
continua...

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  Nota      Controladora      Consolidado

Ativo  explicativa 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  5 401.912 27.266 407.603 31.306

Contas a receber de clientes  6 358.806 254.432 359.608 254.802

Estoques  7 930.637 780.059 931.563 780.838

Impostos a recuperar  8 254.973 152.191 256.938 154.155

Partes relacionadas  9 22.946 7.458 83.650 768.200

Outras contas a receber   54.038 98.009 54.172 98.087

Despesas do exercício 

 seguinte   2.858 2.875 2.858 2.943

Total do ativo circulante   2.026.170 1.322.290 2.096.392 2.090.331

Não Circulante

Contas a receber de clientes  6 215.804 264.555 215.804 264.555

Impostos a recuperar  8 279.180 349.754 279.180 349.754

Partes relacionadas  9 453 - 453 -

Imposto de renda e contribuição 

 social diferidos  10 692.566 662.666 701.315 671.895

Outras contas a receber   415 472 1.940 1.934

   1.188.418 1.277.447 1.198.692 1.288.138

Investimentos:

Investimentos em controladas  11 263.648 279.156 - 38.263

Outros   3.942 5.412 3.942 5.412

Imobilizado  12 480.488 431.205 515.605 468.667

Intangível  12 36.719 44.716 37.454 45.595

Total do ativo não circulante   1.973.215 2.037.936 1.755.693 1.846.075

Total do Ativo   3.999.385 3.360.226 3.852.085 3.936.406

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações)

  Nota       Controladora      Consolidado
  explicativa 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Receita Líquida de Vendas  20 4.353.731 3.213.697 4.372.987 3.233.601
Custo dos Produtos Vendidos  21 (4.143.547) (3.150.403) (4.151.538) (3.118.227)
Lucro Bruto   210.184 63.294 221.449 115.374
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas  21 (123.204) (80.528) (123.653) (80.895)
Gerais e administrativas  21 (258.550) (211.999) (280.645) (213.809)
Resultado de equivalência
  patrimonial  11 (951) (69.609) - 1.209
Outras receitas 
 operacionais, líquidas  22 104.119 349.801 95.504 326.432
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do 
 Resultado Financeiro e Cambial   (68.402) 50.959 (87.345) 148.311
Resultado Financeiro e Cambial
Receitas financeiras  23 60.338 42.049 83.947 144.048
Despesas financeiras  23 (196.518) (81.693) (198.118) (282.386)
Variações cambiais, líquidas  23 17.454 (8.287) 17.428 (8.289)
Ganho (perda) na conversão de 
 controladas no exterior  11 6.152 (7.677) 6.152 (7.677)
   (112.574) (55.608) (90.591) (154.304)
Prejuízo antes do Imposto de 
 Renda e da Contribuição Social   (180.976) (4.649) (177.936) (5.993)
Imposto de renda e 
 contribuição social  10 46.292 (109.932) 43.784 (108.363)
Prejuízo antes da Participação 
 de Não Controladores   (134.684) (114.581) (134.152) (114.356)
Prejuízo atribuível a:
Participação de controladores   (134.684) (114.581) (134.152) (114.356)
Participação de não controladores   - - (532) (225)
Prejuízo Líquido do Exercício   (134.684) (114.581) (134.684) (114.581)

Prejuízo Líquido por Lote de Mil Ações 
 no Fim do Exercício - R$   (105,80) (90,01) (105,80) (90,01)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Passivo e  Nota       Controladora      Consolidado
 Patrimônio Líquido  explicativa 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Circulante
Fornecedores  13 291.479 362.384 157.523 912.593
Pré-pagamentos de exportações  14 9.536 - 9.536 -
Adiantamentos de clientes   131.463 142.876 131.621 143.284
Obrigações sociais e tributárias   36.511 37.896 37.418 38.620
Contas a pagar relacionadas 
 às importações   26.374 17.821 26.374 17.821
Provisão para demurrage e outras  15 70.381 85.681 65.790 80.361
Provisão para imposto de 
 renda e contribuição social   - - 1.179 636
Partes relacionadas  9 1.598 2.451 6.918 42.176
Estoques a entregar   65.989 71.835 65.989 71.835
Contas a pagar - operações 
 com derivativos   1.410 - 1.410 -
Credores por empréstimos 
 de mercadorias   4.146 7.934 4.146 7.934
Outras contas a pagar   59.668 65.711 59.697 65.748
Total do passivo circulante   698.555 794.589 567.601 1.381.008
Não Circulante
Pré-pagamentos de exportações  14 825.682 - 825.682 -
Partes relacionadas  9 904.587 857.053 884.950 844.264
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos  10 3.487 3.786 3.489 3.786
Riscos tributários, cíveis, trabalhistas 
 e previdenciários  16 53.791 77.203 54.819 78.162
Provisão para benefícios  18 90.870 90.361 91.663 90.905
Provisão para desmobilização 
 de ativos  17 21.643 20.246 21.662 20.376
Outras contas a pagar   6.748 5.833 6.748 5.833
Total do passivo não circulante   1.906.808 1.054.482 1.889.013 1.043.326
Patrimônio Líquido
Capital social  19 1.600.500 1.600.500 1.600.500 1.600.500
Ajustes de avaliação patrimonial   6.354 (11.197) 6.354 (11.197)
Prejuízos acumulados   (212.832) (78.148) (212.832) (78.148)
Patrimônio líquido atribuível 
 a controladores   1.394.022 1.511.155 1.394.022 1.511.155
Participação de não controladores   - - 1.449 917
Total do patrimônio líquido   1.394.022 1.511.155 1.395.471 1.512.072
Total do Passivo e 
 Patrimônio Líquido   3.999.385 3.360.226 3.852.085 3.936.406

