores, bem como do poder de decisão destes, devendo 
o laudo também satisfazer os requisitos do Parágrafo 1º do Artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e 
conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º do mesmo Artigo 8º.  
 

Parágrafo 1º – A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do valor 
econômico da Companhia de que tratam os Artigos 36 e 37 é de competência da Assembléia 
Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a 
respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada por maioria dos votos 
das ações em circulação presentes na Assembléia Geral que deliberar sobre o assunto. A 
assembléia prevista neste Parágrafo 1º, se instalada em primeira convocação, deverá contar com 
acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total das ações em circulação 
ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de 
acionistas representantes das ações em circulação.  

 
Parágrafo 2º – Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados 
integralmente pelos responsáveis pela efetivação da oferta pública de aquisição. 
 
Parágrafo 3º – Competirá ao Conselho de Administração nomear o responsável pela elaboração 
do laudo de que trata o Artigo 35, Parágrafo 2º deste Estatuto Social. 

 
Artigo 42 – É facultada a formulação de uma única oferta pública de ações, visando a mais de uma 
das finalidades previstas neste Capítulo VII, no Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou na 
regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas 
as modalidades de ofertas públicas de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja 
obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. 
 
Artigo 43 – A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização das ofertas públicas de ações 
previstas neste Capítulo VII, no Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou na regulamentação 
emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, 
conforme o caso, pela Companhia e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a 
autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. A Companhia ou o acionista, conforme o 
caso, não se eximem da obrigação de realizar a oferta pública de ações até que a mesma seja concluída 
com observância das regras aplicáveis. 
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Capítulo VIII 
Do Juízo Arbitral 

 
Artigo 44 – A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se 
a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, 
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus 
efeitos, das disposições contidas no Contrato de Participação no Novo Mercado, no Regulamento de 
Listagem do Novo Mercado, no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado 
instituída pela Bovespa, neste Estatuto Social, nos acordos de acionistas arquivados na sede da 
Companhia, nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, nas normas editadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nos regulamentos da Bovespa e nas 
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, perante a Câmara de 
Arbitragem do Mercado, nos termos de seu Regulamento de Arbitragem.  
 

Parágrafo Único – Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do 
procedimento arbitral terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando 
necessário, requerer medidas cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já 
instituído ou ainda não instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja 
concedida, a competência para decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral 
instituído ou a ser instituído. 

 
Capítulo IX 

Da Liquidação da Companhia 
 
Artigo 45 – A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à 
Assembléia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar 
nesse período, obedecidas as formalidades legais.  
 

Capítulo X 
Disposições Finais e Transitórias 

 
Artigo 46 – Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembléia Geral e regulados 
de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações. 
 
Artigo 47 – A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo 
vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em Assembléia Geral ou 
em reunião do Conselho de Administração contrários aos seus termos. 
 
Artigo 48 – A Assembléia Geral Extraordinária que aprovar o presente Estatuto Social, deverá deliberar 
o número efetivo de membros do Conselho de Administração e eleger os demais membros necessários 
para compor o órgão, se for o caso. 
 
Artigo 49  – A primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembléia Geral 
Extraordinária que aprovar o presente Estatuto Social deverá eleger o Presidente e o Vice-Presidente do 
Conselho de Administração.  
 
Artigo 50 – Os membros do Conselho de Administração e Diretores em exercício na data da aprovação 
deste Estatuto Social deverão concluir o mandato de 2 (dois) exercícios sociais para a qual foram 
eleitos.  
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Artigo 51 – O disposto no Artigo 35 deste Estatuto Social não se aplica aos atuais acionistas que já 
sejam titulares de quantidade igual ou superior a 35% (trinta e cinco por cento) do total de ações de 
emissão da Companhia e seus sucessores em 05 (cinco) de fevereiro de 2007, aplicando-se 
exclusivamente àqueles investidores que adquirirem ações e se tornarem acionistas da Companhia a 
partir de 05 (cinco) de fevereiro de 2007. 
 
Artigo 52 – As disposições contidas no Capítulo VII, bem como as regras referentes ao Regulamento 
de Listagem do Novo Mercado constantes do Artigo 13, in fine, e do Artigo 27, Parágrafo 2º, in fine, 
deste Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data da publicação do Anúncio de Início de 
distribuição pública referente à primeira oferta pública primária e secundária de ações de emissão da 
Companhia, objeto do pedido de registro nº RJ/2007 - 01355, protocolado na CVM no dia 16 de 
fevereiro de 2007. 
 
Artigo 53 – Não havendo disposição no Regulamento de Listagem do Novo Mercado relativa à oferta pública 
de aquisição de ações na hipótese de haver Controle Difuso, prevalecem às regras dos Artigos 38, 39 e 40 
deste Estatuto Social elaboradas em conformidade com o item 14.4 do referido Regulamento. 
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42.278.291/0001-24LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S/A02071-0

6 - QUANTIDADE DE AÇÕES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Divulgação Externa

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

04.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO 3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO

(Reais)

4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO

(Reais)

5 - QUANTIDADE DE AÇÕES

(Unidades) (Unidades)
ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO ANTES DA APROVAÇÃO DEPOIS DA APROVAÇÃO

Data-Base - 31/12/2006

01 07/02/2007 1.313 40.000.545
02 23/03/2007 40.000.545 60.600.510
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42.278.291/0001-24LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S/A02071-0

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS

Divulgação Externa

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 6 - VALOR DO ÚLTIMO

(Reais Mil)

7 - VALOR DO PENÚL-

(Reais Mil)

8 - VALOR DO ANTEPE-

(Reais Mil)

NÃO

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

EXERCÍCIO TIMO EXERCÍCIO NÚLTIMO EXERCÍCIO

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS 3 - PERIODICIDADE

ANUAL

NO LUCRO ADMINISTRADORES

0

(Reais Mil)

Data-Base - 31/12/2006

01 PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS 0 0 0
02 PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS 0 0 0
03 PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES 0 0 0
04 PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS 0 0 0
05 CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA 0 0 0
06 CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA 0 0 0
07 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0 0 0
08 LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 0 0 0
09 PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO 0 0 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

02071-0 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. 42.278.291/0001-24
1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
 

Divulgação Externa

O  REGISTRO  NA  CVM  NÃO  IMPLICA  QUALQUER   APRECIAÇÃO  SOBRE  A   COMPANHIA ,  SENDO   OS   SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.

33300260749
4 - NIRE

Data-Base - 31/03/2007

Amauri Froment Fernandes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 00385-9

174.625.417-34

01.03 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

Mauro Oliveira Dias

Av Graça Aranha, 26, 9º andar parte

20030-900 Rio de Janeiro RJ

Centro

021 3814-4477     -        -    

    -        -        -    

01.04 - REFERÊNCIA / AUDITOR

EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

01/01/2007

1 - NOME

2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO

4 - CEP 5 - MUNICÍPIO

7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEFONE 11 - TELEX

12 - DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX

01.02 - SEDE

Av Graça Aranha, 26, 9º andar parte Centro

20030-900 Rio de Janeiro

021 3814-9631     -        -    

    -        -    3814-4057021

RJ

mauro.dias@cvrd.com.br

1 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 10 - TELEX

11 - DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX

15 - E-MAIL

6 - UF

mauro.dias@cvrd.com.br

16 - E-MAIL

2 - BAIRRO OU DISTRITO

1 - INÍCIO 2 - TÉRMINO

TRIMESTRE ATUAL

3 - NÚMERO 4 - INÍCIO 5 - TÉRMINO

TRIMESTRE ANTERIOR

6 - NÚMERO 7 - INÍCIO 8 - TÉRMINO

31/12/2007 01/01/2007 31/03/2007 01/10/2006 31/12/20061 4
9 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

11 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

10 - CÓDIGO CVM

12 - CPF DO RESP. TÉCNICO

H-1



CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

02071-0 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. 42.278.291/0001-24

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

Legislação Societária
EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

 

Divulgação Externa

Data-Base - 31/03/2007

Sem Ressalva

31/03/200631/12/200631/03/2007

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

01.07 - SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

1 - ITEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

Total

6 - TIPO DE CONSOLIDADO

Empresa Comercial, Industrial e Outras

1 - TIPO DE EMPRESA

Operacional

2 - TIPO DE SITUAÇÃO

Privada Nacional

3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

Número de Ações

(Unidades)
1 - TRIMESTRE ATUAL 2 - TRIMESTRE ANTERIOR

          1 - Ordinárias
          2 - Preferenciais
          3 - Total
Em Tesouraria
          4 - Ordinárias
          5 - Preferenciais
          6 - Total

Do Capital Integralizado

1.321
0

1.321

01.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

60.600.510
0

60.600.510

0

0
0

383
0

383

1140 - Serviços Transporte e Logística

4 - CÓDIGO ATIVIDADE

3 - IGUAL TRIMESTRE EX. ANTERIOR

1.321
0

1.321

8
0
8

7 - TIPO DO RELATÓRIO DOS AUDITORES

Prestação de Serviços de Logística Intermodal - Apoio Portuário e Tarnsporte Marítimo

