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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Um ano animador 

Emergimos de uma das mais profundas e prolongadas crises 

econômica, política e ética para um novo ciclo de crescimento. Tivemos 

greve dos caminhoneiros e eleições que paralisaram o País. Mesmo assim, a 

Companhia se estruturou e se preparou para  responder prontamente aos 

desafios de um mercado em permanente movimento. 

Interessante registrar que foi também neste período que preparamos 

um sólido caminho para o crescimento sustentado. Continuamos nossa 

trajetória de parcerias e de aquisições, o que nos remete a um futuro com um 

portfólio ainda mais diversificado e presentes em bases importantes para o 

pleno e eficiente atendimento ao concorrido mercado em todos os 

continentes. 

Para chegar sólida e jovem aos 70 anos – que estamos comemorando 

ao longo de 2019 – foram muitas as ações envolvendo inovações em todos 

os níveis, especialmente de atitudes. Entre elas estão a readequação de 

processos e de estruturas organizacionais, investimentos em modelos de 

negócios robustos e diversificados. As ações foram potencializadas pela 

retomada mais consistente dos mercados que já justifica a boa performance 

relatada neste relatório de desempenho. 

Baseados nestas mesmas premissas, que passam a ser 

permanentemente monitoradas e atualizadas, é que vislumbramos um futuro 

ainda mais promissor. É meu dever registrar que alcançamos bons resultados 

– ainda que não os do auge do passado – graças à coragem de mudar das 

lideranças, perfeitamente compreendidas pela equipe de diretores e 

gestores, que se comprometeu com a missão de preservar um legado de 

crescimento e que não se intimida com as adversidades.  

Estamos confiantes no potencial do Brasil e torcemos para que nossos 

mandatários maiores reconduzam o nosso País para a estrada da 

prosperidade a partir do equilíbrio das contas públicas e das várias reformas 

que a população deseja e necessita, resgatando, também, a dignidade de 

uma verdadeira Nação.  

DAVID ABRAMO RANDON 

Diretor Presidente 
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Mercado de Capitais 2018 2017 Var. %

Dividendos + Juros s/ Capital (R$ p/ação)* 0,1010 0,0434 132,8%

Dividend Yield (%) ** 1,20% 0,67% 0,53 p.p.

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (%) *** 10,6% 3,3% 7,3 p.p.

Valor de mercado 31 Dez (R$ bilhões) 2,91      2,26   29,2

 

 

 

PRINCIPAIS INDICADORES 

 

 

 

 
* Deliberações do exercício. 

**  Deliberações do exercício por ação e a cotação do último dia do 

ano que antecede o exercício em análise. 

*** Relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido do ano anterior 

da controladora. 

      

Valores em Reais correntes 

CAGR: Taxa Média Anual Composta de Crescimento 

ROE: Retorno sobre o Patrimônio  

37,0%

7.821 10.714
2017 2018

Pessoas
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PERFIL 

A controlada Fras-le, por sua vez, é 

controladora de quinze empresas: Freios 

Controil, Jurid do Brasil, Fras-le North America, 

Armetal Autopartes, Fanacif, Fremax Sistemas 

Automotivos, Fras-le Panamericana, Fras-le 

Europe, Fras-le Mexico, ASK Fras-le, Fras-le 

Andina, Fras-le Friction Material, Fras-le Africa 

Automotive, Fras-le Middle East e Fras-le 

Argentina. 
A Companhia mantém uma rede 

internacional de vendas e serviços, 

atendendo a mais de 100 países, em especial 

Chile, México, Canadá, Estados Unidos, 

África do Sul, e países localizados no Oriente 

Médio, Ásia, União Europeia e Mercosul. 

 
 

 

 

 

A Randon S.A. Implementos e 

Participações, com sede em Caxias do Sul, 

RS, é uma holding mista, controladora de dez 

empresas que atuam nos segmentos de 

veículos e implementos, autopeças e serviços 

financeiros. A Randon está entre as maiores 

empresas privadas brasileiras, com liderança 

na maior parte dos segmentos de atuação, e 

faz parte do Nível 1 de Governança 

Corporativa da B3. Seu controle acionário é 

exercido pela DRAMD Administração e 

Participações Ltda., que juntamente com a 

participação individual de cada sócio, 

detém 41,8% do seu capital total. 

O conglomerado iniciou em 1949 com 

uma pequena oficina mecânica voltada à 

reforma de motores industriais em Caxias do 

Sul, RS. O complexo é formado por onze 

empresas operacionais, sendo controladora 

a Randon S.A. Implementos e Participações e 

controladas diretas: Fras-le S.A., Randon 

Argentina S.A., Randon Implementos para o 

Transporte Ltda., Randon Administradora de 

Consórcios Ltda., Randon Veículos Ltda., 

Master Sistemas Automotivos Ltda., JOST Brasil 

Sistemas Automotivos Ltda., Castertech 

Tecnologia e Fundição Ltda. (Suspensys WE), 

Randon Investimentos Ltda. (holding do 

Banco Randon S.A.) e Randon Perú S.A.C.. A 

controladora também possui quatro filiais: 

Suspensys Sistemas Automotivos, Randon 

Chapecó, Randon Araraquara e Randon 

Linhares. O organograma societário 

completo se encontra na nota explicativa 

número 2 das demonstrações financeiras 

consolidadas. 
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O segmento de implementos, vagões 

e veículos especiais é representado pelas 

seguintes empresas: Randon S.A. 

Implementos e Participações, Randon 

Argentina S.A., Randon Implementos para o 

Transporte Ltda., Randon Veículos Ltda., 

Randon Perú S.A.C. e as filiais da Randon S.A. 

Implementos e Participações: Randon 

Chapecó, Randon Araraquara e Randon 

Linhares. 

A Randon Implementos é a maior 

fabricante de implementos rodoviários da 

América Latina. Fabrica carrocerias, 

reboques e semirreboques nos modelos 

graneleiro, tanque, carga seca, basculante, 

silo, frigorífico, canavieiro, florestal, sider e 

furgão e, desde 2004, vagões ferroviários de 

carga dos tipos hopper, gôndola, tanque, 

carga geral, plataforma, entre outros. 

A Randon Veículos atua no 

desenvolvimento, fabricação, venda e 

assistência técnica de caminhões fora-de-

estrada, retroescavadeiras e mini 

carregadeiras, assim como na 

comercialização de peças e componentes.  

 

 

 

 

O segmento de autopeças é 

composto pelas empresas: Suspensys (filial da 

Randon S.A. Implementos e Participações), 

Fras-le S.A., Master Sistemas Automotivos 

Ltda., JOST Brasil Sistemas Automotivos Ltda. e 

Castertech Fundição e Tecnologia Ltda. 

(Suspensys WE). 

Os principais produtos fabricados pela 

Fras-le S.A. são as lonas e pastilhas de freio 

que compõem o conjunto de freio produzido 

pela Master Sistemas Automotivos Ltda.. Este, 

por sua vez, integra o conjunto de eixo e 

suspensão   produzido    pela   Suspensys.  

 
 

A Castertech Fundição e Tecnologia 

se dedica a produção da ponta do eixo que 

compõe este sistema de suspensão. E a JOST 

Brasil Sistemas Automotivos Ltda. produz o 

conjunto de articulação e acoplamento que 

une o veículo trator ao veículo rebocado. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Os serviços são representados pelas 

empresas: Randon Consórcios e Banco 

Randon. A Randon Consórcios comercializa e 

administra grupos de consórcios, como forma 

de prover financiamento aos clientes de 

produtos finais e o Banco Randon atua como 

suporte das vendas, com financiamento 

direcionado a clientes e fornecedores das 

Empresas Randon. 
 

 

DIVISÃO MONTADORA 

DIVISÃO AUTOPEÇAS  

DIVISÃO SERVIÇOS FINANCEIROS 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL (FUNCIONAL)  

ESTRUTURA OPERACIONAL  
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DESEMPENHO GERAL CONSOLIDADO 

O ano de 2018 foi muito positivo para 

as Empresas Randon. A receita líquida 

consolidada cresceu 45,1% o que, 

considerando que 2017 já havia sido um ano 

de recuperação deste setor da economia, 

mostra claramente a curva da demanda 

seguindo na direção do que se considera a 

normalidade dos negócios. A maior parte das 

linhas de negócios apresentaram 

crescimento acentuado. Foram produzidos 

no Brasil 48.702 semirreboques e 105.534 

caminhões, números muito superiores aos 

projetados inicialmente para o ano que 

passou.  

O PIB, com crescimento de 1,1% em 

2018, divulgado recentemente, frustrou as 

expectativas do mercado e mostrou um 

descolamento atípico entre o desempenho 

da economia e das Empresas Randon. 

Fatores como o  envelhecimento da frota no 

período de crise, juros em mínimas históricas e 

a safra agrícola positiva impulsionaram a 

demanda de semirreboques e caminhões. 

Aliado a isso, a expectativa de uma 

retomada econômica mais vigorosa, 

refletida nos atuais índices de confiança do 

mercado, e o reposicionamento dos preços 

dos fretes após a greve dos caminhoneiros 

trouxeram ainda mais fôlego para as vendas. 