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010

(Em milhares de reais - R$)

  Nota      Controladora     Consolidado
  explicativa 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Fluxo de Caixa das 
 Atividades Operacionais
Prejuízo líquido do exercício   (134.684) (114.581) (134.684) (114.581)
Ajustes para reconciliar o lucro 
 (prejuízo) líquido do exercício com 
 o caixa e equivalentes de caixa 
 líquidos gerados pelas (aplicados nas) 
 atividades operacionais:
Depreciação e amortização  12 47.180 37.613 50.044 40.260
Provisão para perdas no 
 recebimento de créditos   32.152 (3.579) 32.198 (3.574)
Custo residual do ativo 
 permanente baixado  12 41.679 11.258 41.701 11.304
Resultado de equivalência 
 patrimonial  11.a) 951 69.609 - (1.209)
Participação dos acionistas 
 minoritários   - - 532 225
Encargos financeiros e variação 
 cambial sobre saldos com 
 empresas ligadas, financiamentos, 
 empréstimos e obrigações fiscais   135.182 17.624 151.764 4.806
Ajuste a valor presente da provisão 
 de descontinuidade de ativos   1.397 1.587 1.397 1.587
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos  10.b) (46.292) 109.410 (45.810) 107.040
Riscos tributários, cíveis, 
 trabalhistas e  previdenciários, 
 e outras provisões   (63.888) (34.256) (63.888) (33.370)
   13.677 94.685 33.254 12.488
(Aumento) redução nos ativos 
 operacionais:
Contas a receber de clientes   (87.775) 71.826 (88.253) 124.794
Estoques   (101.738) (86.758) (101.885) (87.200)
Investimentos destinados à venda   - 2.493.087 - 2.493.087
Impostos a recuperar   (28.969) (58.138) (28.970) (58.522)
Partes relacionadas   - 335 (1.719) 303.191
Outros créditos   43.869 3.826 43.818 8.584
Aumento (redução) nos passivos 
 operacionais:
Fornecedores   (70.905) (2.206.502) (755.070) (227.680)
Obrigações sociais e tributárias   (1.385) (17.195) (1.202) (16.848)
Partes relacionadas   - - (9.910) (310.480)
Outras obrigações   (36.029) 4.883 (34.698) (14.416)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 gerados pelas (aplicados nas) 
 atividades operacionais   (269.255) 300.049 (944.635) 2.226.998
Fluxo de Caixa das Atividades 
 de Investimento
Empréstimos concedidos a 
 partes relacionadas   (18.380) (26.876) (16.693) (1.379.482)
Recebimento de empréstimos 
 concedidos a partes relacionadas   2.448 25.574 702.518 1.743.935
Aquisição de imobilizado e adições 
 ao intangível e investimentos   (80.429) (82.932) (80.933) (83.692)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 gerados pelas (aplicados nas) 
 atividades de investimento   (96.361) (84.234) 604.892 280.761
Fluxo de Caixa das Atividades 
 de Financiamento
Aumento de capital   - 1.041.600 - 1.041.600
Redução de capital   - (1.717.831) - (1.717.831)
Captação de empréstimos e 
 financiamentos - partes relacionadas   1.605.120 879.831 1.648.373 6.850.957
Pagamento de empréstimos e 
 financiamentos - partes relacionadas   (864.858) (86.479) (932.333) (8.351.881)
Pagamento de dividendos e juros 
 sobre o capital próprio   - (332.979) - (332.979)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos 
 gerados pelas (aplicados nas) 
 atividades de financiamento   740.262 (215.858) 716.040 (2.510.134)
Aumento (Redução) do Saldo de 
 Caixa e Equivalentes de Caixa   374.646 (43) 376.297 (2.375)