01.08 - PROVENTOS EM DINHEIRO DELIBERADOS E/OU PAGOS DURANTE E  APÓS O TRIMESTRE

1 - ITEM 2 - EVENTO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E
CLASSE DE
AÇÃO

7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO3 - APROVAÇÃO

H-2
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

02071-0 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. 42.278.291/0001-24

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 31/12/20063 - 31/03/2007

 

Data-Base - 31/03/2007

Divulgação Externa

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1 Ativo Total 241.736 227.472

1.01 Ativo Circulante 123.742 94.663

1.01.01 Disponibilidades 9.035 19.009

1.01.02 Créditos 108.886 72.818

1.01.02.01 Clientes 45.210 23.324

1.01.02.01.01 Contas a Receber 2.783 3.317

1.01.02.01.02 Com Pessoas Ligadas 39.548 16.949

1.01.02.01.03 Seguros a Receber, Líquidos de Provisão 2.879 3.058

1.01.02.02 Créditos Diversos 63.676 49.494

1.01.02.02.01 Tributos a Recuperar 9.592 5.625

1.01.02.02.02 Fundo da Marinha Mercante - AFRMM 24.105 19.232

1.01.02.02.03 Despesas Antecipadas 1.835 980

1.01.02.02.04 Armadores e Agentes 24.590 20.103

1.01.02.02.05 Bens Destinados a Venda 3.554 3.554

1.01.03 Estoques 402 349

1.01.04 Outros 5.419 2.487

1.02 Ativo Não Circulante 117.994 132.809

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.920 3.281

1.02.01.01 Créditos Diversos 0 0

1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 2.920 2.920

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 2.920 2.920

1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0

1.02.01.03 Outros 0 361

1.02.01.03.01 Cauções e Depósitos Judiciais 0 361

1.02.02 Ativo Permanente 115.074 129.528

1.02.02.01 Investimentos 84.000 98.335

1.02.02.01.01 Participações Coligadas/Equiparadas 0 0

1.02.02.01.02 Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio 0 0

1.02.02.01.03 Participações em Controladas 83.967 98.302

1.02.02.01.04 Participações em Controladas - Ágio 0 0

1.02.02.01.05 Outros Investimentos 33 33

1.02.02.02 Imobilizado 31.074 31.193

1.02.02.03 Intangível 0 0

1.02.02.04 Diferido 0 0
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

02071-0 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. 42.278.291/0001-24

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 31/12/20063 - 31/03/2007

 

Data-Base - 31/03/2007

Divulgação Externa

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2 Passivo Total 241.736 227.472

2.01 Passivo Circulante 92.101 89.721

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 16

2.01.02 Debêntures 0 0

2.01.03 Fornecedores 20.674 16.840

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 4.216 17.343

2.01.04.01 IR e CS a Recolher 63 14.011

2.01.04.02 Impostos e Contribuições a Recolher 4.153 3.332

2.01.05 Dividendos a Pagar 7.673 7.673

2.01.05.01 Dividendos Propostos 7.673 7.673

2.01.06 Provisões 0 0

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 14.946 14.724

2.01.08 Outros 44.592 33.125

2.01.08.01 Salários e Encargos Sociais 3.366 2.438

2.01.08.02 Credores por Agenciamentos 16.256 11.110

2.01.08.03 AFRMM a Aplicar 24.105 19.232

2.01.08.04 Provisões Operacionais e Outros 865 345

2.02 Passivo Não Circulante 47.418 47.266

2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 47.418 47.266

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0

2.02.01.02 Debêntures 0 0

2.02.01.03 Provisões 47.418 47.266

2.02.01.03.01 Provisões para Contingências 47.418 47.266

2.02.01.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0

2.02.01.06 Outros 0 0

2.02.02 Resultados de Exercícios Futuros 0 0

2.04 Patrimônio Líquido 102.217 90.485

2.04.01 Capital Social Realizado 8.232 8.232

2.04.02 Reservas de Capital 67.692 116.507

2.04.03 Reservas de Reavaliação 0 0

2.04.03.01 Ativos Próprios 0 0

2.04.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0

2.04.04 Reservas de Lucro 15.183 (34.254)

2.04.04.01 Legal 15.183 15.183

2.04.04.02 Estatutária 0 0

2.04.04.03 Para Contingências 0 0

2.04.04.04 De Lucros a Realizar 0 0

2.04.04.05 Retenção de Lucros 0 0

2.04.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0

2.04.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 (49.437)
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Legislação Societária

02071-0 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. 42.278.291/0001-24

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

02.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 -31/12/20063 -31/03/2007

 

Data-Base - 31/03/2007

Divulgação Externa

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2.04.04.07.01 Ações em Tesouraria 0 (49.437)

2.04.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 11.110 0

2.04.06 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0
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04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTE 
AOS TRIMESTRES FINDOS EM 31 MARÇO DE 2007 E DE 2006  

 
(Em milhares de reais, exceto valores por ação) 

 
1. CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.(doravante LOG-IN ou Companhia, 
anteriormente Navegação Vale do Rio Doce S. A . – DOCENAVE) , com sede na 
cidade do Rio de Janeiro, tem por objeto social principal explorar, com 
embarcações próprias ou de terceiros, o comércio marítimo de longo curso; 
cabotagem fluvial no transporte de cargas em geral; operar terminais terrestres e 
portuários, inclusive navegação de apoio portuário; exercer atividades de 
armazenagem e comercialização de serviços de logística e de mercadorias e 
administração de embarcações; prestar serviços de transporte rodoviário e 
ferroviário; e exercer atividades complementares correlatas ou acessórias, 
inerentes as suas atividades, quando necessárias ou convenientes aos interesses 
sociais. 
 
A Companhia poderá também exercer atividades de comércio, representação, 
serviços de reparo naval, importação, exportação, armazenagem, e todo tipo de 
atos de comércio e intermediação em geral, na compra, venda e permuta de bens, 
equipamentos, componentes, peças e partes inerentes as suas atividades e das 
sociedades nas quais participe. 
 
A Companhia poderá ainda participar de sociedades nacionais e estrangeiras de 
objeto conexo ou afim. 
 
2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS (CONTROLADORA E 

CONSOLIDADO) 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições 
complementares da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 
 
a) Disponibilidades 

 
Representam saldos bancários, caixa de bordo de embarcações e aplicações 
financeiras registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a 
data do balanço. 
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b) Contas a receber de clientes 
 
São registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos 
representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou 
cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais 
perdas na realização desses créditos.  
 

c) Armadores e agentes portuários e credores por agenciamentos 
 
Armadores e agentes portuários representam os valores a receber decorrente 
dos encontros de contas e dos desembolsos efetuados por conta e ordem dos 
armadores, no atendimento das embarcações agenciadas pela Companhia, 
para  posterior liquidação via prestações de contas, através da apresentação 
dos boletins de custeios. Credores por agenciamentos representam os valores 
recebidos pela Companhia, por adiantamento de armadores estrangeiros e 
nacionais,  para, na qualidade de agente portuário, efetuar os atendimentos 
nos portos pelos escritórios regionais às embarcações agenciadas, sendo tais 
adiantamentos posteriormente liquidados via emissão de boletins de custeios 
onde são comprovados os diversos tipos de gastos no atendimento da 
embarcação, para liquidação do saldo final. Em se tratando de operações com 
armadores e agentes portuários do exterior, tais boletins de custeios são 
apresentados junto ao Banco Central do Brasil, para fins de liquidação e  
fechamento cambial da operação. 
 

d) Investimentos em sociedades controladas 
 
São avaliados pelo método de equivalência patrimonial e deduzidos de 
provisão para cobrir eventuais perdas na realização desses ativos. 
 

e) Imobilizado e diferido 
 
O ativo imobilizado é avaliado pelo custo de aquisição ou construção, 
acrescido dos encargos de financiamentos incorridos durante a fase de 
construção, e deduzido das depreciações acumuladas, corrigidos até 31 de 
dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear e 
levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. O ativo diferido 
refere-se a gastos com docagem de embarcações sendo amortizado em 60 
meses, para cada valor adicionado.   
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f) Passivos  
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos 
correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridas, 
quando aplicáveis. 
 

g) Estimativas de valores 
 
No preparo das demonstrações contábeis, o uso de estimativas é requerido 
para contabilizar certos ativos, passivos e transações. Conseqüentemente, as 
demonstrações contábeis da Companhia incluem certas estimativas referentes 
às vidas úteis de ativos imobilizados, provisões para perdas em ativos, 
contingências, provisões operacionais e outras avaliações similares. Os 
resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas. As provisões 
operacionais são compostas basicamente por provisões para despesas 
portuárias e outros gastos operacionais. 

 
3. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO  
 
As particularidades concernentes às empresas de navegação encontram-se 
refletidas nas demonstrações contábeis e enquadram-se nas disposições contidas 
na Portaria do Ministério da Fazenda nº 188, de 27 de setembro de 1984. Essas 
particularidades incluem, principalmente, a forma de contabilização do  Adicional 
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e a amortização do 
principal, juros e correção monetária dos financiamentos de embarcações 
concedidos pelo Conselho Diretor do Fundo da  Marinha Mercante - CDFMM. 
 