O movimento liderado pelo setor de 

transportes gerou uma mudança na 

dinâmica da demanda de caminhões e 

semirreboques no Brasil, que, ao menos até 

agora, tem promovido a aquisição de frotas 

próprias, embora ainda não se tenha 

elementos para afirmar que se trate de uma 

nova tendência de mercado.  De qualquer 

forma, esse é mais um fator que beneficiou o 

segmento de veículos comerciais no período.  

Deve ser destacada a capacidade da 

Randon Implementos em conquistar um 

market share próximo a 40% na média do 

exercício, o que só foi possível com a rápida 

adequação dos recursos materiais e 

humanos ao novo ciclo de demanda. 

Ainda no segmento de Montadoras, as 

vendas de vagões ferroviários e veículos 

especiais não seguiram a mesma tendência 

dos veículos rebocados e aguardam por 

novos investimentos do setor. 

A demanda aquecida nos veículos 

comerciais alavancou a demanda por 

componentes e sistemas automotivos pelas 

OEMs.  Isto, somado ao desempenho mais 

estável do segmento de reposição, 

fortaleceu as receitas da divisão autopeças, 

que, no exercício, respondeu pela maior fatia 

dentre as receitas consolidadas do Grupo.  

A participação do mercado externo da 

Companhia atingiu aproximadamente 25% 

das receitas consolidadas em 2018.   

Está ocorrendo gradativa ampliação 

das operações fora do Brasil, além do 

crescimento das exportações diretas. Este 

movimento tem como objetivo a expansão 

internacional das Empresas Randon e 

aumento de competitividade. 

A elevada demanda do mercado 

interno absorveu quase toda a capacidade 

das principais linhas de produção da 

Companhia.  

A gestão intensa de custos, a melhoria 

de processos, a constante inovação, a 

utilização de novos materiais, a ampliação 

de portfólio e os novos produtos lançados 

foram fundamentais para o retorno da 

lucratividade a patamares mais próximos aos 

níveis históricos. É importante ressaltar, no 

entanto, que os custos estão pressionados, 

em virtude principalmente da demanda 

acelerada e da contenção que houve no 

período de crise. 

Os investimentos orgânicos ficaram 

dentro do Guidance 2018, sendo 

principalmente para manutenção, melhoria 

de processos e segurança.  
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Os principais indicadores do período foram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 15 de fevereiro de 2018 a Companhia divulgou o Guidance para o exercício, com 

base na avaliação do cenário macroeconômico doméstico e dos países com os quais mantém 

relações comerciais, bem como indicadores setoriais, da indústria automotiva e comportamento 

de mercado nos segmentos de atuação.  

Segue abaixo tabela comparativa com o realizado em 2018: 
 

  Projetado Realizado 

Receita Bruta total (antes da consolidação) R$ 5,0 bilhões R$ 6,0 bilhões 

Receita Líquida Consolidada R$ 3,6 bilhões R$ 4,3 bilhões 

Receitas do Exterior  US$ 300 milhões US$ 293,7 milhões 

Importações US$ 51 milhões US$ 67,1 milhões 

Investimentos Orgânicos (*) R$ 140 milhões R$ 137,4 milhões 

 (*) Além dos investimentos orgânicos, a Companhia fez aquisições de controladas no montante 

de R$ 197,6 milhões. 

 

Receita Bruta Total 2018 

(antes da consolidação) 

Receita Líquida 

Consolidada 2018 

 

EBITDA Consolidado 2018 

Resultado Líquido 

Consolidado 2018 

 

R$ 6,0 bilhões, crescimento de 43,4% 

em relação a 2017 (R$ 4,2 bilhões). 

R$ 4,3 bilhões, 45,1% maior que a 

receita obtida em 2017 (R$ 2,9 bilhões). 

R$ 559,8 milhões, 81,6% superior a 

2017 e margem EBITDA de 13,1% (10,5% 

em 2017). 

R$ 151,7 milhões de lucro líquido, 

com Margem Líquida de 3,6%. 

Além disso, a Companhia realizou 

investimentos não orgânicos, não incluídos 

no Guidance, para aquisições de empresas 

e criação de novas plantas industriais. 

O exercício terminou com a situação 

financeira muito saudável, com indicadores 

dentro dos padrões contratados. Dando 

continuidade na sua política financeira 

conservadora, a Companhia realizou 

captações de aproximadamente R$ 1,2 

bilhão no exercício, majoritariamente com 

instrumentos como debêntures e notas 

promissórias de longo prazo.  

 

Aproveitando janelas de 

oportunidade e a excelente bancabilidade, 

foi possível ampliar o prazo médio de 

vencimento da dívida bancária e reduzir o 

custo médio ponderado. 

Por fim, a expectativa da Companhia 

para o ano de 2019 é de um novo 

crescimento das receitas, visão suportada 

por uma consistente carteira de pedidos, e 

também pela maturação das aquisições 

recentes, que são algumas das bases para 

formulação do Guidance para 2019 

divulgado ao mercado em 20/02, e que será 

detalhado nas páginas a seguir.  
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 2018 2017 Δ% 

Receita Bruta Total (sem eliminações) 6.044.161 4.215.630 43,4% 

Receita Líquida Consolidada 4.262.602 2.936.759 45,1% 

Lucro Bruto Consolidado 1.012.514 697.004 45,3% 

Resultado Líquido Consolidado 151.719 46.712 224,8% 

Lucro Operacional Próprio (EBIT) - Consolidado 437.490 190.946 129,1% 

EBITDA Consolidado 559.819 308.228 81,6% 

Endividamento Financeiro Líquido Consolidado 1.100.224 553.265 98,9% 

Endividamento Financeiro Líquido Consolidado 

(sem o Banco Randon) 
824.945 351.946 134,4% 

Resultado Financeiro Líquido Consolidado -118.275 -37.002 219,6% 

Receitas Financeiras 333.726 262.296 27,2% 

Despesas Financeiras -460.200 -299.298 53,8% 

Correção Monetária (IAS 29) 8.199              -    100,0% 

Despesas Administrativas e Comerciais 

Consolidadas 
-608.791 -480.240 26,8% 

Resultado Consolidado por Ação 0,44           0,14  214,3% 

Valores em R$ Mil, exceto Resultado por Ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,0%

5,2% 5,4%
10,5%

13,1%

5,3%

-0,8% -2,6%
1,6% 3,6%

25,0%
20,7% 19,9%

23,7% 23,8%

2014 2015 2016 2017 2018

Margem EBITDA Margem Líquida Margem Bruta

QUADRO GERAL DE DESEMPENHO 

HISTÓRICO DE MARGENS 
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RECEITA 

LÍQUIDA

VENDA 

ENTRE 

EMPRESAS

RECEITA 

LÍQUIDA 

CONSOLIDADA

% S/ 

RECEITA

RECEITA 

LÍQUIDA 

CONSOLIDADA

% S/ 

RECEITA

Randon S.A. Impl. e Participações (Controladora) 1.883.569        120.777       1.762.792          41,4% 1.128.514          38,4%

Randon Impl. p/o Transporte Ltda. 65.796             284             65.512               1,5% 60.045               2,0%

Randon Veículos Ltda. 896                 887             8                       0,0% -                    0,0%

Randon Perú S.A.C. 6.706               -              6.706                0,2% 80                     0,0%

Randon Argentina S.A. 97.487             -              97.487               2,3% 86.260               2,9%

Escritórios Internacionais 864                 864             -                    0,0% -                    0,0%

Veículos e Implementos 2.055.318        122.813       1.932.505          45,3% 1.274.900          43,4%

Master Sist. Automotivos Ltda. 472.908           147.600       325.307             7,6% 228.472             7,8%

Jost Brasil Sistemas Automotivos Ltda. 248.080           77.543         170.537             4,0% 105.553             3,6%

Fras-Le S.A. (Consolidado) 1.141.150        40.959         1.100.190          25,8% 802.780             27,3%

Randon S.A. Impl. e Participações (Divisão Suspensys) 408.419           13.268         395.151             9,3% 243.481             8,3%

Castertech Fundição e Tecnologia Ltda 351.383           175.952       175.431             4,1% 132.280             4,5%

Autopeças 2.621.939        455.323       2.166.616          50,8% 1.512.566          51,5%

Randon Administradora de Consórcios Ltda. 138.264           430             137.834             3,2% 120.217             4,1%

Randon Investimentos Ltda. 40.702             15.074         25.628               0,6% 29.070               1,0%

Randon Collection Com. Art. Promocionais Ltda. 163                 144             18                     0,0% 5                       0,0%

Serviços Financeiros 179.129           15.649         163.481             3,8% 149.293             5,1%

TOTAL 4.856.386        593.784      4.262.602         100,0% 2.936.759         100,0%

(*) Receita de empresas adquiridas: R$ 225.019 milhões

Faturamento entre Empresas - Acumulado Ano 2018

2018 2017

Valores em R$ Mil

RECEITAS 

A receita bruta total, com impostos e 

antes da consolidação, somou R$ 6,0 bilhões 

em 2018, 43,4% superior à receita bruta obtida 

em 2017 (R$ 4,2 bilhões). 
 

