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Ag ro n e g ó c i o s

F i n a n c i a m e n to Oferta pública inédita
de títulos do agronegócio será amanhã

Certificados de
recebíveis na
BM&FBovespa
Fernando Lopes
De São Paulo

Considerado por bancos e es-
pecialistas como um dos títulos
capazes de efetivamente ampliar
a atração de recursos para finan-
ciar a produção agrícola brasi-
leira, os Certificados de Recebí-
veis do Agronegócio (CRAs) se-
rão alvo de uma inédita oferta
pública para investidores pes-
soas físicas que será realizada na
quinta-feira na BM&FBovespa.

Fruto de uma parceria entre as
empresas Syngenta, Bunge e Oc -
tante e estruturada por mais de
dois anos, esta primeira emissão
de CRAs para investidores qualifi-
cados teve valor unitário, em sua
primeira série, de pelo menos R$
300 mil. Segundo as companhias,
a demanda superou a oferta em
150% e o montante total chegou a
R$ 85,5 milhões de CRAs Sênior,
que serão negociados no mercado
secundário da BM&FBovespa.

De acordo com David Marco Te-
lio, gerente de estruturações fi-
nanceiras da Syngenta no Brasil, a
oferta foi suficiente para atrair
211 investidores qualificados pes-
soas físicas — “não há nenhum
banco nessa lista” — com distintos
perfis, desde gente ligada ao pró-
prio setor de agronegócios até
profissionais liberais como médi-
cos e advogados. A distribuição
dos papéis aos investidores ficou a
cargo da XP Investimentos.

Os CRAs são lastreados em ope-
rações de “barter ” — troca de in-
sumos (sementes, fertilizantes e
defensivos) pela colheita futura
— que ajudaram a custear a próxi-
ma safra de 194 pequenos e mé-
dios produtores de soja dos Esta-
dos de Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul. O volume total de grãos
envolvidos na operação chega a
2,5 milhões de sacas de 60 quilos,
que ficarão com a Bunge.

Quatro empresas distribuido-
ras de insumos da Syngenta (Fia -
gril, S i n a g r o, Agrocat e Agrícola
Pa n o r a m a ) emitiram Certifica-
dos de direitos Creditórios do
Agronegócio (CDCAs) lastreados
por 120% de recebíveis de opera-
ções de barter. São eles, que estão
cobertos por seguro de crédito (a
apólice foi emitida pela Chartis
Europe Limited), que lastreiam
os CRAs emitidos pela securitiza-
dora (Octante) que serão nego-
ciados a partir de amanhã.

Ainda conforme as empresas, a
liquidação dos CRAs ocorreu no
início de agosto. Para agilizar a
operação, a Bunge adquiriu os
CRAs Subordinados de 5% corres-
pondentes a R$ 4,5 milhões, os
primeiros da fila de liquidações.

“Trata-se de uma operação im-
portante em nossa estratégia de
apoio ao setor agrícola brasilei-
r o”, disse Marcelo Lessa, diretor
financeiro da Bunge Brasil. Para
as operações de “barter ” fomen -
tadas pela Syngenta, que atua
nos mercados de sementes e de-
fensivos, a Bunge entrou com fer-
tilizantes para permitir o ofereci-
mento de um pacote completo
aos agricultores envolvidos.

Também conforme as empre-
sas, a aplicação dos investidores
dos CRAs Sênior, de dois anos,
remunera 109% do Certificado
de Depósito Interbancário (CDI),
é isenta de Imposto de Renda,
segundo a Lei 11.311, de 2006, e
obteve classificação de risco
“A A A” da Fitch Ratings.

Antes restritas ao mundo pri-
vado, operações como essa po-
dem envolver outros produtos
agrícolas. Recentemente, a em-
presa Ecoagro estruturou uma
operação privada envolvendo
produtores de cana, e nada impe-
de que venha a ser costurada, por
exemplo, uma oferta pública de
CRAs lastreada nos canaviais.

Clima e câmbio pressionam resultado das usinas
Balanço
Fabiana Batista
De São Paulo

Os três grupos sucroalcooleiros
com capital aberto — Cosan/Raizen
Energia, São Martinho e Tereos In-
ternacional/Guarani — tiveram um
primeiro trimestre difícil nesta sa-
fra 2012/13. As chuvas atrapalha-
ram a moagem de cana e as expor-
tações de produtos, os preços de
açúcar e etanol declinaram e a va-
riação cambial turbinou a dívida
em dólar (sem gerar efeito caixa).

O Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amortiza-
ção) de todas as empresas recuou
na comparação com igual trimes-
tre do ciclo passado. Na São Marti-
n h o, que divulgou ontem seu re-
sultado, o Ebitda ajustado caiu
28,2%, para R$ 105,6 milhões. O
Ebitda da Raízen Energia recuou
21,4%, para R$ 323,5 milhões. Na
Guarani, o Ebitda ajustado mergu-
lhou 63,6%, para R$ 41 milhões.

As chuvas excessivas nos meses
de maio e junho reduziram drasti-
camente a moagem das usinas,
que agora esperam, com o clima

mais favorável, recuperar o tempo
perdido e compensar o primeiro
trimestre ruim nos próximos me-
ses. “Em torno de 70 mil toneladas
de açúcar já estavam no porto e
não puderam ser embarcadas. Se
não fosse isso, teríamos um lucro
bem próximo do realizado no
mesmo trimestre do ano passado”,
disse o presidente da São Marti-
nho, Fábio Venturelli. O lucro lí-
quido (atribuído a acionistas) da
empresa foi, no 1o trimestre da sa-
fra, de R$ 2,4 milhões, ante os R$
37,9 milhões de um ano atrás.

Além do desafio de correr con-
tra o relógio para moer cana, os
grupos se protegem em bolsa para
garantir preços remuneradores de
açúcar. A Raízen Energia tem hed-
ge de 2,108 milhões de toneladas
da commodity, ou 74,4% do volu-
me que será exportado no ciclo
2012/13, ao preço médio de 22,88
centavos de dólar por libra-peso. A
São Martinho fixou, até 30 de ju-
nho, 529 mil toneladas de açúcar
do ciclo 2012/13 ao preço médio
de 24,3 centavos de dólar por libra-
peso. O volume equivale a 67,5%

do açúcar disponível para venda
nos próximos trimestres da safra.

Já a Guarani é, entre as três, a
com menor volume fixado. A
companhia informou que 402
mil toneladas de açúcar da safra
atual estão com preços fixados ao
valor médio de 19,20 centavos de
dólar por libra-peso. A compa-
nhia também fez hedge cambial
desse volume com cotação média
de R$ 1,965. A quantidade fixada
corresponde a cerca de 35% da
produção esperada para o ciclo.

Ontem, as cotações do açúcar
na bolsa de Nova York (contrato
março) fecharam sem variação, a
20,90 centavos de dólar por libra-
peso. No ano, a commodity amar-
ga queda de 8,93%, segundo o Va-
lor Data. O etanol, que traz pouca
alternativa de hedge às usinas,
não vem remunerando até o mo-
mento o custo total de produção
das companhias. Ontem, o preço
do metro cúbico do hidratado
(indicador Esalq/BM&F, Paulínia)
fechou em leve alta de 0,05% a R$
1.073,50, mas acumula queda de
13% no ano, e em comparação
com o mesmo período do ano
passado, está 11% mais baixo.

Soja lidera - Principais produtos exportados* (US bilhões)

Exportações Importações Saldo

Foco na China - principais destinos das vendas*

Fonte: Ministério da Agricultura. * De janeiro a julho  

Balança do agronegócio
Resultados de janeiro a julho (US$ bilhões)
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Açúcar e etanol
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“Em torno de 70 mil toneladas de açúcar já estavam no porto e não puderam ser emba rc a d a s ”, afirma Venturelli. Não fosse por isso, o lucro teria sido melhor

va l o r .com.br

Balança

As exportações brasileiras do
agronegócio renderam US$ 8,98
bilhões em julho, 6% mais que no
mesmo mês de 2011, segundo o
Ministério da Agricultura.

Pressionadas pela alta do dólar,
que impulsionou as exportações, as
importações recuaram 14%.

va l o r. c o m . b r/u /278 8 974

Fe r t i l i z a n t e s
As entregas de fertilizantes das
misturadoras às revendas no
país totalizaram 2,612 milhões
de toneladas em julho.

va l o r. c o m . b r/u /278 8 96 0

Exportações do agronegócio rendem US$ 9 bi

Balanço
A Ad e c o a g ro informou que teve
um prejuízo líquido de US$ 14,9
milhões no segundo trimestre do
ano fiscal 2012.

va l o r. c o m . b r/u /278 8 9 5 4

Você
há 10 horas

Check-in em São Paulo. Ainda bem que o
evento é no próprio hotel :)

Curtir • Comentar • Compartilhar

Rua Amauri, 513 – São Paulo
Central de Reservas: 0800 773 4663
centraldereservas@georgev.com.br
www.addressexecutive.com.br
No Facebook: addresscidadejardim

Sua timeline rende mais no Address.