De conformidade com a legislação vigente aplicável às empresas de navegação, é 
aplicada uma taxa adicional de 25% sobre o valor do frete de importação na 
navegação de longo curso, a qual se destina ao Fundo da Marinha Mercante 
(FMM). Parte desse valor é revertido à Companhia, mediante depósito em conta 
vinculada no Banco do Brasil S.A.. No tocante à cabotagem, é aplicada a taxa 
adicional de 10% sobre o valor do frete de cabotagem cobrado dos clientes, o qual 
também é revertido integralmente para a Companhia, em conta vinculada, no 
Banco do Brasil S.A.. Esses depósitos destinam-se, exclusivamente, a construção, 
docagem, reparos, manutenção das embarcações e amortização de 
financiamentos concedidos pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante 
- CDFMM para aquisição de embarcações. 

 
As parcelas da taxa adicional (AFRMM), liberadas e a liberar pelo CDFMM, são 
registradas em contas do ativo e passivo circulantes. Na medida em que esses 
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recursos vão sendo utilizados pela empresa, as  parcelas  correspondentes  são  
transferidas da conta recursos a aplicar para a conta de reserva de capital  
(depreciação adicional - AFRMM).  
 
4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS 

 
As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas em conformidade 
com os princípios de consolidação previstos nas práticas contábeis adotadas no 
Brasil e nas normas estabelecidas pela CVM e incluem as demonstrações 
contábeis da LOG-IN e de suas controladas, listadas a seguir: 
 

 
 
a) Sociedades controladas 

 
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à 
soma horizontal dos saldos das contas do ativo, do passivo, das receitas e despesas, 
segundo a sua natureza, complementada com as seguintes eliminações: 
 

· Das participações no capital, reservas e resultados acumulados. 

· Dos saldos de contas correntes e outras contas integrantes do ativo e/ou passivo, 
mantidas entre as sociedades cujos balanços patrimoniais foram consolidados. 

· Dos efeitos decorrentes das transações significativas e de resultados não 
realizados entre essas sociedades. 

· A Navedoce-Serviços e Empreendimentos Lda. foi dissolvida e liquidada em 27 de 
dezembro de 2006. 

· O investimento na Seamar Shipping foi alienado em 11 de julho de 2006. 

Capital Capital
social votante

SOCIEDADES CONTROLADAS

DCNDB Overseas S.A. 100,00 100,00
PSC Terminais Intermodais Ltda. (anteriormente Mineração Andirá Ltda.) (2) 100,00 100,00
TVV – Terminal de Vila Velha S.A. (2) 99,89 99,89
Navedoce-Serviços e Empreendimentos Lda. (3) 100,00 100,00
Seamar Shipping (1) 100,00 100,00

 (1) Investimento alienado em julho de 2006; 
 (2) Investimentos adquiridos em dezembro de 2006; e
 (3) Empresa dissolvida e liquida em dezembro de 2006.

%
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· As controladas PSC Terminais Intermodais Ltda. (anteriormente Mineração Andirá 

Ltda.) e TVV – Terminal de Vila Velha S.A. por terem sido adquiridas no 
encerramento do exercício de 2006, tiveram somente os seus saldos do balanço 
patrimonial consolidados a partir de dezembro de 2006. 

· Em 23 de março de 2007 a Log-In e Mitsui & Co. (U.S.A.) Inc. (em conjunto com 
suas afiliadas, “Mitsui”) firmaram um memorando de entendimento realizando a 
troca da posição acionária detida pela Mitsui no capital social da DCNDB Overseas 
S/A por 5,69% de ações de emissão da própria Log-In. Os reflexos contábeis 
desta alteração somente produzirão efeitos a partir de abril de 2007. 

 
 
5. DISPONIBILIDADES 
 
Representam as disponibilidades financeiras da Companhia, e estão assim compostas: 
 

 
6.   CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 
 

 
 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa (PDD) é constituída em montante 
considerado suficiente pela administração para cobrir eventuais perdas estimadas 
na realização dos créditos. O valor estimado da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da 
administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, 
assim como por mudanças na situação financeira dos clientes. Em linhas gerais, 

Consolidado Controladora
31.03.2007 31.12.2006 31.03.2007 31.12.2006

Aplicações vinculadas ao CDI 43.570      62.461      2.825        17.607      
Bancos e outros 15.020      9.324        6.210        1.402        

58.590      71.785      9.035        19.009      

Consolidado Controladora
31.03.2007 31.12.2006 31.03.2007 31.12.2006

Parcela de curto prazo:
Contas a receber de clientes 29.861    28.440    8.116      8.650      
Provisão para devedores duvidosos (7.933)     (7.716)     (5.333)     (5.333)     

21.928  20.724  2.783      3.317     
Parcela de longo prazo: 

Contas a receber de clientes 8.996      8.996      8.996      8.996      
Provisão para devedores duvidosos (8.996)     (8.996)     (8.996)     (8.996)     

-            -            -              -             
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classificamos como de liquidação duvidosa os créditos vencidos há mais de 180 
dias, exceto em casos especiais. 
 
O saldo de contas a receber de clientes compõe-se dos seguintes valores e idade: 

 
A rubrica de valores vencidos acima de 720 dias inclui valores a receber de entidades 
governamentais, no total de R$3.102 mil. 
 
A provisão constituída (curto e longo prazos) corresponde ao montante dos créditos 
vencidos há mais de 180 dias, cujos títulos e/ou documentos de cobrança referem-se 
basicamente às transações operacionais de transportes de cabotagem e de longo curso 
efetuadas, vencidos e ainda não liquidados pelos respectivos clientes. 
 
Os créditos sob cobrança judicial pela Companhia, estão segregados no longo prazo, 
assim como a correspondente provisão para perdas desses créditos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidado Controladora
31.03.2007 31.12.2006 31.03.2007 31.12.2006

Valores a vencer 18.142        15.787        2.391          2.213          
Valores vencidos de 1 a 90 dias 4.498          4.266          745             876             
Valores vencidos de 91 a 180 dias 703             671             229             228             
Valores vencidos de 181 a 360 dias 607             869             182             233             
Valores vencidos de 361 a 720 dias 1.307          1.297          293             479             
Valores vencidos acima de 720 dias 13.600        14.546        13.272        13.617        

38.857        37.436        17.112        17.646        
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7.  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
 
Os valores de imposto de renda e de contribuição social que afetaram o resultado  
do exercício são demonstrados como segue: 
 

 
 
Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são como 
segue: 
 

 
 

Consolidado Controladora
31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social 15.510    5.424          9.711      4.563      

Despesa de imposto de renda e de contribuição 
social calculados à alíquota efetiva (34%) (5.273)     (1.844)        (3.302)     (1.551)     

Ajustes:
Resultado de equivalência patrimonial -              -                 3.142      (4.573)     
Resultado de controlada no exterior -              (7.070)        -              (2.877)     
Diferenças permanentes 127         (13)             6             6             
Variações cambiais tributadas pelo regime de caixa, face a 

liquidação de obrigações financeiras no exercício -              2.797          -              2.797      
Reversão (constituição) de créditos sobre diferenças 

temporárias que foram provisionados (353)        2.209          (110)        1.520      
Compensação de prejuízos fiscais e bases negativas 

de contribuição social 81           615             81           615         
(5.418)     (3.306)        (183)        (4.063)     

Consolidado Controladora
31.03.2007 31.12.2006 31.03.2007 31.12.2006

Sobre prejuízos fiscais 3.707        3.713        2.404      2.464      
Sobre base negativa de contribuição social 5.177        5.179        4.709      4.730      
Sobre diferenças temporárias 26.415      28.871      19.648    19.538    

35.299    37.763    26.761    26.732   
Provisão para perdas na realização de créditos fiscais (28.532)     (28.430)     (26.761)   (26.732)   

6.767      9.333      -              -             
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A Companhia passou por um processo de reestruturação e parcela substancial das 
atividades operacionais da controladora LOG-IN, a partir de 2007, serão desenvolvidas 
através das investidas. Não estão sendo esperados lucros tributáveis relevantes na LOG-
IN nos próximos exercícios. Como conseqüência, a Companhia constituiu provisão para 
perdas sobre seus créditos fiscais.  
 