 

 

No exercício de 2018, a receita líquida 

consolidada atingiu R$ 4,3 bilhões, aumento 

de 45,1% no comparativo com 2017 (R$ 2,9 

bilhões). 
 

 

COMPOSIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA 

Guidance 

2018 

 

Guidance 

2018 

 

(*) Receita de empresas adquiridas: R$ 225,0 milhões 

 

(*) 
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Em 2018, a divisão autopeças 

representou 50,8% das receitas da 

Companhia, seguida por 45,3% da divisão 

montadoras e 3,8% da divisão de serviços 

financeiros. 

Comparada com 2017, a divisão 

montadoras teve incremento de 1,9 p.p., 

principalmente devido à retomada do 

mercado de semirreboques no país. 

 

 

 

 

No gráfico abaixo é apresentada a 

distribuição da receita por tipo de produto. 

Ao final de 2018, os produtos que 

possuíam maior participação na receita da 

Companhia foram: Semirreboques (39,3%), 

Materiais de Fricção (25,8%), e Eixos e 

Suspensões (9,3%). 

 

 

PARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS POR SEGMENTO E PRODUTO 

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA POR PRODUTO 
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As vendas para o exterior consolidadas, 

no exercício de 2018, totalizaram US$ 182,3 

milhões, aumento de 17,3% sobre o mesmo 

período de 2017 (US$ 155,4 milhões). 

As exportações das Empresas Randon 

representaram 15,7% da receita líquida 

consolidada dos doze meses de 2018, contra 

16,8% no exercício anterior. 

A maior expansão na comparação 

anual veio da exportação de semirreboques, 

que obteve crescimento de 49,9%, com 

destaque para o mercado chileno, que 

representou mais da metade das vendas ao 

mercado externo da Randon Implementos. 

 

 

Em volume total exportado, a 

controlada Fras-le se destacou, 

aproveitando, principalmente, o bom 

momento da economia dos Estados Unidos, 

cuja demanda foi crescente ao longo do 

ano e foi responsável por 47,3% do total 

exportado pela controlada. 

Na análise de exportações por bloco 

econômico é possível confirmar a relevância 

das vendas para o Mercosul e Chile, que 

representaram 42,4% das exportações e 

para o NAFTA, com 31,7% das exportações 

totais. 
 

 2018 2017 Δ% 

Randon S/A e Randon SP       64.429        42.988  49,9% 

Divisão Veículos         4.883          7.684  -36,5% 

Veículos e Implementos       69.312        50.673  36,8% 

Master       14.239        14.535  -2,0% 

Jost         5.464          5.172  5,7% 

Fras-le       84.239        76.433  10,2% 

Randon (Divisão Suspensys)         6.812          5.830  16,8% 

Castertech         2.218          2.751  -19,4% 

Autopeças     112.973      104.722  7,9% 

TOTAL     182.285      155.394  17,3% 
* Não inclui receitas de fábricas fora do Brasil. 

 
Valores em US$ Mil 

 

 

 

 

46,3%

32,6%

3,2% 3,7%
1,3%

8,9%

3,1%
0,8%

42,4%

31,7%

2,7%
5,4%

0,8%

13,8%

2,7%
0,5%

MERCOSUL +
CHILE

NAFTA EUROPA ÁFRICA ÁSIA AMER. SUL E
CENTRAL

ORIENTE
MÉDIO

OCEANIA

2017 2018

EXPORTAÇÕES 

EXPORTAÇÕES POR PAÍS 
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Em 2018, as unidades no exterior 

faturaram US$ 111,4 milhões, contra US$ 84,3 

milhões em 2017 (eliminando as receitas entre 

empresas). A planta de veículos rebocados na 

Argentina apurou receita bruta de US$ 30,5 

milhões e a planta no Peru obteve US$ 1,7 

milhão em 2018. As plantas no exterior 

controladas pela Fras-le, e os escritórios 

internacionais obtiveram receita bruta de US$ 

79,2 milhões, com aumento de 48,6%, em 

relação a 2017 (US$ 53,3 milhões).  

O total da soma das exportações e das 

receitas geradas no exterior foi de US$ 293,7 

milhões em 2018, 22,5% maior do que em 2017 

(US$ 239,7 milhões).  

 
 
 
 

O custo dos produtos vendidos 

representou 76,2% da receita líquida 

consolidada ou R$ 3,3 bilhões (no exercício de 

2018) contra R$ 2,2 bilhões referentes a 2017 e 

que representou 76,3% da receita líquida. 

A redução de 0,1 ponto percentual no 

CPV sobre a receita líquida demonstra um 

trabalho contínuo de controle da inflação de 

custos.  

A boa gestão de custos de insumos está 

entre os principais pilares para a manutenção 

da competitividade e melhoria das margens da 

Companhia. 

 
 
 

 
 
 

Segue gráfico que expõe a distribuição 

do CPV em 2018: 

 
 

O lucro bruto somou R$ 1,0 bilhão no 

acumulado de 2018 e representou 23,8% da 

receita líquida consolidada, com aumento de 

45,3%, em relação ao ano de 2017, quando o 

lucro bruto totalizou R$ 697,0 milhões ou 23,7% 

da receita líquida consolidada. 

No gráfico abaixo, pode-se observar o 

desempenho do lucro bruto e da margem bruta 

no decorrer de 2018: 
 

 
Valores em R$ milhões 

 

 

Segue gráfico que demonstra o histórico 

do lucro bruto e a margem bruta dos últimos 

cinco anos: 

 
 

Mat. 

Prima

72,0%

MO

13,0%

Depreciação

2,4%

Outros

12,6%

OPERAÇÕES NO EXTERIOR 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 

LUCRO BRUTO 

Guidance 

2018 
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As despesas operacionais em 2018 

representaram 13,5% da receita líquida 

consolidada contra 17,2% no ano de 2017, 

somando R$ 575,0 milhões (R$ 506,1 milhões em 

2017). Parte desta redução é explicada pela 

contabilização da compra vantajosa da 

controlada indireta, JURID, que somou R$ 52,5 

milhões. 

 

 
 
 
 

 

O Imposto de Renda e a Contribuição 

Social somaram R$ 92,3 milhões, no acumulado 

de 2018, ou 2,2% da receita líquida 

consolidada (R$ 49,2 milhões em 2017 ou 1,7% 

da receita líquida consolidada), diante do 

lucro antes do Imposto de Renda de R$ 319,2 

milhões (R$ 153,9 milhões em 2017). 

 

 
 
 

 

A Companhia obteve lucro líquido de 

R$ 151,7 milhões e margem líquida de 3,6% em 

2018, contra lucro líquido de R$ 46,7 milhões e 

margem líquida de 1,6% em 2017. 

O esforço da Companhia ao longo do 

ano de 2018 para entregar melhores resultados 

possibilitou o retorno da lucratividade a 

patamares mais próximos dos níveis históricos, 

ampliando em mais de R$ 100 milhões o lucro 

alcançado em 2017. 

 

 
 
 

Em 2018, o EBITDA Consolidado totalizou 

R$ 559,8 milhões ou 13,1% sobre a receita 

líquida do período, enquanto em 2017 havia 

somado R$ 308,2 milhões ou 10,5% sobre a 

receita líquida. 

A expansão em valor absoluto do 

EBITDA no ano veio de condições de mercado 

mais favoráveis, que possibilitaram o 

crescimento das operações da Companhia 

como um todo.  

A melhora na margem foi possível 

através de um amplo esforço de recuperação 

de preços ao longo dos trimestres e contenção 

da pressão de custos, que foi um dos principais 

desafios ao longo do ano. 

Em 2018, o EBITDA foi impactado por 

fatores não recorrentes, que beneficiaram o 

indicador em R$ 13,5 milhões. Dentre os fatores 

estão: compra vantajosa da Jurid do Brasil, 

hedge accounting, provisões diversas, 

paralisação devido à greve dos 

caminhoneiros, reestruturação da Fremax, 

dentre outros. 

 

 
Valores em R$ Mil 

 

 
 
 
 
 

 

Montadoras Autopeças Total

Hedge Accounting -25.190 -7.568 -32.758

Provisões Diversas 9.479 -5.067 4.412

Não Recorrentes Fras-le - -237 -237

Paralisação -4.931 -1.110 -6.041

Hiperinflação Argentina -626 -1.235 -1.861

Reestruturação Fremax - -2.524 -2.524

Compra Vantajosa JURID - 52.478 52.478

Total Não Recorrentes -21.268 34.739 13.471

DESPESAS OPERACIONAIS 
(Administrativas/ Comerciais/ Outras) 

EBTIDA 

IR e CSLL 

RESULTADO LÍQUIDO 
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O resultado financeiro líquido consolidado (receitas menos despesas) passou de R$ 37,0 

milhões negativos em 2017, para R$ 118,3 milhões negativos em 2018. 