Caixa e Equivalentes de Caixa
Início do exercício   27.266 27.309 31.306 33.681
Fim do exercício   401.912 27.266 407.603 31.306
Aumento (Redução) do Saldo de 
 Caixa e Equivalentes de Caixa   374.646 (43) 376.297 (2.375)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
(Em milhares de reais - R$)

       Reservas de lucros Ajustes de Lucros Patrimônio Participação
  Nota Capital Reserva Retenção avaliação (prejuízos) líquido atribuível de não
  explicativa social legal de lucros patrimonial acumulados a controladores controladores Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009   2.276.731 25.517 15.559 (11.351) (4.643) 2.301.813 692 2.302.505
Ajuste de conversão das demonstrações financeiras de 
 controladas no exterior  11 - - - (2.332) - (2.332) - (2.332)
Ajustes a valor justo de ativos não circulantes 
 mantidos para venda   - - - 2.486 - 2.486 - 2.486
Redução de capital conforme AGE realizada em 31 de março  19 (1.717.831) - - - - (1.717.831) - (1.717.831)
Aumento de capital conforme AGE realizada em 26 de novembro  19 1.041.600 - - - - 1.041.600 - 1.041.600
Prejuízo líquido do exercício   - - - - (114.581) (114.581) 225 (114.356)
Absorção do prejuízo do exercício com reservas  19 - (25.517) (15.559) - 41.076 - - -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010   1.600.500 - - (11.197) (78.148) 1.511.155 917 1.512.072
Ajuste de conversão das demonstrações financeiras de 
 controladas no exterior  11 - - - 6.733 - 6.733 - 6.733
Realização de ajuste de conversão da demonstração 
 financeira de controlada 
 no exterior por venda  11 - - - 10.818 - 10.818 - 10.818
Prejuízo líquido do exercício   - - - - (134.684) (134.684) 532 (134.152)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011   1.600.500 - - 6.354 (212.832) 1.394.022 1.449 1.395.471

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BUNGE FERTILIZANTES S.A. E CONTROLADAS
CNPJ 61.082.822/0001-53

Senhores Acionistas, submetemos à apreciação, as demonstrações financeiras com as respectivas notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2011. Permanecemos à disposição de V.Sas, para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários.

São Paulo, SP, abril de 2011. A Administração.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

1. Contexto Operacional

a) Atividade preponderante

 A Bunge Fertilizantes S.A. (“Companhia”) tem como atividade preponderante a 
extração, a fabricação, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização 
de fertilizantes, produtos e subprodutos para a agricultura e pecuária. Sua sede 
está localizada na cidade de São Paulo, Rua Maria Coelho Aguiar, 215 e tem como 
acionista controlador final a Bunge Limited.

2. Principais Práticas Contábeis

 As principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente 
para os exercícios apresentados e para as demonstrações financeiras:

a) Declaração de conformidade

 As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

 As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos e as orientações 
e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - 
CPC.

b) Bases de elaboração

 As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, 
exceto quando por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
ativos.

c) Bases de consolidação e investimentos em controladas

 As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações da 
Companhia e de suas controladas a seguir relacionadas:

     Participação - %
  31/12/11 31/12/10
Serrana Logística Ltda.  99,99 99,99
Macra Administração Ltda.  56,76 56,76
Terminal Marítimo do Guarujá S.A. - Termag  20,00 20,00
Bunge Fertilizantes International Ltd.  100,00 100,00
Bunge Trade Limited  100,00 100,00

 O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas 
financeiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.

 Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, as informações financeiras 
das controladas e coligadas são reconhecidas através do método de equivalência 
patrimonial.

 Quando necessário, as demonstrações financeiras das controladas e coligadas 
são ajustadas para adequar suas práticas contábeis àquelas estabelecidas pela 
Companhia. Todas as transações, saldos, receitas e despesas entre a Companhia e as 
controladas e coligadas são eliminados integralmente nas demonstrações financeiras 
consolidadas.

 Descrição dos principais procedimentos de consolidação:

• Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas
consolidadas.

• Eliminação das participações em capital, reservas e lucros acumulados das
controladas.

• Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados,
decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas.