A administração da Companhia espera a realização dos créditos diferidos das empresas 
TVV e DCNDB em prazo não superior a 5 anos.  
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8.  INVESTIMENTOS EM SOCIEDADES CONTROLADAS 

 

Navedoce-Servi-
ços e Empreendi-

(a),(d) mentos, LDA.(b),(d)

Total

Saldos em 1 de janeiro de 2006 280.643 414.505 15.138                     -                     - 710.286

Distribuição de dividendos e outros 615                        - (8.220) (7.605)
Equivalência patrimonial, oriunda de: (12.331)                        - (1.118)                     -                     - (13.449)
  Resultado do exercício 8.462 20.406 (1.118)                     -                     - 27.750
  Variação cambial do patrimônio líquido (20.793) (20.406)                     -                     -                     - (41.199)
Saldos em 31 de março de 2006 após
   a provisão para perdas de ativos 268.927 414.505 5.800                     -                     - 689.232
Provisão para perdas na realização  de ativos (22.170)                        -                     -                     -                     - (22.170)

Saldos em 31 de março de 2006 após
   a provisão para perdas de ativos 246.757 414.505 5.800                     -                     - 667.062

Saldos em 31 de março de 2006 antes                     -                     -
   a provisão para perdas de ativos 268.927 414.505 5.800                     -                     - 689.232

Reversão (distribuição) de dividendos (62.265)                        - 4.110                     -                     - (58.155)
Redução de investimentos (98.673) (414.505)                     -                     -                     - (513.178)
Aquisição de investimentos                   -                        -                     - 78.649                     - 78.649
Equivalência patrimonial, oriunda de: 7.015                        - 5.156 4.827 (240) 16.758
  Resultado do exercício 2.579 (35.602) 5.156 4.827 (240) (23.280)
  Variação cambial do patrimônio líquido 4.436 35.602                     -                     -                     - 40.038
Alienação de investimentos (115.004)                        -                     -                     -                     - (115.004)
Provisão para perdas na realização  de ativos (22.170)                        -                     -                     -                     - (22.170)

Saldos em 31 de dezembro de 2006 após
   a provisão para perdas de ativos (22.170)                        - 15.066 83.476 (240) 76.132
Reversão da provisão para perdas na 
  realização  de ativos 22.170                        -                     -                     -                     - 22.170
Saldos em 31 de dezembro de 2006                   -                        - 15.066 83.476 (240) 98.302

Ajustes exercícios anteriores (NPC 22)                   -                        - 1.582                     -                     - 1.582
Equivalência patrimonial                   -                        - 2.091 7.366 (216) 9.241
Distribuição de dividendos                   -                        - (3.833) (21.325)                     - (25.158)

Saldos em 31 de março de 2007                   -                        - 14.906 69.517 (456) 83.967

Capital social em:
31.12.2005 121.471 355.674 8.001                     -                     -
31.12.2006                   -                        - 8.001 48.881 2.718
31.03.2007                   -                        - 8.001 48.881 2.718
Patrimônio líquido em:
31.12.2005 280.643 414.505 19.162                    -                     -
10.07.2006 115.004                       -                    -                    -                     -
30.11.2006                   - 414.505                    - 78.736 (535)
31.12.2006                   -                       - 16.218 83.659 (430)
31.03.2007                   -                       - 18.868 69.596 (646)

PSC Terminais 
Intermodal 
Ltda.(c),(d)

DCNDB 
Overseas 

S.A.(d) 

Terminal de Vila 
Velha S.A. - 
TVV (c),(d)

Seamar 
Shipping 

(controladas no exterior)
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a) Investimento adquirido junto à controlada Navedoce-Serviços e 

Empreendimentos Lda., e alienado pelo valor contábil em 11 de julho de 2006, 
para a controladora Companhia Vale do Rio Doce, conforme Instrumento 
Particular de Compra e Venda de Ações., após a redução de capital e 
distribuição de dividendos para a LOG-IN. 

 
b) Por deliberação de AGE datada de 27 de dezembro de 2006, e uma vez que o 

único passivo da Navedoce-Serviços e Empreendimentos Lda., era para com 
a LOG-IN, sua controladora-sócia, foi decidido proceder em simultâneo a 
dissolução e liquidação da Sociedade, tendo sido deliberada a atribuição de 
todos os ativos à LOG-IN.  

 
c) Investimentos adquiridos em 22 e 26 de dezembro de 2006, TVV e PSC, 

respectivamente, conforme contratos de compra e venda de ações e de 
quotas, junto à controladora Companhia Vale do Rio Doce. 

 
d)  Demonstrações contábeis auditadas/revisadas por nossos auditores 

independentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucro (prejuízo) líquido em:
31.12.2005 56.836 97.393 10.952                     -                     -
10.07.2006 11.656                        -                     -                     -                     -
30.11.2006                   - (15.196)                     -                     -                     -
31.12.2006                   -                        - 5.111 4.834 (240)
31.03.2007                   -                        - 2.650 7.374 (216)
Percentual de participação em 31.12.2006                   -                        - 79 % 99,89 % 100 %
Quantidade de ações/quotas possuidas: ações: ações: quotas:
31.12.2005                   -                        - 6.321                     -                     -
31.12.2006                   -                        - 6.321 9.765.170 5.562.354
31.03.2007                   -                        - 6.321 9.765.170 5.562.354
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9.  TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 
As principais transações com partes relacionadas foram pactuadas às condições 
normais de mercado, exceto quanto ao contas a pagar com as empresas ligadas 
Navedoce e Seamar Shipping sobre as quais não incidem encargos financeiros. 
Os saldos do exígivel a longo prazo referentes aos empréstimos tomados junto a 
empresas ligadas, bem como o saldo do contas a pagar à controlada Navedoce 
foram todos liquidados e baixados no decorrer do exercício de 2006. As 
transações com partes relacionadas são compostas como segue: 
 
 
 
Composição das partes relacionadas: 
 

 
Representados por: 
 

 
 
 

Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo
Companhia Vale do Rio Doce 6.082      12.284    7.735       13.921     4.930      10.431    7.008      9.995      
Seamar Shipping Corporation 2.693      -              2.752       -               2.693      -              2.752      -              
PSC Terminais Intermodais Ltda. -              -              -               -               2.920      -              2.920      -              
Docepar S.A. 1.068      1.003      1.068       1.003       1.068      1.003      1.068      1.003      
ALUNORTE S.A. 609         49           1.393       188          609         49           1.393      188         
DCNDB Overseas S.A. -              -              -               -               7.290      1.562      5.078      1.561      
Ferrovia Centro-Atlântica S.A.-FCA 457         -              -               -               -              -              -              -              
Consórcio de Rebocador Baia de São Marcos 5.329      -              3.141       -               5.329      -              3.141      -              
Terminal de Vila Velha S.A.-TVV -              -              -               -               21.323    9.202      -              9.188      
CVRD International S.A. (7)            15           -               -               (7)            15           -              -              
Outras 69           964         542          802          (133)        357         169         462         

16.300    14.315    16.631     15.914     46.022    22.619    23.529    22.397    

31.03.2007 31.12.2006
ControladoraConsolidado

31.03.2007 31.12.2006

Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo Ativo Passivo

Saldos comerciais (fretes e serviços) a curto prazo 12.746   6.642     12.971     8.241       14.389   5.744     16.949    5.522      
Saldos financeiros a curto prazo (disponibilidades) -             -             106          -               -             -             106         -              
Dividendos a receber de sociedade controlada -             -             -               -               25.159   -             -              -              
Dividendos a pagar a sociedade controladora -             7.673     -               7.673       -             7.673     -              7.673      
Bem destinados à venda 3.554     3.554       -               3.554     -             3.554      -              
Empréstimo de mútuo  de curto prazo -             -             -               -               -             9.202     -              9.202      
Saldos financeiros a longo prazo -             -             -               -               2.920     -             2.920      -              

16.300  14.315 16.631   15.914   46.022 22.619 23.529    22.397  

Consolidado Controladora
31.03.2007 31.12.2006 31.03.2007 31.12.2006
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As operações comerciais e financeiras realizadas com partes relacionadas 
totalizam os montantes discriminados abaixo: 
 

 
 
Representados por: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa

Companhia Vale do Rio Doce 715         15           5.824      (48)         125         15           5.815      (48)         
Seamar Shipping Corporation (50)         (15)         -             -             (50)         (15)         4.727      (256)       
Rio Doce Manganês S.A. -             -             -             -             -             -             
DCNDB Overseas S.A. -             -             -             -             925         -             70           1.620      
Rio Doce International Finance-RDIF -             -             5.983      (786)       -             -             4.552      (786)       
Ferrovia Centro-Atlântica S. A -FCA 309         -             224         -             -             -             (62)         -             
CVRD International S.A. 4             -             5.259      (4)           4             -             (4)           
Outras 93           (39)         -             (3)           -             -             (3)           

1.071      (39)       17.290  (841)     1.004    -            15.102    523        

31.03.2007 31.03.2006
Consolidado Controladora

31.03.2007 31.03.2006

Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa Receita Despesa

Fretes e serviços 1.114      (39)         5.645       125         -             5.753      
Despesas administrativas -             12           (3)           -             -             70           1.617      
Recuperação de despesas administrativas -             -             925         12           
Receitas/despesas financeiras 3             3             7.093       (786)       -             3             (786)       
Variações monetárias e cambiais, líquidas (46)         (15)         4.552       (52)         (46)         (15)         9.279      (308)       
Outras receitas operacionais -             -             -             -             

1.071      (39)         17.290     (841)       1.004      -             15.102    523         

31.03.2007 31.03.2006
Consolidado Controladora

31.03.2007 31.03.2006
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10.  IMOBILIZADO 
 
O imobilizado está representado por bens recebidos em conferência e pagamento de 
subscrição de ações da Companhia realizado em 1999, além de embarcações transferidas de 
sociedade investida, todos registrados pelos valores residuais, sem que tenha ocorrido 
mudança na vida útil estimada dos bens. 
 