 

  2018 2017 Δ% 

Variação cambial 193.917 55.941 246,6% 

Juros sobre rendimentos de aplicações financeiras 102.182 146.624 -30,3% 

Receitas de operações de swap 184 3.244 -94,3% 

Ganhos com outras operações de derivativos 2.402 2.440 -1,6% 

Ajuste a valor presente 25.121 36.095 -30,4% 

Outras receitas financeiras 9.920 17.952 -44,7% 

Receitas financeiras: 333.726 262.296 27,2% 

Variação cambial -220.869 -48.675 353,8% 

Juros sobre financiamentos -161.356 -168.485 -4,2% 

Despesas de operações de swap -2.431 -2.312 5,1% 

Perdas com outras operações de derivativos -528 -1.141 -53,7% 

Despesas de contratos de mútuos -375 -420 -10,7% 

Ajuste a valor presente -22.493 -21.393 5,1% 

Juros de mora -222 -15.760 -98,6% 

Descontos concedidos -1.041 -1.895 -45,1% 

Custos bancários -18.662 -15.442 20,9% 

Outras despesas financeiras -32.223 -23.775 35,5% 

Despesas financeiras: -460.200 -299.298 53,8% 

Ajuste correção monetária (IAS 29) 8.199 - - 

Resultado financeiro -118.275 -37.002 219,6% 
                                 R$ Mil 

 

 

 
 

O endividamento financeiro líquido 

consolidado (dívida bruta menos 

disponibilidades) foi de R$ 1,1 bilhão no 

encerramento de 2018, equivalente a um 

múltiplo de 1,97 vezes o EBITDA dos últimos 

doze meses.  

No encerramento de 2017 este 

endividamento era de R$ 553,3 milhões e 

representava múltiplo de 1,79 vezes o EBITDA 

dos últimos doze meses.  

Cabe salientar que parte do 

endividamento líquido consolidado da 

Companhia, R$ 275,3 milhões, se refere à 

atividade financeira do Banco Randon. 

Com a exclusão do valor relativo a esta 

atividade, o endividamento líquido 

consolidado é de R$ 824,9 milhões e múltiplo 

de 1,51 vezes o EBITDA dos últimos doze meses.  
 

 
 

A variação da dívida líquida em 2018 é 

explicada, principalmente, pelo aumento da 

NCG, fruto do aumento dos volumes ao longo 

do ano. As principais variações foram nas 

contas de estoques, clientes e impostos a 

recuperar e também se deve ao desembolso 

com aquisições de controladas.  

 

RESULTADO FINANCEIRO 

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 
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O gráfico acima apresenta a dívida da Companhia sem os indicadores de caixa e dívida do Banco Randon.  

A Dívida Líquida Consolidada ao final de dezembro de 2018 soma R$ 1,1 bilhão, múltiplo de 1,97x o EBITDA dos últimos 

12 meses. 

 

 
 

 

 
  

Em 2018 os investimentos consolidados 

somaram R$ 335,1 milhões (R$ 216,0 milhões em 

2017). Deste total, R$ 137,4 milhões foram 

investimentos na manutenção e ampliação 

fabril e R$ 197,6 milhões foram investidos na 

aquisição de novas controladas (R$ 162,3 

milhões referentes à Fremax, R$ 0,9 milhão na 

Randon Perú e R$ 34,4 milhões na constituição 

da ASK Fras-le). 

 

 

 
 

 

 

 

DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA SEM BANCO RANDON 

(R$ Milhões) 

INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 

Guidance 

2018 
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No ano de 2018, a Companhia teve   

Geração de Caixa Livre negativa de R$ 473,0 

milhões, aumentando seu endividamento 

líquido de R$ 351,9 milhões em 2017 para R$ 

824,9 milhões em 2018. A alavancagem 

financeira também aumentou, passando de 

1,19x em 2017 para 1,51x em 2018. 

O aumento do endividamento líquido se 

deve principalmente aos investimentos em 

M&A (R$ 197,6 milhões) e a ampliação do 

capital de giro (R$ 296,4 milhões) em função da 

retomada dos negócios e crescimento da 

receita da Companhia. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Randon 

Veiculos

Randon 

Investim.

Máquinas 20.016 21.704   2.090 2.484 -             256           165       223      2.198         -        49.136   

Prédios 9.788   523        690    180    -             145           -        235      206            -        11.767   

Veículos 1.852   263        2        -     -             -           -        135      222            -        2.474     

Móveis e Utensílios 1.368   820        125    211    13              4              -        -      241            9           2.791     

Informática 2.002   1.794     253    102    59              -           -        -      95             54         4.359     

Outros / Intangível 17.849 55.052   5.757 993    195            -           -        -      17.864       30         97.740   

TOTAL: 52.875 80.156   8.917 3.970 267            405          165       593     20.826       93         168.267 

INVESTIMENTOS (*) 930      -        -     -     1                -           -        -      -            3.572     4.503     

Aquisição Fremax -       162.287 -     -     -             -           -        -      -            -        162.287 

TOTAL GERAL 53.805 242.443 8.917 3.970 268            405          165       593     20.826       3.665    335.057 

Castertech Total

(*) Ações ou cotas de outras empresas, incentivos etc.

AQUISIÇÕES INVESTIMENTOS - ACUMULADO 2018

IMOBILIZADO - (Reais Mil)
Randon Fras-le Master Jost Consórcios Argentina R

a

Randon 

Perú

FREE CASH FLOW (Sem Banco Randon) 

MOVIMENTAÇÕES DE CAIXA CONSOLIDADO 

* Milhões de Reais 

(*) Ações ou cotas de outras empresas, incentivos, etc. 

 

Valores em R$ Milhões 
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A Randon Implementos é a maior 

fabricante de reboques e semirreboques da 

América Latina e está entre as maiores 

fabricantes do mundo. Possui três fábricas no 

Brasil, nas cidades de Caxias do Sul-RS, 

Chapecó-SC e Araraquara-SP e uma unidade 

para distribuição de peças na cidade de 

Linhares-ES. No exterior, conta com uma 

unidade fabril situada em Rosário, na 

Argentina e outra na cidade de Lima, Peru.  

Além da fabricação e comercialização de 

veículos rebocados, principal produto dessa 

divisão, a empresa também vende vagões 

ferroviários e veículos especiais 

(retroescavadeiras, minicarregadeiras e 

caminhões fora-de-estrada). No ano de 2018, 

essa divisão representou 45,3% do total da 

receita líquida consolidada da Companhia (R$ 

1,9 bilhão). 
 

 

 

 

A distribuição da receita líquida deste 

segmento pode ser observada no gráfico 

abaixo: 
 

 

1.1 VEÍCULOS REBOCADOS 

 

A melhora nos indicadores econômicos 

e nas condições de mercado, em 2018, 

beneficiou o segmento de implementos 

rodoviários, que registrou mais um ano de 

crescimento. A safra agrícola foi positiva, e em 

conjunto com a melhora nos preços do frete e 

a definição do cenário eleitoral, promoveram 

um aumento substancial das vendas de 

semirreboques. 

No mercado interno foram emplacadas 

44.589 unidades, contra 24.927 em 2017, 

crescimento de 78,9%.  

Com os volumes de mercado se 

intensificando ao longo do ano de 2018, a 

utilização das plantas de implementos 

rodoviários da Companhia atingiu plena 

capacidade, o que estendeu prazos de 

entrega e pressionou o market share. Ainda 

assim, a Companhia fechou o período com 

participação de mercado de 38,3%.  

  Em 2018, foram emplacados no 

mercado brasileiro 17.079 semirreboques da 

Randon, aumento de 69,5% em comparação 

a 2017 (10.075 unidades). 

 

 

A Companhia possui um amplo mix de 

produtos que atendem a diversos setores. 

Dentre os principais produtos podem ser 

destacados os semirreboques graneleiros, 

basculantes, tanques, canavieiros, florestais e 

frigoríficos. 

 

 

 

 
As vendas de semirreboques para os 

mercados interno e externo em todas as 

plantas da Randon somaram 20.960 unidades 

em 2018, crescimento de 59,8% em relação ao 

ano de 2017 (13.117 unidades). 

 

DESEMPENHO POR SEGMENTO 

DIVISÃO MONTADORAS 

Histórico Market Share Semirreboques 
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No gráfico a seguir é possível observar a 

distribuição da receita líquida por setor 

econômico: 
 

 
 

 
 

Exportações 

 

As exportações de semirreboques da 

Randon apresentaram crescimento de 23,3% 

em 2018 e somaram 2.554 unidades, contra 

2.071 unidades em 2017.  

As vendas para a América do Sul 

apresentaram boa performance, com 

destaque para o mercado chileno, que 

respondeu por mais da metade do volume 

exportado. 

Outro ponto positivo é que o continente 

africano voltou a comprar produtos. O esforço 

da Companhia em desenvolver novos clientes 

e mercados nesse continente começou a 

mostrar resultados.  

Países como Gana e Costa do Marfim 

realizaram suas primeiras compras de 

semirreboques. O volume ainda é pouco 

significativo, mas dá sinais positivos para os 

próximos períodos. 