HOSPEDAGEM E EVENTOS
NUM SÓ ENDEREÇO.

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03 - NIRE nº 33.3.0028176-2

Edital de Convocação. Assembleia Geral Extraordinária. Ficam os Senhores Acionistas da
Aliansce Shopping Centers S.A. (“Companhia”), convidados a participar da Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada às 10:00 horas do dia 29 de agosto de 2012, na sede social da
Companhia localizada na Cidade do Rio do Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira nº
190, 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes
na ordem do dia: 1. Aprovar e ratificar a assinatura do Protocolo e Justificação de Incorporação da
Yangon Participações LTDA. (“Yangon”), de 13 de agosto de 2012, com a transferência de todo o
seu patrimônio líquido para a Companhia, e a sua consequente extinção (“Incorporação Yangon”).
Considerando que a Yangon é detida integralmente pela Companhia, a Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, conforme Ofício/CVM/SEP/nº267/2012 de 08 de agosto de 2012, autorizou a
dispensa de determinados requisitos da Instrução CVM nº 319/99, bem como do art. 264 da Lei
nº 6.404/76, nos termos da Deliberação CVM nº 559 de 18 de novembro de 2008; 2. Ratificar a
contratação da empresa de avaliação Global Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 03.423.123/0003-95, com sede na Av. Rio Branco nº 115, sala 1505 (parte), na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para realizar a avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido
da YANGON a ser vertido para a Companhia, com a Incorporação Yangon; 3. Aprovar o Laudo de
Avaliação relativo à referida operação de Incorporação Yangon; 4. Aprovar a Incorporação Yangon
pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação Yangon, sem aumento do
capital social da Companhia; e 5. Autorizar os administradores da Companhia e da Yangon a celebrar
todos os contratos e instrumentos, praticando todos os demais atos necessários à efetivação da
Incorporação Yangon. Informações Gerais. a. As informações e documentos pertinentes às
deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se disponíveis aos
acionistas na sede da Companhia, no site www.aliansce.com.br/ri e no site da CVM - Comissão
de Valores Mobiliários - www.cvm.gov.br. b. Para serem admitidos na Assembleia, os acionistas
deverão enviar, até o dia 21 de agosto de 2012, além de comprovante da titularidade das ações de
emissão da Aliansce expedido por instituição financeira escrituradora ou agente de custódia, cópia
autenticada dos seguintes documentos: (i) Acionistas Pessoas Físicas: documento de identificação
com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas);
(ii) Acionistas Pessoas Jurídicas: último estatuto ou contrato social consolidado e documentação
societária outorgando poderes de representação, bem como documento de identificação com foto
dos representantes legais; e (iii) Fundos de Investimento: último regulamento consolidado do fundo
e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da documentação societária outorgando
poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos representantes
legais. c. O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar, até o dia 21
de agosto de 2012, o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e documentos
comprobatórios dos poderes dos signatários, com as firmas devidamente reconhecidas e cópia
autenticada do comprovante de identidade do mandatário. d. O acionista ou seu representante
legal deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem sua identidade.
Solicitamos, ainda, que a documentação descrita nos itens (b) e (c) acima seja depositada na sede
administrativa da Companhia, localizada na Rua Dias Ferreira nº 190, 301 (parte), Leblon, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, dentro dos respectivos prazos. e. Considerando que a
Yangon é totalmente detida direta ou indiretamente pela Companhia, não se aplicam, neste caso, as
normas sobre direito de retirada. Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2012. Aliansce Shopping Centers
S.A. Renato Feitosa Rique - Presidente do Conselho de Administração.

LUPATECH S.A.
Companhia Abertade Capital Autorizado -NovoMercado
CNPJ/MF nº 89.463.822/0001-12 -NIRE 43.3.0002853-4