 
 
 
Em 28 de dezembro de 2006, a Companhia adquiriu junto à controladora 
Companhia Vale do Rio Doce ativos (bens) relacionados à exploração do Terminal 
Multimodal de Camaçari, localizado na Bahia, pelo valor total de R$26.786, os 
quais compõem basicamente as imobilizações em curso no final de 2006 e 
transferidos para a conta de Instalações no primeiro trimestre de 2007. Os saldos 
consolidados refletem principalmente, os ativos da controlada TVV – Terminal de 
Vila Velha S.A.. 
 
 
 
 
 
 
 

Taxas médias
anuais de

depreciação 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2007 31.12.2006
Bens em operação:

Embarcações 10,00 9.449       9.449       9.373       9.373       
Instalações 6,00 56.228     25.793     28.616     1.797       
Equipamentos de processamento de 
dados 20,00 11.248     10.307     5.119       5.339       
Veículos 20,00 141          141          118          118          
Móveis e utensílios 10,00 2.653       1.996       188          181          
Máquinas e equipamentos 7,00 41.732     39.087     -               -               
Intangível - 5              5              5              5              

121.456   86.778     43.419     16.813     

Depreciação acumulada (31.892)    (30.241)    (12.992)    (12.465)    
89.564     56.537     30.427     4.348       

Imobilizações em curso 3.659       35.893     647          26.845     
93.223   92.430   31.074     31.193    

Consolidado Controladora
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04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS 
 
11.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
a) Capital social 

 
O capital social subscrito e integralizado é de R$8.232 em 31 de março de 
2007 e em 31 de dezembro de 2006 e está representado, respectivamente, 
por 60.600.510 ações ordinárias nominativas  e 1.313 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal. 
 
Em 7 de fevereiro de 2007, a Companhia desdobrou as 1.313 ações ordinárias 
existentes em 40.000.545 ações ordinárias sem valor nominal. Adicionalmente 
a Companhia mantinha 8 ações em tesouraria. 
 
Em 23 de março de 2007, após efetuou o cancelamento das ações em 
tesouraria, o capital passou a ser representado por 30.300.255 ações, as 
quais foram desdobradas em 60.600.510 ações, nessa mesma data. 
 

b) Ações em tesouraria 
 
Em 31 de dezembro de 2006, estavam em tesouraria 383 ações, no valor de 
R$49.437. Com o desdobramento deliberado pela Assembléia Geral 
Extraordinária de 23 de março de 2007, a quantidade de ações em tesouraria 
totalizavam 9.700.200 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as 
quais foram canceladas, em sua totalidade, na mesma data. 
 

c) Reserva de ágio 
 
Representa ágio na subscrição de ações realizada em 1999, decorrente da 
reestruturação havida no final do exercício de 1999.  A Administração da 
Companhia proporá à Assembléia Geral Ordinária a capitalização do saldo 
dessa reserva. 
 

d) Reserva especial para aumento de capital e reserva de depreciação 
adicional - AFRMM aplicado 
 
A reserva de depreciação adicional é creditada pelo montante dos recursos 
provenientes do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante-
AFRMM, aplicados na construção, docagem, manutenção, reparos de 
embarcações e na amortização de financiamentos de embarcações. 
A reserva de depreciação adicional é debitada à medida que as depreciações 
adicionais das embarcações são tributadas, sendo o valor correspondente 
transferido para a conta de reserva especial para aumento de capital. No 
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primeiro trimestre de 2007, a Companhia constituiu o montante de R$622 (no 
exercício de 2006 – R$5.638) a título de reserva de depreciação adicional. 
 

e) Reserva legal 
 
Em consonância com os termos do parágrafo primeiro do Artigo 193 da Lei 
das S.A., a Companhia não constituiu valor a título de reserva legal no 
exercício de 2006.  
 
Em 26 de abril de 2007 o capital da Companhia foi aumentado para R$26.209, 
com parte da reserva especial para aumento de capital, no valor de R$4.830, 
e do saldo da reserva de capital (ágio), no valor de R$13.147, afim de 
absorver o excesso de reservas de lucros sobre o capital social existente em 
31 de dezembro de 2006. 
 

 f)  Ajuste de exercícios anteriores 
  

Refere-se à reversão do saldo de provisão constituída em exercícios 
anteriores para realização de docagem de embarcações, em períodos 
qüinqüenais; a reversão para lucros acumulados tem por objetivo a adequação 
do saldo dessa provisão à luz da Deliberação CVM nº 489/89 – NPC nº 22, de 
3 de outubro de 2005.” 
 
 

12. PLANO COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA – Plano Misto de 
Benefícios VALE MAIS e Plano de Benefícios VALIAPREV 
 
Em 28 de dezembro de 1999, foi aprovado pela Secretaria de Previdência 
Complementar, através do Ofício No. 866-SPC/COJ, o novo plano misto de 
benefícios programáveis de renda para aposentadoria, do tipo contribuição 
definida, desvinculados da Previdência Social. Contempla também o benefício 
diferido por desligamento, além dos chamados benefícios de risco. Este novo 
plano foi implementado em Maio de 2000 e para ele migraram todos os 
empregados da Companhia. 
 
O Plano VALE MAIS é um plano misto que contempla benefícios programáveis de 
renda para aposentadoria, do tipo contribuição definida, desvinculados da 
Previdência Social. Contempla também o Benefício Diferido por Desligamento - 
Vesting, além dos chamados benefícios de risco: aposentadoria por invalidez, 
pensão por morte e auxílio-doença, bem como regras mais modernas, 
transparentes e flexíveis que o tornaram mais atrativo para os empregados e 
econômico para as patrocinadoras.  
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As contribuições da Companhia ao Plano Vale Mais são como segue: 
 
a) Contribuição ordinária - Destina-se à acumulação dos recursos necessários à 

concessão dos benefícios de renda, são idênticas à contribuição dos 
participantes e limita-se a 9% dos seus salários de participação, no que 
exceder a dez unidades de referência do plano (R$1.928,08 em março de 
2007 e dezembro de 2006).  

 
b) Contribuição extraordinária - Pode ser realizada a qualquer tempo, a critério 

das patrocinadoras. 
 
c) Contribuição normal - Para custeio do plano de risco e das despesas 

administrativas, fixadas pelo atuário quando da elaboração das avaliações 
atuariais. 

 
d) Contribuição Especial - Destinada a cobrir qualquer compromisso especial 

porventura existente. 
 
Os participantes efetuam contribuições mensais para o Plano VALE MAIS que 
variam entre 1% a 18% do salário de participação, e as contribuições da 
Companhia são equivalentes às dos participantes, limitadas porém a 9% do 
salário de participação. O montante das contribuições feitas pela Companhia 
durante o primeiro trimestre de 2007 foi de R$344 (R$351 no período findo em 
31/03/06). 
 
O Plano de Benefícios VALIAPREV é estruturado na modalidade contribuição 
variável. 
 
A Companhia não registrou em seu balanço patrimonial o ativo decorrente da 
avaliação atuarial, por não haver claramente uma evidência na realização, 
conforme estabelece o item 4.9 da NPC 26. 
 
As entidades do Grupo LOG-IN, patrocinadoras do referido Plano, são as 
seguintes empresas: 
Plano de Benefício Definido-CVRD e Plano Misto de Benefícios–VALE MAIS: 
.Log-In Logística Intermodal S.A.  
.DCNDB Overseas S.A. 
 
Plano Misto de Benefícios-VALIAPREV : Terminal de Vila Velha S.A. - TVV 
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13.  PASSIVO CONTINGENTE 
 
A Companhia provisionou contingências fiscais e trabalhistas, classificadas no 
exigível a longo prazo, considerado pela Administração, com base na opinião de 
seus consultores jurídicos, como suficiente para cobrir prováveis perdas. A 
Companhia possui, ainda, depósitos judiciais relacionados a certas contingências, 
conforme segue: 

 
 
Reclamações trabalhistas – consistem principalmente em reclamações de 
empregados por: (i) pagamento de horas extras, (ii) pagamentos adicionais por 
alegações de insalubridade em condições de trabalhos e (iii) outros assuntos, 
freqüentemente conectados com disputas sobre o montante de compensação 
pago sobre demissões. 
 
Tributárias – abrangem principalmente: (i) tributos preteridos na transferência de 
bens e (ii) nas mudanças na base de cálculo de contribuições para o PIS e a 
COFINS. 
 
A Companhia continua perseguindo seus interesses em todas as ações acima, e 
constitui provisão para contingências para os processos considerados como 
perdas prováveis.  
 