 

 

 
 

 
 

1.2 VAGÕES FERROVIÁRIOS 

 

Em 2018, a venda de vagões ferroviários 

representou 9,2% do total da receita líquida da 

divisão montadoras.  Neste exercício, foram 

entregues 639 vagões, queda de 27,7% em 

relação a 2017, quando foram entregues 884 

unidades. 

A demora na aprovação da renovação 

das concessões e um menor volume de 

investimentos das concessionárias de ferrovias 

resultaram   em    um   mercado total de 2.327 

unidades produzidas em 2018, redução de 

15,7% em comparação a 2017 (2.878 

unidades). Este é o quarto ano seguido de 

retração de volumes e cuja queda se 

acentuou nos últimos dois anos. 

 O gráfico abaixo mostra a evolução 

das vendas da Companhia, que após um 

importante ciclo de crescimento, passam por 

um período de retração, assim como o 

mercado brasileiro.  

 

 
 

989 913 862
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1.356

1.999 1.584

884

639
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Vendas de Vagões
Unidades Físicas

IR e CSLL 

BASCULANTE GRANELEIRO TANQUES CANAVIEIRO

S 

PRINCIPAIS PRODUTOS 
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1.3 VEÍCULOS ESPECIAIS 

 

O setor de infraestrutura não retomou o 

suficiente para que os volumes de mercado 

apresentassem crescimento mais intenso. As 

exportações continuam sendo relevantes para 

este segmento, além das compras realizadas 

por órgãos públicos, como governos estaduais 

e municipais.  

Como o mercado ainda está em 

recuperação, a Companhia trabalhou em 

todas as frentes para garantir um ano de 2018 

mais positivo que o anterior. 

Nesse ano, além das vendas ao 

mercado externo, vale ressaltar a 

comercialização de 177 unidades de 

retroescavadeiras ao estado do Rio Grande do 

Sul, que contribuiu de maneira fundamental 

para o crescimento dos volumes vendidos pela 

Randon. 

Com isso, a empresa conseguiu 

apresentar um crescimento de 34,1% nas 

vendas(468 unidades em 2018, contra 349 

unidades em 2017). 
 

 
 

 

 

 

 

 

Veículos e Implementos 2018 2017 Var. % 

Receita Líquida Consolidada (R$ mil) 1.932.505 1.274.900 51,6% 

Vendas Físicas:       

Veículos Rebocados (un.) 20.960 13.117 59,8% 

Veículos Especiais (un.) 468 349 34,1% 

Vagões (un.) 639 884 -27,7% 
*As diferenças entre as unidades faturadas e as informadas, na composição da participação de 

mercado, referem-se às unidades vendidas ao mercado externo ou aquelas que não são emplacadas no 

mercado doméstico. 

 
 

 

PRINCIPAIS PRODUTOS 

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA MINICARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA 

Receita 

Líquida 
R$ 1,9 Bi 

Margem 

Bruta 
15,1% 

Margem 

EBITDA 
7,6% 

EBITDA 
R$ 146,3 Mi 

Exportações 
US$ 69,3 Mi 
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A divisão autopeças é composta pelas 

empresas Castertech (Suspensys WE), Fras-le, 

JOST, Master e Suspensys (filial da Randon S.A. 

Implementos e Participações).  

Os principais produtos fabricados nesta 

divisão são: fundidos e pontas de eixos, 

materiais de fricção, freios, sistemas de 

acoplamento, eixos e suspensões. Esses itens 

são fornecidos para o mercado de montadoras 

de veículos comerciais e também para o 

mercado de reposição, tanto no Brasil, quanto 

no exterior.   

As principais plantas industriais da divisão 

autopeças estão localizadas na cidade de 

Caxias do Sul, sendo que a controlada Fras-le 

possui unidades também nos Estados Unidos, 

China, Índia, Argentina e Uruguai. Além disso, a 

divisão autopeças possui escritórios e unidades 

de negócio distribuídas em todos os 

continentes. 
 

A divisão autopeças busca ampliar seus 

negócios alicerçada nos seguintes pilares de 

crescimento: ampliação do portfólio de 

produtos, maior exposição à exportação e 

fortalecimento do mercado de reposição. Esta 

estratégia tem sido fundamental no incremento 

das vendas desta divisão, que em 2018 

respondeu por 50,8% da receita líquida 

consolidada da Companhia, somando R$ 2,2 

bilhões. 

 

 
A divisão autopeças tem como principal 

escopo de negócio, o fornecimento de 

autopeças para veículos comerciais, 

principalmente caminhões. 

Se em 2017 as exportações haviam sido 

o principal fator para o crescimento da 

produção de caminhões, em 2018 foi o 

mercado brasileiro que reagiu e respondeu por 

grande parte do aumento dos volumes.  Foram 

produzidas, no período, 105.534 unidades, 

crescimento de 27,1% em comparação a 2017 

(83.044 unidades).  

O mercado interno respondeu por 72,0% 

das vendas em 2018, aumento de 9,5 pontos 

percentuais em relação ao ano anterior. Foram 

emplacados no Brasil 75.987 unidades, 46,3% a 

mais que em 2017 (51.941 unidades).  
 

A receita das empresas de autopeças 

reagiu de maneira positiva à retomada de 

mercado, apresentando crescimento de 43,2% 

em comparação a 2017. Além disso, o 

mercado de reposição, principal vetor de 

crescimento da controlada Fras-le, ganhou 

ainda mais relevância após a aquisição da 

controlada indireta Fremax. 
 

Receitas do Exterior 

 

As exportações diretas de autopeças 

apresentaram crescimento de 7,9% em 2018, 

no comparativo com 2017, e somaram US$ 

113,0 milhões. 

Ao longo de 2018 a divisão autopeças 

ampliou a relevância das receitas geradas no 

exterior, principalmente por meio das novas 

operações na Argentina (FARLOC e ARMETAL), 

Uruguai (FANACIF) e Índia (ASK FRAS-LE). Além 

disso, as plantas industriais nos Estados Unidos e 

China estão apresentando bom desempenho.  

Com isso, as receitas oriundas do exterior 

chegaram a US$ 78,9 milhões em 2018, contra  

US$ 53,0 milhões em 2017. 
 

 

DIVISÃO AUTOPEÇAS 
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Autopeças 2018 2017 Var. % 

Receita Líquida Consolidada (R$ mil) 2.166.616 1.512.566 43,2% 

Vendas Físicas:       

Materiais de fricção (un.) 101.395 70.363 44,1% 

Freios (un.) 613.675 479.589 28,0% 

Sistemas de Acoplamento (un.) 119.271 74.479 60,1% 

Eixos e Suspensões (un.) 30.853 19.118 61,4% 

Cubo e Tambor (un.) 436.255 365.116 19,5% 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A divisão de serviços financeiros da 

Companhia, representada pelas empresas 

Randon Consórcios e Randon Investimentos 

(Banco Randon), respondeu por 3,8% da 

receita líquida consolidada.  

Esses negócios são meios de 

sustentação de vendas e dão acesso a crédito 

e financiamentos de produtos para os clientes 

das Empresas Randon. 

Randon Consórcios – Em 2018 foram 

vendidas 14.306 cotas de consórcios, 

crescimento de 4,8% em relação às cotas 

vendidas em 2017 (13.651 unidades).  

Banco Randon – O Banco Randon atua 

como suporte às vendas das Empresas 

Randon, ofertando alternativas de 

financiamento direcionado a clientes e 

fornecedores das Empresas Randon.  
 

Serviços 2018 2017 Var. % 

Receita Líquida Consolidada (R$ mil) 163.481 149.293 9,5% 

Cotas de Consórcio Vendidas 14.306 13.651 4,8% 

 

 

 

 

  

Receita 

Líquida 
R$ 2,2 Bi 

Margem 

Bruta 
26,1% 

Margem 

EBITDA 
17,0% 

EBITDA 
R$ 367,9 Mi 

Exportações 
US$ 113,0 Mi 

SERVIÇOS FINANCEIROS 

Receita 

Líquida 
R$ 163,5 Mi 

Margem 

Bruta 
94,7% 

Margem 

EBITDA 
27,9% 

EBITDA 
R$ 45,6 Mi 
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A Companhia encerrou 2018 com 

10.714 funcionários, 37,0% maior que em 2017 

(7.821 funcionários).  

Este crescimento é reflexo do aumento 

da produção de implementos rodoviários e de 

autopeças, e também da ampliação de 

unidades fabris com as novas aquisições das 

controladas Fras-le. 
 

 

 

Aos funcionários são oferecidos 

benefícios como plano de saúde, previdência 

privada, cooperativa de crédito, participação 

nos resultados, transporte, centro de saúde e 

alimentação, que permitem desenvolver suas 

atividades com saúde, segurança e bem-estar. 

As empresas mantêm programas regulares 

voltados a uma melhor qualidade de vida que 

incentivam práticas saudáveis. 
 

 

 

 

Pessoas Valorizadas e Respeitadas. Mais 

que um dos princípios da Companhia a frase 

sintetiza o respeito ao ser humano como 

destinatário final das ações realizadas e de 

todas as iniciativas de negócios. Este conceito 

abrangente avança além da relação com 

funcionários e os benefícios a estes oferecidos, 

percorrendo um amplo portfólio de programas 

sociais e relacionamento com a comunidade 

e públicos diversos.  