• Uniformização das práticas contábeis aplicadas nas empresas consolidadas.

d) Investimentos em coligadas

Uma coligada é uma entidade sobre a qual a Companhia possui influência
significativa e que não se configura como uma controlada nem uma participação em 
um empreendimento sob controle comum (“joint venture”). Influência significativa é
o poder de participar nas decisões sobre as políticas financeiras e operacionais da 
investida, sem exercer controle individual ou conjunto sobre essas políticas.

 Os resultados, ativos e passivos das coligadas são incorporados às demonstrações 
financeiras com base no método de equivalência patrimonial, exceto quando o 
investimento é classificado como “mantido para venda”, caso em que é contabilizado 
de acordo com o pronunciamento técnico CPC 31 - Ativos Não Correntes Mantidos 
para Venda e Operações Descontinuadas. Conforme o método de equivalência 
patrimonial, os investimentos em coligadas são inicialmente registrados pelo valor 
de custo e em seguida ajustados para fins de reconhecimento da participação 
da Companhia no lucro ou prejuízo e em outros resultados abrangentes da 
coligada. Quando a parcela da Companhia no prejuízo de uma coligada excede a 
participação da Companhia naquela coligada (incluindo qualquer participação de 
longo prazo que, na essência, esteja incluída no investimento líquido da Companhia 
na coligada), a Companhia deixa de reconhecer sua participação em prejuízos 
adicionais. Os prejuízos adicionais são reconhecidos somente se a Companhia 
tiver incorrido em obrigações legais ou constituídas ou tiver efetuado pagamentos 
em nome da coligada.Qualquer montante que exceda o custo de aquisição sobre 
a participação da Companhia no valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos 
contingentes identificáveis da coligada na data de aquisição é reconhecido como 
ágio. O ágio é acrescido ao valor contábil do investimento. Qualquer montante da 
participação da Companhia no valor justo líquido dos ativos, passivos e passivos 
contingentes identificáveis que exceda o custo de aquisição, após a reavaliação, é 
imediatamente reconhecido no resultado.

 As exigências do pronunciamento técnico CPC 31 são aplicáveis para fins de 
determinação da necessidade de reconhecimento da perda por redução do valor 
recuperável com relação ao investimento da Companhia em uma coligada. Se 
necessário, o total do valor contábil do investimento (inclusive ágio) é testado para 
determinação da redução ao valor recuperável de acordo com o pronunciamento 
técnico CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, como um único 
ativo, através da comparação do seu valor recuperável (maior valor entre o valor em 
uso e o valor justo menos os custos para vender) com seu valor contábil. Qualquer 
perda por redução ao valor recuperável reconhecida é acrescida ao valor contábil 
do investimento. Qualquer reversão dessa perda por redução ao valor recuperável 
é reconhecida de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01 (R1) à medida que 
o valor recuperável do investimento é subsequentemente aumentado.

e) Ativos não circulantes mantidos para venda

 Os ativos não circulantes e os grupos de ativos são classificados como mantidos 
para venda caso o seu valor contábil seja recuperado principalmente por meio 

de uma transação de venda e não através do uso contínuo. Essa condição é 
atendida somente quando a venda é altamente provável e o ativo não circulante 
(ou grupo de ativos) estiver disponível para venda imediata em sua condição atual. 
A Administração deve estar comprometida com a venda, a qual se espera que, no 
reconhecimento, possa ser considerada como uma venda concluída dentro de um 
ano a partir da data de classificação.

 Quando a Companhia está comprometida com um plano de venda que envolve a 
perda de controle de uma controlada, quando atendidos os critérios descritos no 
parágrafo anterior, todos os ativos e passivos dessa controlada são classificados 
como mantidos para venda nas demonstrações financeiras consolidadas, mesmo 
se após a venda a Companhia ainda retiver participação na empresa.

 Os ativos não circulantes (ou o grupo de ativos) classificados como destinados à 
venda são mensurados pelo menor valor entre o contábil anteriormente registrado 
e o valor justo menos o custo de venda.

f) Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

 Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e investimentos temporários 
de curto prazo com prazos para resgate de até 90 dias da data da aplicação ou 
considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

 Os investimentos temporários estão registrados pelos valores de custo acrescidos 
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor 
de mercado ou de realização.

g) Princípios gerais e critério de reconhecimentos de receita

 A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, 
deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou 
bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares.

 A receita de vendas de produtos é reconhecida quando todas as seguintes 
condições forem satisfeitas:

• A Companhia transferiu ao comprador os riscos e benefícios significativos
relacionados à propriedade dos produtos.