Ata da Assembleia Geral de Debenturistas Realizadaem13deAgosto de2012
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13 do mês de agosto de 2012, às 11 horas, na sede social da Companhia, na Cidade
de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahn dos Reis, nº 201. 2. Convocação e Presenças: O Edital
de Convocação foi publicado nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, respectivamente,
nos dias 27, 30 e 31 de julho de 2012. Tendo em vista a presença de debenturistas representando 89,31% das Debêntures
em circulação da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Flutuante,
para Colocação Privada, da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”), conforme se verificou das assinaturas da presente ata e,
ainda, com a presença da Planner Trustee DTVM Ltda., na qualidade de agente fiduciário da referida Emissão, representada
pela Sra. Viviane Rodrigues, deu-se início à Assembleia Geral de Debenturistas. Das assinaturas da presente ata. 3. Mesa:
Presidente: Jean Matana Moreira; Secretário: Thiago Piovesan. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Tendo em vista a presença de
debenturistas representando 89,31% das debêntures em circulação, conforme verificado no registro de Presença de
Debenturistas, a assembleia deliberou e aprovou, pela maioria de votos, e com as indicadas abstenções, o seguinte:
(i) a prorrogação, por 90 dias corridos adicionais, contados do dia 14/08/2012, do prazo concedido pelos debenturistas na
Assembleia Geral de Debenturistas da Companhia realizada em 30/04/2012, nos termos do item “4”, subitem “ii”, alínea “a” da
respectiva ata, para pagamento da parcela anual dos juros remuneratórios das Debêntures originalmente devida em 15/04/2012;
O debenturista Laudus International Marketmasters Fund se absteve de votar em relação à esta matéria. (ii) a não exigência,
pelos debenturistas, durante o período de prorrogação do prazo indicado no item (i) acima, dos encargos financeiros
estabelecidos na Cláusula V, item 5.6.3 do Instrumento Particular de Escritura das Debêntures, conforme celebrado em
26/05/2009 e aditado em 30/12/2009, 30/12/2010 e 05/08/2011 (“Escritura”), única e exclusivamente em relação ao pagamento
da parcela anual dos juros remuneratórios das Debêntures originalmente devida em 15/04/2012, sendo certo que voltarão a
incidir sobre a parcela anual em questão os referidos encargos financeiros, nos termos estipulados na Escritura e retroativamente
a 15/04/2012, caso a Companhia não efetue o pagamento de tal parcela anual dos juros remuneratórios até o término do prazo
de 90 dias corridos adicionais referido no item (i) acima; e O debenturista Laudus International Marketmasters Fund se absteve
de votar em relação à esta matéria. (iii) a não cobrança, pelos debenturistas, de remuneração da Companhia em razão do
aumento de prazo de que trata o item (i) acima. O debenturista Laudus International Marketmasters Fund se absteve de votar em
relação à esta matéria. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou
a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul (RS), 13 de agosto de 2012. Jean Matana Moreira
- Presidente; Thiago Piovesan - Secretário; Planner Trustee DTVM Ltda. (p.p Viviane Rodrigues); Debenturistas Presentes:
Laudus International Marketmasters Fund (p.p. Dr. George Washington Tenório Marcelino); BNDES Participações S.A. -
BNDESPAR (p.p. Dr. Leonardo José Soares Ferreira).

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA nº 010/2012-APPA

PROTOCOLO: 11.411.870-2
A Comissão Permanente de Licitação e Cadastro da APPA, comunica que
fica adiada “sine die”, a Concorrência Nº 010/2012, que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS EXTERNAS DA ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DE PARANAGUÁ E ANTONINA..
Motivo: Questionamentos e impugnações ao edital.
Comissão Permanente de Licitação e Cadastro, em 13 de agosto de 2012

BRPR52Securitizadora deCréditos ImobiliáriosS.A.
(CompanhiaAberta)

CNPJ/MFn°07.033.882/0001-30 -NIRE35.300.321.723
AtadeReuniãodoConselhodeAdministraçãoRealizadaem15deMaiode2012

1. Data, Hora e Local: Em 15/05/12, às 16:15hs na sede social da Companhia, na Av. das Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial
Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18º andar, escritório 181, parte, na Cidade e Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença:
Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente da Reunião: Pedro Marcio Daltro
dos Santos; Secretária: Vanessa Rizzon. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras auditadas da
Companhia e o parecer dos auditores independentes, referentes ao 1º Trimestre de 2012. 5. Deliberações: Por unanimidade dos votos e
sem ressalvas, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:5.1 De posse das demonstrações financeiras referentes ao 1° trimestre
de 2012, acompanhadas do parecer e do relatório de revisão limitada da Ernst &YoungTerco Auditores Independentes S/S, após as devidas
análises e discussões, foram aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia, que permanecem arquivadas na sede da
Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada
por todos os presentes.Mesa:Pedro Marcio Daltro dos Santos, Presidente;Vanessa Rizzon, Secretária;Conselheiros:Pedro Marcio Daltro
dos Santos, Martín Andrés Jaco e Marco Antonio Cordeiro.Confere com o original lavrado em livro próprio.São Paulo, 15 de maio de 2012.
VanessaRizzon -Secretária.JUCESPnº324.625/12-1em27/07/2012.GiselaSimiema Ceschin - Secretária Geral.
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