A Companhia é mantenedora do 

Instituto Elisabetha Randon (IER), e investiu R$ 

2,2 milhões na instituição em 2018. O IER, 

fundado em 2003, é uma Organização de 

Sociedade Civil com Interesse Público, que tem 

por objetivo promover a cidadania e o 

desenvolvimento social, por meio de ações 

direcionadas à educação, à cultura, à 

assistência social e ao estímulo à prática do 

voluntariado. 

O IER mantém programas sociais 

voltados à comunidade. Destacam-se:  

- Programa Florescer: tem a missão de preparar 

crianças e adolescentes, em situação de 

vulnerabilidade social com menos 

oportunidades sociais e econômicas, para o 

exercício da cidadania, através de um Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

com diversas atividades, em turno inverso ao 

da escola regular. Criado em 2002, o programa 

beneficia, anualmente, 360 crianças e 

adolescentes de 6 a 14 anos. 
 

 

- Programa Florescer - Iniciação Profissional: 

oferece cursos pré-profissionalizantes e tem a 

missão de preparar jovens para uma melhor 

inserção no mercado de trabalho, através de 

formação técnica humanística. Atua em 

parceria com o SENAI, para formação técnico-

profissional, estruturando programas de 

aprendizagem em Assistente Administrativo e 

Auxiliar de Operações Logísticas, suprindo 

necessidades de qualificação técnica de 75 

adolescentes de 15 a 16 anos, sem deixar de 

lado sua formação humanística. 

- Programa Vida Sempre: promove a 

educação para a segurança no trânsito. Aos 

funcionários das Empresas Randon e seus 

familiares e comunidade em geral são 

repassadas informações através de material 

impresso, vídeos, teatro e campanhas, com 

objetivo de provocar reflexão sobre atitudes 

adequadas no trânsito, visando contribuir para 

melhorar os índices de educação nesta área, 

beneficiando em torno de 70 mil pessoas/ano 

com estas ações. 

Em busca do desenvolvimento 

sustentável, as Empresas Randon mantêm uma 

postura de investimento voltado também para 

a comunidade, tanto na área de educação 

ambiental de cultura e lazer, como social e 

cultural. 

 

  
  

 

SUSTENTABILIDADE 

GESTÃO DE PESSOAS 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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Nas Empresas Randon persegue-se, 

incansavelmente, o princípio básico de que o 

bom desempenho econômico financeiro 

deve, necessariamente, vir acompanhado de 

claras atitudes em favor da sustentabilidade. 

A orientação de uma verdadeira empresa- 

cidadã permeia as empresas coligadas que, 

como diretriz, têm se antecipado às 

exigências legais e adotado medidas 

pioneiras e arrojadas de responsabilidade 

socioambiental. A busca por tecnologias 

inovadoras e consideradas mais limpas, 

dentro do conceito ambiental, resultou em 

iniciativas relativas ao uso eficiente de 

energia, tratamento de efluentes, reuso de 

efluente tratado, aproveitamento de água 

da chuva e na reciclagem de resíduos.  

A Companhia mantém a prática de 

alinhamento das ações, informações e 

monitoramentos ambientais desde 2004, 

quando houve a criação da Força Tarefa de 

Meio Ambiente, equipe formada por 

representantes técnicos de todas as 

empresas que realizam reuniões mensais de 

alinhamento de conceitos, requisitos legais e 

práticas. Uma das ações que fazem parte do 

calendário anual desta equipe é a 

organização da Semana do Meio Ambiente, 

que tem como premissa, dedicar a semana 

que engloba o dia 05/06 – Dia Mundial do 

Meio Ambiente, à realização de ações 

socioambientais envolvendo público interno 

e externo, com enfoque especial no 

envolvimento das séries iniciais de escolas da 

comunidade local.  

Em 2017 houve a padronização de um 

novo formato para os indicadores ambientais, 

com foco especial na otimização do 

aproveitamento da matéria-prima e redução 

na geração de resíduos, práticas do conceito 

de produção e tecnologias limpas, conforme 

metodologia do Centro Nacional de 

Tecnologias Limpas (CNTL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, o indicador de performance 

ambiental mede a quantidade de resíduos 

gerados em relação à entrada de matéria-

prima.   

Entre as atividades ambientais das 

Empresas Randon, podemos destacar: 

gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e 

gasosos respeitando as legislações vigentes 

para armazenamento, transporte e 

destinação final; processo de compostagem 

que é realizado para os resíduos de lodo 

biológico da estação de tratamento de 

efluentes e podas de jardinagem; utilização 

de água da chuva; reuso de efluentes nos 

vasos sanitários, lavadores de gases, 

resfriamento de peças; aproveitamento de 

resíduo de sucata metálica gerada nas 

empresas como matéria-prima na Castertech 

Fundição e Tecnologia Ltda., controlada 

direta da Companhia.  

Cabe salientar que todas as empresas 

são certificadas pela ISO 14001 – Sistema de 

Gestão Ambiental, auditado semestralmente 

por uma entidade certificadora externa, o 

que assegura a melhoria contínua do sistema 

de gestão ambiental.       

Em 2018 foram investidos R$ 15 milhões 

na preservação e conservação ambiental, 

orientados pela política de Saúde, Segurança 

e Meio Ambiente. Segue abertura dos 

investimentos: 
 

 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
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A tabela com dados completos consta nas notas explicativas que integram as Demonstrações 

Financeiras. 
 

 

  

A Companhia possui um programa de 

integridade, conhecido como ID Randon, que 

foi desenvolvido para nortear sua convivência 

e sustentar suas ações em um ambiente de 

trabalho organizado e propício para o 

aperfeiçoamento constante e conquista de 

resultados. O ID Randon está baseado nos 

princípios da Companhia, e contempla o 

código de conduta ética, as políticas 

corporativas e o canal de ética. 

O programa de integridade prevê o 

acompanhamento bimestral de temas como: 

relatos do canal de ética, revisão de políticas 

corporativas, revisão do código de conduta 

ética, treinamentos, mapeamento de riscos 

corporativos, entre outros. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

As Empresas Randon se preocupam 

com a construção de um ambiente 

organizacional ético para que todos exerçam 

suas atividades pautados pela honestidade, 

transparência, integridade e seriedade e, por 

meio disso, reafirmam o seu comprometimento 

com a sociedade como um todo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR ADICIONADO 

ÉTICA E COMPLIANCE 
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As ações preferenciais da Randon S.A. Implementos e Participações apresentaram 

valorização de 29,1% em 2018 (R$ 9,26 por ação em 31/12/2018, em comparação aos R$ 7,17 em 

31/12/2017). No mesmo período, o índice Ibovespa apresentou variação positiva de 15,0%. 

Foram negociadas, neste mesmo período, 543,3 milhões de ações preferenciais, no 

mercado à vista da B3 (Bolsa, Brasil, Balcão). A Companhia registrou em 2018 volume médio de 

negociação diário de R$ 17,2 milhões contra R$ 9,1 milhões de ações preferenciais, no mesmo 

período de 2017. 

 

Variáveis   Jan-Dez/2018   Jan-Dez/2017  

Número de Acionistas - 12.976 9.382 

Quantidade Negociada (Pref.) 543.355.300 406.155.000 

Nº Negócios 1.247.941 935.337 

Média Diária das Ações p/ Pregão 2.217.777 1.651.037 

Média Diária de Negócios p/ Pregão 5.094 3.802 

Variação das Ações Randon (%) 29,1% 107,8% 

Variação do IBOVESPA (%) 15,0% 26,9% 

Valor Patrimonial da Ação 5,97 5,57 

Valor de Bolsa da Ação 9,26 7,17 

Volume Médio Diário Negociado (Milhões Reais)           17.193  9.086 

Valor da Companhia em Bolsa (Milhões Reais)             2.914  2.256 
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No ano de 2018, a Companhia realizou 

reuniões e participou de vários eventos 

reunindo públicos diferentes, como mercado 

financeiro, de capitais, acionistas e potenciais 

investidores, conforme segue: 

 Credit Suisse Latin America Investment 

Conference – São Paulo – SP; 

 BTG Pactual XIX CEO Conference – São 

Paulo – SP; 

 Credit Suisse Infra & Capital Goods 

Conference – São Paulo – SP; 

 BofAML Autos & Capital Goods Day – São 

Paulo – SP; 

 2nd Itaú BBA Transportation, Logistics and 

Capital Goods Conference – São Paulo – 

SP; 

 Bradesco BBI 5th Annual Brazil Investment 

Forum - São Paulo – SP; 

 Itaú BBA 12th Annual LatAm CEO 

Conference – Nova York – EUA; 

 UBS II Industrials Day – São Paulo – SP; 

 Randon Day – Caxias do Sul – RS; 

 APIMEC – São Paulo – SP; 

 NDR Credit Suisse – São Paulo – SP; 

 NDR Bradesco BBI – São Paulo – SP; 

 NDR Safra – São Paulo – SP; 

 Conferência UBS – Nova York – EUA; 

 NDR Safra – São Paulo – SP; 

 Conferência BTG – Nova York – EUA; 

 Conferência J.P. Morgan – São Paulo – 

SP; 

 Conferência Bradesco BBI – Nova York – 

EUA; 

 NDR Itaú – São Paulo – SP. 