 

31.03.2007 31.12.2006
Provisão para Depósitos Provisão para Depósitos
contingências judiciais Líquido contingências judiciais Líquido

Trabalhistas 38.229                (7.393)      30.836   37.570                (6.990)      30.580   
Tributárias 27.591                (8.932)      18.659   27.458                (8.797)      18.661   
Outras 3.872                  (19)           3.853     6.360                  (19)           6.341     

69.692                (16.344)  53.348 71.388              (15.806)    55.582  

2007 2006
Provisão para Depósitos Provisão para Depósitos
contingências judiciais Líquido contingências judiciais Líquido

Trabalhistas 34.359                (7.393)      26.966   33.928                (6.990)      26.938   
Tributárias 27.542                (8.932)      18.610   27.410                (8.797)      18.613   
Outras 1.861                  (19)           1.842     1.734                  (19)           1.715     

63.762                (16.344)  47.418 63.072              (15.806)    47.266  

Controladora

Consolidado
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Adicionalmente às provisões registradas existem outros passivos contingentes em 
31 de março de 2006 no montante de R$10.090 na controladora e R$21.994 no 
consolidado (2006 - R$8.486 na controladora e R$12.401 no consolidado, com 
perdas consideradas possíveis, para os quais, com base nos prognósticos dos 
advogados, não há provisão constituída. 
 
Os depósitos judiciais foram efetuados de acordo com as requisições judiciais, a 
fim de possibilitar que a Companhia ingresse e/ou continue com as ações legais.  
 
14.  COBERTURA DE SEGUROS (Não revisado por Auditores Independentes) 
 
As coberturas de seguros são determinadas e contratadas em bases técnicas, 
consideradas pela Administração suficientes para cobertura de eventuais perdas 
decorrentes de sinistros com bens do ativo imobilizado. 
 
A Companhia relaciona abaixo as modalidades/riscos contratados e as respectivas 
coberturas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidado Controladora

31.03.2007 31.12.2006 31.03.2007 31.12.2006
Responsabilidade civil 2.292.775            2.375.318            248.951               64.140                 
Riscos operacionais e 
containers arrendados 149.684               235.629               -                           41.193                 
Casco e máquinas dos 
navios 2.464.427            149.660               1.746.547            -                           
Incêndio, raio, explosão, 
danos elétricos, vendavais e 
alagamentos 71.768                 106.688               3.455                   -                           
Vida empregados 20 vezes salário 20 vezes salário 20 vezes salário 20 vezes salário
Automóveis Valor de mercado Valor de mercado Valor de mercado Valor de mercado
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15.  BENS DESTINADOS À VENDA 
 
A Companhia assinou acordo com a sua controladora CVRD, referente à venda de 
seis rebocadores, pelo valor total de R$3.554, cuja efetivação da venda está 
sujeita à duas condições: obtenção do registro de Empresa Brasileira de 
Navegação pela CVRD junto à Agência Nacional de Transporte Aquaviário de 
Cargas (ANTAC) – a qual ocorreu em abril de 2007, e quitação pela Log-In junto 
ao BNDES do financiamento de dois rebocadores ocorrida em janeiro de 2007.  
 
A Companhia também assinou acordo com a sua controladora CVRD referente à 
venda da participação que ela detinha nos consórcios de rebocadores Baía de 
São Marcos e Barra de Coqueiros. 
 
16.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros são determinados com 
base em informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização 
apropriadas e não divergem significativamente dos saldos contábeis. O uso de 
diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativa poderiam 
causar um efeito diferente nos valores estimados de mercado. 
 
Os principais instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2006 
eram disponibilidades, contas a receber e fornecedores. 
 
A Companhia não aplica recursos em quaisquer instrumentos financeiros 
derivativos ou outros ativos de risco. 
  
a) Risco de preços 
 

Nos serviços de navegação a formação de preço é baseada em negociação 
anual com os clientes. A negociação de preços reflete variações na inflação, 
no custo das operações portuárias e no preço dos combustíveis. Nos serviços 
portuários os preços são baseados em negociação anual com os armadores, 
importadores e exportadores. A negociação de preços reflete variações na 
inflação e melhorias implementadas no terminal. 

 
b) Risco de crédito 
 

A Companhia pode eventualmente incorrer em perdas em razão de situação 
de adversidade financeira conjuntural de algum país e/ou cliente. A 
Companhia mantém atento monitoramento sobre o assunto, adotando 
medidas de precaução que forem julgadas convenientes. 
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17. OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 
 
As obrigações de longo prazo que poderão trazer efeitos sobre as demonstrações 
contábeis futuras da Companhia estão resumidas no quadro abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contratos Moeda
Correção 

Monetária/Juros Prazos Garantias
Cláusulas 
Restritivas Outras

Instrumento Particular de Contrato de 
Arrendamento para Exploração dos Berços 
203, 204 e 205 da área arrendada do Porto 
de Vitória.

R$ IGP-M

25 anos a partir da data 
de assinatura do contrato, 
renováveis por mais 25 
anos.

A arrendatária deve 
cumprir um número 
mínimo de 
movimentos por ano.

A renovação só não 
acontecerá caso a 
arrendatária não cumpra 
os termos relacionados 
ao nível de serviço e 
volumes mínimos 
movimentados no 
terminal.

Contrato de Concessão de Direito Real de 
Uso do Terreno da CASEMG R$ IGP-M

Contrato de Permissão para Prestação de 
Serviços Públicos de Movimentação e 
Armazenagem de Mercadorias em Estação 
Aduaneira do Interior.

R$

Pagamos à receita um 
valor percentual sobre os 
serviços prestados. 
Portanto, ao corrigirmos 
nossos preços, os valores 
pagos à receita também 
são corrigidos.

10 anos

Contrato de Fretamento a Casco Nu de 
Navios R$ TJLP

5 anos a partir da data de 
assinatura do contrato, 
renováveis por mais cinco 
anos à critério da 
contratante.

Opção de compra por 
parte da contratante a 
qualquer momento e 
prioridade no caso de 
qualquer proposta de 
compra.

Contrato de Serviços de Transporte 
Ferroviário R$ 70% do IGP-M e 30% 

Diesel 10 anos

A contratada deve 
garantir índices 
mínimos de 
performance de 
serviço (tempo de 
trânsito).

Contratos de Prestação de Serviços 
Administrativos com a CVRD - RH e 
Transações

R$ IGP-M 24 meses

Contratos de Prestação de Serviços 
Administrativos com a CVRD - TI R$ IGP-M 24 meses

Após 12 meses, os 
valores passarão a ser 
reajustados 
trimestralmente de 
acordo com os custos 
operacionais dos 
serviços.

Aluguel de Contêineres US$ Não há

Variáveis conforme o 
contrato. Contratos de 
curto prazo = 90 dias. 
Contratos de longo prazo 
= até 5 anos

A devolução de 
contêineres antes 
do prazo 
estabelecido nos 
contratos de 
longo prazo prevê 
penalidades.
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18.  EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Em 26 de abril de 2007 o capital da Companhia foi aumentado para R$ 26.209 
com parte das reservas especiais para aumento de capital, o valor de R$ 4.830, e 
do saldo de reserva de capital (ágio) no valor de R$ 13.147. 
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Comentários Sobre o Resultado das Operações da Controladora 

 
Receita bruta 
 
O aumento de 3,67% na receita bruta (R$15.135 em 31/03/07 contra R$14.599 em 31/03/06) é derivado da entrada em 
operação do serviço de apoio portuário em Vila do Conde no Pará.  
 
Custos dos serviços 
 
O custo dos serviços prestados apurado em 31/03/07 foi de R$5.453, contra R$4.145 em 31/03/06 representando um 
acréscimo de 31,56%, tendo como principal fator o impacto da nova operação do serviço de apoio portuário em Vila do 
Conde,  que influenciou o crescimento nas linhas de pessoal e de afretamento de rebocadores de terceiros.   
 
Resultado de equivalência patrimonial 
  
O resultado de equivalência patrimonial aumentou R$22.690 de (R$13.449) em 31/03/2006 para R$9.241 em 
31/03/2007, e estão basicamente  impactados pelos efeitos da controlada TVV – Terminal de Vila Velha S.A. adquirida  
no final de 2006, compensado parcialmente com a perda cambial apurada no investimento no exterior em 2006,  
advindo da Seamar Shipping que foi alienado em 11 de julho de 2006  . 
 
Despesas administrativas e comerciais 
 
As despesas administrativas e comerciais aumentaram R$1.507, de R$3.414 em 31/03/06 para R$4.921 em 31/03/07, 
,devido basicamente a reversão parcial de despesas de provisão para devedores duvidosos, em 2006, no montante de 
R$1.131 e ao aumento nos gastos com pessoal decorrente de acordo coletivo de trabalho e participação no resultado. 
 
Resultado financeiro líquido 
 
O resultado financeiro líquido variou negativamente R$11.285 (R$2.458 de despesa em 31/03/07 contra R$8.827 de 
receita em 31/03/06) basicamente pelo reflexo da redução nas aplicações financeiras das disponibilidades e pelo 
efeitos, em 2006, da valorização cambial do real frente ao dólar norte-americano, que indexava a maior parte da dívida, 
liquidada no segundo semestre de 2006 . 
 