 

 Em 4 de março a Companhia divulgou 

Fato Relevante informando o 

falecimento do presidente do Conselho 

de Administração e Fundador, Sr. Raul 

Anselmo Randon.  

 Em 13 de abril foi divulgado Fato 

Relevante que aprovava a realização 

da 2ª emissão de notas comerciais da 

Companhia, no montante de R$ 350 

milhões, com esforços restritos, nos 

termos da ICVM 566 e da Instrução CVM 

476. Os recursos líquidos captados com 

essa emissão foram integralmente 

utilizados para reforço de capital de giro 

da Companhia. 

 Em 2 de julho, a Companhia divulgou 

Fato Relevante aprovando a 6ª Emissão 

de Debêntures, não conversíveis em 

ações, de espécie quirografária e série 

única, no montante de R$ 600 milhões, 

com vencimento de 5 anos a partir da 

data de sua emissão. Os recursos líquidos 

captados por meio desta emissão foram 

utilizados para a rolagem de dívidas da 

Companhia. 

 Em 8 de Agosto, foi divulgada por meio 

de Fato Relevante, a formalização da 

aquisição, pela sociedade controlada 

Fras-le, das ações representativas de 

100% do capital social da Jofund S.A., 

que atua no mercado de autopeças 

com a marca Fremax. O valor da 

transação foi de aproximadamente R$ 

180 milhões, ajustado de acordo com as 

premissas do preço estimado da data de 

fechamento. Com esta aquisição, a 

Companhia ampliou seu portfólio e 

consolidou sua posição de liderança no 

segmento de autopeças no Brasil, 

reforçando seu mix de produtos para 

oferta global. 

 A Companhia comunicou em 28 de 

novembro, através de Aviso aos 

Acionistas, o resgate antecipado da 

totalidade da 2ª série de sua 4ª Emissão 

de Debêntures, e posterior 

cancelamento de tais debêntures.  

RELAÇÃO COM INVESTIDORES FATOS RELEVANTES E AVISO AOS 

ACIONISTAS 
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O Lucro Líquido ajustado da Companhia em 2018, base para o cálculo dos dividendos, foi 

de R$ 140.829.322,08 e o Estatuto Social prevê o pagamento de dividendo mínimo aos acionistas, 

correspondente a 30% do mencionado lucro ajustado.   

Nesse sentido, a proposta dos administradores a ser apreciada pelos acionistas na 

Assembleia Geral Ordinária  é de destinar para dividendos a importância de R$ 49.290.259,82, 

parcela correspondente a 35% do lucro líquido ajustado, ou seja 5% superiores ao mínimo previsto 

no Estatuto Social. Deste montante, já foram distribuídos dividendos intermediários à conta do lucro 

semestral levantado em 30 de junho de 2018, no valor de R$ 19.168.986,48, conforme deliberação 

do Conselho de Administração, de 10 de agosto de 2018,  remanescendo a importância de R$ 

30.121.273,34, correspondente a R$ 0,08798886 por ação ordinária e preferencial, para distribuição 

aos acionistas.   
 

 

 

Em atendimento à Instrução n° 381/2003 da Comissão de Valores Mobiliários, informamos o 

seguinte: 

Em 2018, a Companhia pagou honorários à empresa KPMG Auditores Independentes o 

montante de R$ 1.450 mil, os quais abrangem os serviços de auditoria externa e outros serviços, 

cujas características são demonstradas a seguir: 

(a) Outros Serviços 

Período Duração 
Honorários 

Pagos 
% s/ valor dos serviços de auditoria externa 

Janeiro a Dezembro 12 meses R$ 265 mil 15% 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, foram pagos honorários relativos a serviços 

adicionais de compliance tributário (R$ 265 mil). 

Estes serviços não afetaram as restrições da Instrução CVM 381/03, pois se referem principalmente a 

outros trabalhos específicos e foram realizados por profissionais de área totalmente distinta daquela 

em que atuam os profissionais que realizam os serviços de auditoria externa, portanto não afetam a 

independência e objetividade necessárias aos serviços de auditoria externa. 

(b) Serviços de auditoria externa obrigatórios 

Período Duração 
Honorários 

pagos 

% sobre o valor total pago a auditoria 

externa 

Janeiro a Dezembro 12 meses R$ 1.185 mil 85% 

Os serviços legais obrigatórios de auditoria externa compreenderam a revisão das informações 

trimestrais (ITRs) dos períodos encerrados em março, junho e setembro de 2018 e auditoria das 

demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 (DFP). 

A Companhia tem como política atender às restrições de serviços dos auditores 

independentes, ou seja, assegurar que não haja conflito de interesse, perda de independência 

ou objetividade pelos serviços prestados por auditores independentes, não relacionados à 

auditoria externa. Tal independência é obtida pela prestação dos serviços por profissionais de 

áreas independentes da empresa de auditoria. 

 

REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS 

INSTRUÇÃO CVM N° 381/2003 – AUDITORES INDEPENDENTES 
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 A Racon, marca da Randon Consórcios 

ficou em primeiro lugar no ranking das 

Marcas de Quem Decide, promovida pelo 

Jornal do Comércio, tanto em lembrança 

quanto na preferência dos entrevistados 

nos segmentos de imóveis e veículos, na 

categoria Consórcio. A pesquisa anual é 

realizada pela Qualidata. 

 A Randon S.A Implementos e Participações 

aparece em terceiro lugar na lembrança e 

também na preferência dos entrevistados, 

como Marca Gaúcha Inovadora. Na 

categoria Grande Marca Gaúcha, ocupa a 

quarta posição como lembrança e a 

terceira como preferência. 

 A estratégia bem-sucedida de expansão 

internacional da Fras-le, levou a empresa a 

ser finalista no Prêmio Rei, na categoria 

Empresa do Ano, promovido pela Revista 

Automotive Business. 

 A Randon S.A Implementos e Participações 

(Empresas Randon) conquistou a oitava 

colocação entre as 10 mais na categoria 

Grande Empresa/ Marca do RS - segundo 

levantamento Top of Mind 2018, feito 

anualmente pela Revista Amanhã. 

 A Randon S.A Implementos e Participações 

conquistou o prêmio de Melhor Fabricante 

de Vagões Ferroviários, promovido pela 

Revista Ferroviária. A escolha é realizada 

através de votação pelas operadoras de 

ferrovias e levam em conta critérios como 

relacionamento, inovação tecnológica e 

desempenho.  

 A Randon S.A Implementos e Participações 

e a Fras-le foram premiadas durante o 46º 

Prêmio Exportação RS. A Randon S.A. 

recebeu a distinção na categoria Destaque 

Mercadológico, reconhecimento pela 

consolidação da marca em todos os 

continentes em que atua e pela gestão dos 

canais de distribuição e comercialização. 

Já a Fras-le recebeu a premiação pela 

Diversificação de Mercados, pelo número 

de países-alvo para os quais a empresa 

exportou e pela capacidade de promover 

a pluralidade de destino nas exportações 

para mais de 100 países, além das 

aquisições do Exterior. 

 As Empresas Randon receberam da 

Câmara de Indústria, Comércio, Agricultura 

e Serviços de Vacaria, o Troféu 

Reconhecimento Empresarial 2017, em 

homenagem póstuma ao Sr. Raul Anselmo 

Randon.  

  A Fras-le S/A recebeu os prêmios 

“Reconhecimento em Sustentabilidade” e  

“Reconhecimento em Produtividade”, do 

Programa Gaúcho de Qualidade e 

Produtividade(PGQP). Em Sustentabilidade, 

a empresa foi agraciada pelo 

desenvolvimento de uma nova família de 

lonas comerciais para freios a partir da 

utilização de materiais recicláveis. Em 

Produtividade, a Fras-le implementou a 

Manutenção Produtiva Total (TPM), um 

processo de gestão produtiva que 

estabelece corporativa (responsabilidade 

de todos), visando a máxima eficiência do 

sistema de produção industrial durante 

todo o ciclo de vida da empresa.  

 A JOST Brasil conquistou o sexto lugar no 

seleto grupo das Melhores Empresas para 

Trabalhar no Brasil. A premiação é 

promovida pelo Great Place to Work ® em 

53 países e, no Brasil, é realizada em 

parceria com a revista Época Negócios, 

das Organizações Globo.  

 As Empresas Randon estão no ranking da 

28ª edição do levantamento regional da 

Revista Amanhã de 2018 – 100 Maiores do 

Rio Grande do Sul, onde desponta na 13º 

posição. A Companhia também aparece 

entre as 500 Maiores do Sul, ocupando o 32º 

lugar na região do sul. 