Imposto de renda e contribuição social 
 
O imposto de renda e a contribuição social apresentaram uma redução de R$ 3.880 (R$183 em 31/03/07 contra 
R$4.063 em 31/03/06) , em decorrência principalmente dos efeitos de tributação, em 2006,  do lucro da Seamar 
Shipping . 

H-30



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária

02071-0 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A. 42.278.291/0001-24

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.01 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 31/12/20063 - 31/03/2007

 

Data-Base - 31/03/2007

Divulgação Externa

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

1 Ativo Total 283.005 282.597

1.01 Ativo Circulante 175.558 175.175

1.01.01 Disponibilidades 58.590 71.785

1.01.02 Créditos 106.593 94.640

1.01.02.01 Clientes 38.991 37.251

1.01.02.01.01 Créditos 21.928 20.724

1.01.02.01.02 Com Pessoas Ligadas 12.746 13.077

1.01.02.01.03 Seguros a Receber, Líquidos de Provisão 4.317 3.450

1.01.02.02 Créditos Diversos 67.602 57.389

1.01.02.02.01 Tributos a Recuperar 12.143 6.538

1.01.02.02.02 Fundo da Marinha - AFRMM 24.151 24.914

1.01.02.02.03 Despesas Antecipadas 3.164 2.280

1.01.02.02.04 Armadores e Agentes 24.590 20.103

1.01.02.02.05 Bens Destinados a Venda 3.554 3.554

1.01.03 Estoques 4.125 3.834

1.01.04 Outros 6.250 4.916

1.02 Ativo Não Circulante 107.447 107.422

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 10.428 13.316

1.02.01.01 Créditos Diversos 10.428 13.316

1.02.01.01.01 Cauções e Depósitos Judiciais 568 840

1.02.01.01.02 Imp.Renda e Contrib.Social Diferidos 6.767 9.333

1.02.01.01.03 Despesas Antecipadas 3.080 3.130

1.02.01.01.04 Depósito e Aplic. em Incentivos Fiscais 13 13

1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 0 0

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas 0 0

1.02.01.02.02 Com Controladas 0 0

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 0 0

1.02.01.03 Outros 0 0

1.02.02 Ativo Permanente 97.019 94.106

1.02.02.01 Investimentos 33 33

1.02.02.01.01 Participações Coligadas/Equiparadas 0 0

1.02.02.01.02 Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio 0 0

1.02.02.01.03 Participações em Controladas 0 0

1.02.02.01.04 Participações em Controladas - Ágio 0 0

1.02.02.01.05 Outros Investimentos 33 33

1.02.02.02 Imobilizado 93.223 92.430

1.02.02.03 Intangível 0 0

1.02.02.04 Diferido 3.763 1.643
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06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 - 31/12/20063 - 31/03/2007

 

Data-Base - 31/03/2007

Divulgação Externa

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2 Passivo Total 283.005 282.597

2.01 Passivo Circulante 123.488 133.054

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 16

2.01.02 Debêntures 0 0

2.01.03 Fornecedores 33.910 33.552

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 12.183 22.877

2.01.04.01 IR e CS a Recolher 4.237 15.289

2.01.04.02 Impostos e Contribuições a Recolher 7.946 7.588

2.01.05 Dividendos a Pagar 8.716 8.716

2.01.05.01 Dividendos Propostos 8.716 8.716

2.01.06 Provisões 0 0

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas 6.642 8.241

2.01.08 Outros 62.037 59.652

2.01.08.01 Salários e Encargos Sociais 8.989 7.543

2.01.08.02 Credores por Agenciamentos 16.256 11.110

2.01.08.03 AFRMM a Aplicar 24.151 24.914

2.01.08.04 Provisões Operacionais e Outros 12.641 16.085

2.02 Passivo Não Circulante 53.348 55.582

2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 53.348 55.582

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0

2.02.01.02 Debêntures 0 0

2.02.01.03 Provisões 53.348 55.582

2.02.01.03.01 Provisões para Contingências 53.348 55.582

2.02.01.04 Dívidas com Pessoas Ligadas 0 0

2.02.01.05 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0

2.02.01.06 Outros 0 0

2.02.02 Resultados de Exercícios Futuros 0 0

2.03 Part. de Acionistas Não Controladores 3.952 3.476

2.04 Patrimônio Líquido 102.217 90.485

2.04.01 Capital Social Realizado 8.232 8.232

2.04.02 Reservas de Capital 67.692 116.507

2.04.03 Reservas de Reavaliação 0 0

2.04.03.01 Ativos Próprios 0 0

2.04.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas 0 0

2.04.04 Reservas de Lucro 15.183 (34.254)

2.04.04.01 Legal 15.183 15.183

2.04.04.02 Estatutária 0 0

2.04.04.03 Para Contingências 0 0

2.04.04.04 De Lucros a Realizar 0 0

2.04.04.05 Retenção de Lucros 0 0

2.04.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 0 0

H-32



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
ITR - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

01.01 - IDENTIFICAÇÃO

Legislação Societária
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EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS

06.02 - BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil)

1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 4 -31/12/20063 -31/03/2007

 

Data-Base - 31/03/2007

Divulgação Externa

1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ

2.04.04.07 Outras Reservas de Lucro 0 (49.437)

2.04.04.07.01 Ações em Tesouraria 0 (49.437)

2.04.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 11.110 0

2.04.06 Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0
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02071-0 LOG-IN LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.         42.278.291/0001-24 
 

08.01 - COMENTÁRIO DO DESEMPENHO CONSOLIDADO NO TRIMESTRE 
 
Receita bruta 
 
O aumento de 32,78% na receita bruta (R$87.317 em 31/03/07 contra R$65.760 em 31/03/06) foi basicamente pela  
consolidação da TVV – Terminal de Vila Velha S.A, em 2007,  que contribuiu com R$30.281 , parcialmente compensado 
com a não consolidação da Seamar Shipping,  que foi alienada no segundo semestre de 2006. A operações da TVV 
incluem: Movimentação de contêineres, de carga geral, armazenagem e outros serviços acessórios. 
 
Custos dos serviços 
 
O custo dos serviços prestados apurado em 31/03/07 foi de R$54.591, contra R$43.431 em 31/03/06 representando um 
acréscimo de 25,70%, tendo como principal fator o impacto da novas operações de movimentação de contêineres, de 
carga geral e armazenagem, advindas da TVV,  que influenciou o crescimento nas linhas de: custo de carga e descarga, 
pessoal,  serviços contratados e de arrendamento do terminal de Vila Velha.   
 
Despesas administrativas e comerciais 
 
As despesas administrativas e comerciais aumentaram R$2.996, de R$5.239 em 31/03/06 para R$8.235 em 31/03/07, 
,devido a reversão parcial de despesas de provisão para devedores duvidosos, em 2006, no montante de R$1.131 e ao 
aumento nos gastos com pessoal, principalmente em decorrência de acordo coletivo de trabalho e participação no 
resultado. 
 
 
Resultado financeiro líquido 
 
O resultado financeiro líquido variou positivamente R$8.603 (despesa de R$1.344 em 31/03/07 contra despesa de 
R$9.947 de receita em 31/03/06) basicamente pelos efeitos da valorização cambial do real frente ao dólar norte-
americano, em 2006, sobre ativos da Seamar Shipping, controlada alienada no segundo semestre de 2006, 
parcialmente  compensado pela redução nas aplicações financeiras das disponibilidades. 
 
Imposto de renda e contribuição social 
 
O imposto de renda e a contribuição social apresentaram um aumento de R$2.112 (R$5.418 em 31/03/07 contra 
R$3.306 em 31/03/06) , em decorrência principalmente do aumento do lucro tributável. 
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16.01 - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES 
Reservas de capital

Reserva Depreciação
especial para adicional -

Ações em Reserva  aumento de AFRMM
Capital social tesouraria de ágio  capital aplicado

Saldos em 31 de dezembro de 2005 121.232         (2.391)          62.584    41.848             6.437            

  Redução de capital - AGE de 26 de dezembro de 2006 (113.000)          -                     -                -                       -                     

  Aquisição de ações próprias - AGE de 28 de dezembro de 2006 -                       (47.046)          -                -                       -                     

  Utilização do AFRMM na amortização de financiamento 
    e manutenção de embarcações -                       -                     -                -                       5.638             

  Reversão de depreciação adicional AFRMM -                       -                     -                3.253               (3.253)            

  Ajuste de exercícios anteriores (reversão de provisão) - Nota 11 (f) -                       -                     -                -                       -                     

  Lucro líquido do exercício -                       -                     -                -                       -                     

  Divididendos distribuídos antecipadamente - (R$22.776,09 por ação) - AGE 
de 28 de dezembro de 2006 -                       -                     -                -                       -                     

  Proposta de destinação do resultado:
    Dividendos propostos (R$8.180,17 por ação) -                       -                     -                -                       -                     