 Com níveis de excelência atingidos em 

indicadores de credibilidade, respeito, 

orgulho, imparcialidade e camaradagem 

entre os funcionários, a JOST Brasil foi 

reconhecida como a Melhor Empresa para 

trabalhar no Rio Grande do Sul. 

 A Randon Implementos foi a vencedora do 

prêmio Maiores e Melhores do Transporte 

2018. O reconhecimento é concedido pela 

revista Transporte Moderno aos principais 

nomes de todos os modais do setor. 

PRÊMIOS E DESTAQUES 
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 No dia 20 de fevereiro de 2019, a Companhia divulgou sua projeção empresarial para 2019: 

  2019 

Receita Bruta total (antes da consolidação) R$ 7 bilhões 

Receita Líquida Consolidada R$ 5 bilhões 

*Receitas do Exterior US$ 300 milhões 

Importações US$ 75 milhões 

Investimentos R$ 220 milhões 
 * Exportações no Brasil + Operações no Exterior 

 

Tais indicadores foram validados no processo de planejamento estratégico da Companhia 

e respaldados pela avaliação do cenário macroeconômico doméstico e dos países com os quais 

ela mantém relações comerciais, bem como indicadores setoriais, da indústria automotiva, e 

comportamento de mercado nos segmentos de atuação. 

 

 

 

 

 

O ano de 2018 marcou o início da retomada da atividade dos principais setores de atuação 

da Companhia. Junto com os benefícios da recuperação, vieram também os desafios de entregar 

um crescimento significativo em um intervalo tão curto de tempo. Para tanto, foram fundamentais 

a confiança e o comprometimento dos clientes, distribuidores, fornecedores, acionistas, 

instituições financeiras, órgãos governamentais e da comunidade em geral. De maneira especial, 

agradecemos aos mais de 10.000 funcionários que, com seu trabalho e dedicação, levaram aos 

resultados alcançados. 

, 

 

Caxias do Sul, 20 de março de 2019. 

Os Administradores 
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 Fax: +55 54 3239-2566 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

RANDON S/A 

IMPL. E PARTIC. 

CONSOLIDADO 

RANDON S/A 

IMPL. E PARTIC. 

CONTROLADORA  

RANDON 

INVESTIMENTOS 

Ativo 5.838.143 4.173.001 436.844 

Circulante 3.496.084 2.142.073 296.446 

   Caixa e Equivalentes de Caixa 1.229.151 922.716 36.106 

   Aplicações Financeiras 498.780 453.744 - 

   Instrumentos Financeiros Derivativos - - - 

   Clientes 638.718 217.522 260.202 

   Estoques 847.944 338.402 - 

   Impostos e Contribuições a Recuperar CP 219.629 141.075 - 

   Outros 61.862 68.614 138 

Não circulante 2.342.059 2.030.928 140.398 

  Realizável a Longo Prazo 622.745 371.829 136.625 

   Aplicações de Liquidez não imediata 10.640 116.132 10.640 

   Partes Relacionadas A - - - 

   Clientes LP 110.960 - 110.960 

   Cotas de consórcio  53.138 19.776 26 

   Impostos Diferidos/Recuperar NC 316.768 204.567 2.175 

   Outros Direitos Realizáveis 21.003 15.526 56 

   Depósitos Judiciais 37.823 15.539 - 

   Bens para Revenda 13.058 289 12.768 

   Valores a Receber de longo prazo 59.354 - - 

  Investimentos/Imobilizado/Intangível/Diferido 1.719.314 1.659.099 3.772 

     
Passivo 5.838.143 4.173.001 436.844 

Circulante 1.587.915 1.005.185 253.134 

   Fornecedores 394.881 235.849 1.328 

   Instituições Financeiras CP 854.181 630.943 224.461 

   Salários/Encargos 77.786 27.828 656 

   Impostos e Taxas 61.752 16.101 2.273 

  Adiantamento Clientes e Outros 199.315 94.464 24.416 

Não circulante 2.205.268 1.640.505 102.036 

   Instituições Financeiras LP 1.984.614 1.622.023 101.996 

   Subvenção Governamental 4.947 2.128 - 

   Partes Relacionadas P - - 30 

   Impostos a pagar/Impostos diferidos 69.203 - 10 

   Provisão para Litígios 35.608 15.288 - 

   Outras Exigibilidades 36.378 1.065 - 

   Obrigações por Recursos de Consórcios (LP) 74.517 - - 

Patrimônio Líquido Total 2.044.961 1.527.312 81.674 

   Patrimônio Líquido 1.527.312 1.527.312 81.673 

   Participação Acionistas não controladores 517.649 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS EM 31/12/2018 (R$ Mil) 
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RANDON S/A 

IMPL. E PARTIC. 

CONSOLIDADO 

RANDON S/A 

IMPL. E PARTIC. 

CONTROLADORA  

RANDON 

INVESTIMENTOS 

    
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS       

     
Receita Líquida 4.262.602 2.291.988 40.702 

Custo Vendas e Serviços -3.250.088 -1.944.856 -18.421 

Lucro Bruto 1.012.514 347.132 22.281 

Despesas c/ Vendas -367.773 -121.412 - 

Despesas Administrativas -241.018 -100.709 -11.272 

Resultado Financeiro -118.275 -82.757 -3 

Resultado Participações - 129.804 - 

Outras Despesas / Receitas 33.767 337 2.813 

Resultado Antes IR, CS e Participações 319.215 172.395 13.818 

Provisão para IR e Contrib. Social -92.312 -20.676 -8.090 

Participação dos Acionistas Não controladores -75.185 - - 

Resultado Líquido do Exercício 151.719 151.719 5.728 

     
EBIT 437.490 125.347 13.822 

EBITDA 559.819 180.053 13.882 

MARGEM EBITDA (%) 13,1% 7,9% 34,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS EM 31/12/2018 (R$ Mil) 
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 Controladora Consolidado 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Fluxos de caixa das atividades operacionais          

Resultado do exercício 151.719 46.712 226.903 104.736 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas 

atividades operacionais:     

Provisão p/imposto de renda e Contrib. Social corrente e diferido 19.774 -9.349 92.312 49.208 

Depreciação e amortização 54.705 53.984 122.243 117.281 

Redução perda valor recuperável 1.249 - -6.143 9.031 

Provisão para litígios -3.102 3.385 3.405 6.437 

Provisão para crédito de liquidação duvidosa -2.159 1.825 -5.318 -1.057 

Provisão para estoque obsoleto -4.353 3.995 -3.874 5.932 

Outras Provisões 1.010 11.827 8.079 19.411 

Custo de ativos permanentes vendidos 5.076 2.421 16.225 6.854 

Baixa de Investimento - 97.990 - 29.870 

Ganho não realizado no recebimento de ativos  -2.028 -9.926 -2.028 -9.926 

Equivalência patrimonial -129.804 -117.058 - - 

Ajuste Correção Monetária (IAS 29) - - -8.199 - 

Variações de empréstimos 188.446 154.689 233.484 185.227 

Receita Subvenção Governamental 344 265 827 478 

Variações em derivativos 2.003 -2.056 2.096 -933 

Recebimento de lucros e dividendos de controladas 282.880 238.704 680.012 522.549 
     

Variações nos ativos e passivos     

Aplicações financeiras -60.698 -139.690 141.278 30.285 

Contas a receber clientes -70.640 22.268 -122.263 19.598 

Estoques -98.689 -19.466 -177.700 -113.878 

Outros Ativos -100.237 -15.355 -137.712 4.357 

Fornecedores 69.022 70.997 64.420 121.761 

Outros Passivos 21.263 -27.291 -11.105 -76.464 

Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais 42.901 130.167 436.930 508.208 
     

Imposto de Renda e Contribuição Social pagos -292 -1.666 -60.876 -52.310 

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais 42.609 128.501 376.054 455.898 

     

Fluxos de caixa das atividades de investimentos     

Integralização de capital em controlada -980 -1.920 - - 

Recebimento de lucros e dividendos de controladas 99.279 95.229 - - 

Combinação de negócios - - -228.168 -2.534 

Adição no Investimento  - - - -3 

Compras de imobilizado -47.990 -50.461 -160.187 -111.835 

Adições ao ativo intangível -4.885 -720 -8.080 -3.257 

Disponibilidades líquidas (aplicadas nas) atividades de investimentos 45.424 42.128 -396.435 -117.629 
     

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos     

Pagamento de dividendos -34.899 -15.005 -67.011 -24.610 

Pagamento Juros sobre capital próprio -19 -39 -25.643 -29.558 

Empréstimos tomados 1.050.128 438.839 1.467.417 535.979 

Pagamentos de empréstimos -639.039 -470.846 -981.730 -763.577 

Juros pagos por empréstimos -119.765 -164.686 -145.100 -188.547 

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos 256.406 -211.737 247.933 -470.313 
     

 344.439 -41.108 227.552 -132.044 

Demonstração do aumento nas disponibilidades     

No início do período 578.277 619.385 1.001.599 1.133.643 

No fim do período 922.716 578.277 1.229.151 1.001.599 

Variação nas disponibilidades 344.439 -41.108 227.552 -132.044 

 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO (R$ Mil) 