 Constituição de reserva de investimentos -                       -                     -                -                       -                     
Saldos em 31 de dezembro de 2006 8.232             (49.437)        62.584    45.101             8.822            

  Utilização do AFRMM na amortização de financiamento 
    e manutenção de embarcações -                       -                     -                -                       622                

  Ajuste de exercícios anteriores (investimento - reversão de provisão de                    
.     controlada) - Nota 11 (f) -                       -                     -                -                       -                     
  Cancelamento de ações em tesouraria (AGE de 23 de março de 2007) -                       49.437           (49.437)     
  Lucro líquido do trimestre -                       -                     -                -                       -                     

Saldos em 31 de março de 2007 8.232             -                   13.147    45.101             9.444            

As notas explicativas anexas são parte integrantes das demonstrações contábeis.  
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16.01 - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES 

Reserva Reserva de Lucros 
legal Investimentos acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2005 13.443 -                         -                    243.153      

  Redução de capital - AGE de 26 de dezembro de 2006 -            -                         -                    (113.000)      

  Aquisição de ações próprias - AGE de 28 de dezembro de 2006 -            -                         -                    (47.046)        

  Utilização do AFRMM na amortização de financiamento 
    e manutenção de embarcações -            -                         -                    5.638           

  Reversão de depreciação adicional AFRMM -            -                         -                                  -

  Ajuste de exercícios anteriores (reversão de provisão) - Nota 11 (f) -            -                         1.740            1.740           

  Lucro líquido do exercício -            -                         37.578          37.578         

  Divididendos distribuídos antecipadamente - (R$22.776,09 por ação) - AGE 
de 28 de dezembro de 2006 -            -                         (29.905)         (29.905)        

  Proposta de destinação do resultado:
    Dividendos propostos (R$8.180,17 por ação) -            -                         (7.673)           (7.673)          

 Constituição de reserva de investimentos -            1.740                 (1.740)           -
Saldos em 31 de dezembro de 2006 13.443 1.740                              - 90.485        

  Utilização do AFRMM na amortização de financiamento 
    e manutenção de embarcações -            -                         -                    622              

  Ajuste de exercícios anteriores (investimento - reversão de provisão de                    
.     controlada) - Nota 11 (f) -            -                         1.582            1.582           
  Cancelamento de ações em tesouraria (AGE de 23 de março de 2007)
  Lucro líquido do trimestre -            -                         9.528            9.528           

Saldos em 31 de março de 2007 13.443 1.740               11.110          102.217      

As notas explicativas anexas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

Reservas de lucros
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16.01 - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA REFERENTE AOS 
TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2007 E 31 DE MARÇO DE 2006

(Em milhares de reais)
Consolidado Controladora

31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006

Fluxo de caixa das operações:
Lucro líquido período 9.528       500          9.528       500          

Resultado de equivalência patrimonial -               -               (9.241)      13.449     
Depreciação, amortização e exaustão 2.066       2.342       757          552          
Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.566       (738)         -               -               
Despesas financeiras e variações monetárias e cambiais, líquidas 718          15.373     1.136       (6.215)      
Participações de minoritários 564          1.618       -               -               
Baixa na alienação de bens do imobilizado 5              12            5              12            
Provisão para contingências (1.838)      (2.936)      513          (2.936)      

13.609   16.171   2.698       5.362      
Redução (aumento) nos ativos:

Contas a receber de clientes (888)         6.409       3.047       2.662       
Estoques (291)         720          (53)           (3)             
Tributos a recuperar (5.605)      (1.418)      (3.967)      (421)         
Armadores e agentes (4.560)      (779)         (4.560)      (2.980)      
Seguros a receber (867)         (3.592)      179          (206)         
Despesas antecipadas (884)         (5.607)      (855)         (1.680)      
Fundo da Marinha Mercante - AFRMM 763          (512)         (4.873)      (510)         
Outros (1.461)      (7.036)      (3.293)      7.526       

(13.793)  (11.815)  (14.375)    4.388      
Aumento (redução) nos passivos:

Contas a pagar a fornecedores (1.871)      3.509       3.040       9.636       
Salários e encargos sociais 1.446       (214)         928          (857)         
Tributos e contribuições (10.694)    (11.250)    (13.127)    (10.999)    
Credores por agenciamento 5.146       (4.356)      5.146       (4.356)      
AFRMM a aplicar (763)         512          4.873       510          
Outros (1.247)      8.333       1.863       2.529       

(7.983)    (3.466)    2.723       (3.537)     
Recursos líquidos provenientes das (aplicados nas) atividades 
operacionais (8.167)      890          (8.954)      6.213       

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos:
Depósitos e garantias (39)           (261)         (361)         (114)         
Adições ao imobilizado e diferido (4.973)      (1.923)      (643)         (46)           
Recursos provenientes da alienação de bens do imobilizado/investimentos -               -               -               15            

Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos (5.012)    (2.184)    (1.004)      (145)        
Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamentos:

Pagamentos:
Instituições financeiras (16)           (280)         (16)           (280)         

Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamentos (16)           (280)         (16)           (280)         

Redução no caixa e equivalentes (13.195)  (1.574)    (9.974)      5.788      
Caixa e equivalentes no início do período 71.785     236.257   19.009     192.674   
Caixa e equivalentes no final do período 58.590     234.683   9.035       198.462   

Pagamentos efetuados durante o período por:
Imposto de renda e contribuição social (15.020)    (2.251)      (12.979)    (462)         

Transações que não envolveram caixa:
Imposto de renda e contribuição social compensados (1.759)      (1.023)      (1.618)      (797)         

As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com recursos 
provenientes de atividades operacionais:
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16.01 - OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A COMPANHIA ENTENDA RELEVANTES 
MAURO OLIVEIRA DIAS 

Diretor-Presidente e de RI 
 
 
 
 
 

RÔMULO OTONI ANDRADE          LEONARDO GADELHA          CLÁUDIO LOUREIRO 
Diretor        Diretor            Diretor 

 
 
 
 
 
 
 

JOAQUIM SANCHES NETO                       VERA LÚCIA DE ALMEIDA PEREIRA ELIAS 
Contador                                                     Gerente Geral de Controladoria 
CRC.RJ 035.481-1                                              
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17.01 - RELATÓRIO DA REVISÃO ESPECIAL - SEM RESSALVA 

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE REVISÃO ESPECIAL 
 
Aos Acionistas e Administradores da 
LOG-IN - Logística Intermodal S.A. 

Rio de Janeiro – RJ 
 
1. Efetuamos revisões especiais das Informações Trimestrais – ITR da LOG-IN – 

Logística Intermodal S.A., controladora e consolidado, referentes aos trimestres findos 
em 31 de março de 2007 e de 2006, elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e sob a responsabilidade da Administração da Companhia, 
compreendendo os balanços patrimoniais, as demonstrações do resultado, as mutações 
do patrimônio líquido e o relatório de desempenho. 

 
2. Nossas revisões foram efetuadas de acordo com as normas específicas estabelecidas 

pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o 
Conselho Federal de Contabilidade, e consistiram, principalmente, em: (a) indagação 
aos e discussão com os administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e 
operacional da Companhia e suas empresas investidas quanto aos principais critérios 
adotados na elaboração das Informações Trimestrais; e (b) revisão das informações e 
dos eventos subseqüentes que tenham ou possam vir a ter efeitos relevantes sobre a 
situação financeira e as operações da Companhia e suas empresas investidas. 

 

3. Baseados em nossas revisões especiais, não temos conhecimento de nenhuma 
modificação relevante que deva ser feita nas Informações Trimestrais referidas no 
parágrafo 1 para que estas estejam de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários, especificamente aplicáveis à elaboração das Informações 
Trimestrais obrigatórias. 

 
4. Nossas revisões especiais foram conduzidas com o objetivo de emitirmos relatório 

sobre as informações trimestrais referidas no parágrafo 1, tomadas em conjunto. As 
demonstrações dos fluxos de caixa, controladora e consolidado, que estão sendo 
apresentadas para propiciar informações adicionais sobre a Companhia e suas empresas 
investidas, não são requeridas como parte das informações trimestrais. As 
demonstrações dos fluxos de caixa foram submetidas aos procedimentos de revisão 
descritos no parágrafo 2 e não temos conhecimento de quaisquer modificações 
relevantes que devam ser feitas nessas demonstrações, para que as mesmas estejam 
adequadamente apresentadas em relação às informações contábeis trimestrais. 
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17.01 - RELATÓRIO DA REVISÃO ESPECIAL - SEM RESSALVA 
5. Anteriormente, auditamos os balanços patrimoniais, controladora e consolidado, 

levantados em 31 de dezembro de 2006, apresentados para fins de comparação, e 
emitimos parecer sem ressalva, datado de 7 de fevereiro de 2007.  

 
 
Rio de Janeiro, 9 de maio de 2007 
 
 
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU 
Auditores Independentes 
CRC 2SP 011.609/O-8 “F” RJ 

Amauri Froment Fernandes 
Contador 
CRC 1RJ 039.012/O-5 
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