• A Companhia não mantém envolvimento continuado na gestão dos produtos
vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem controle efetivo 
sobre tais produtos.

• O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade.

 É provável que os benefícios econômicos sejam associados à transação.

• Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser
mensurados com confiabilidade.

 Mais especificamente, a receita de venda de produtos é reconhecida quando os 
produtos são entregues e a titularidade legal é transferida.

h) Estoques

 Apresentados pelo menor valor entre o valor de custo e o valor líquido realizável. 
Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor 
líquido realizável corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido 
de todos os custos estimados para conclusão e custos necessários para realizar a 
venda.

i) Imobilizado

 Registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido, quando aplicável, 
de juros capitalizados durante o período de construção, para os casos de ativos 
qualificáveis, líquido de depreciação acumulada e de provisão para redução ao valor 
recuperável de ativos para os bens paralisados e sem expectativa de reutilização ou 
realização.

 A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil estimada de 
cada bem, conforme as taxas demonstradas na nota explicativa nº 12. A vida útil 
estimada e o método de depreciação são revisados no fim de cada exercício, e o 
efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

 O saldo do imobilizado inclui todos os gastos alocáveis aos bens durante a sua fase 
de construção e/ou a fase de testes pré-operacionais dos bens.

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas 
em alienações são apurados comparando-se o produto da venda com o valor 
residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.

j) Avaliação do valor recuperável dos ativos

 A Companhia analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil 
de um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso 
tais evidências estejam presentes, estima o valor recuperável do ativo. O valor 
recuperável de um ativo é o maior valor entre: (i) seu valor justo menos custos que 
seriam incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor de uso. O valor de uso é equivalente 
aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo
do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo exceder seu valor recuperável, 
reconhece-se a redução (provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”).

 Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis 
mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente
(Unidades Geradoras de Caixa - UGCs).

k) Riscos tributários, cíveis, trabalhistas e previdenciários

 Reconhecido quando:

• A Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado
de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária 
para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança.

• É quantificada ao valor presente do desembolso esperado para liquidar a
obrigação, usando-se a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos 
relacionados ao passivo. É atualizada até as datas dos balanços pelo montante 
estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na 
opinião dos assessores jurídicos.

l) Tributação

 As despesas com imposto corrente e contribuição social representam a soma dos 
impostos correntes e diferidos.

 Impostos correntes

 A provisão para imposto de renda está baseada no lucro tributável do exercício. O 
lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque 
exclui receitas e despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente.

 A provisão para imposto de renda é calculada com base nas alíquotas vigentes 
no fim do exercício. O imposto de renda e a contribuição social são calculados às 
alíquotas de 25% e 9%, respectivamente.

 A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração 
de renda com respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável 
está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente divergente e constitui 
provisões, quando adequado, com base nos valores que espera recolher à Receita 
Federal.

 Impostos diferidos

 O imposto sobre a renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada período de relatório 
entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e 
as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo 
saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável.

 Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as 
diferenças temporárias tributáveis e os impostos diferidos ativos são reconhecidos 
sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que 
a Companhia apresentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que 
tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas.

 A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no fim de cada 
período de relatório e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros 
estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o 
saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.

 Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no 
período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, 
com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no fim de cada 
período de relatório, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente 
aprovada.

 Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o 
direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente, 
quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela mesma 
autoridade fiscal e a Companhia pretende liquidar o valor líquido dos seus ativos e 
passivos fiscais correntes.

m) Transações e saldos em moeda estrangeira

 As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional 
da Companhia (reais), utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das 
transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio 
vigente nas datas dos balanços. Os ganhos e as perdas de variação cambial 
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do 
exercício.

n) Custos de aposentadoria

 Os pagamentos a planos de aposentadoria de contribuição definida são 
reconhecidos como despesa quando os serviços que concedem direito a esses 
pagamentos são prestados.

o) Instrumentos financeiros

 Classificação

 Os ativos e passivos financeiros mantidos pela Companhia são classificados sob 
as seguintes categorias, nos casos aplicáveis: (i) ativos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio do resultado; (ii) ativos financeiros mantidos até o vencimento; 
(iii) ativos financeiros disponíveis para venda; e (iv) empréstimos e recebíveis.
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 A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros 
foram adquiridos ou contratados.

 Ativos financeiros

(i) Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado

 Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos 
financeiros mantidos para negociação, quando são adquiridos para esse fim, 
principalmente no curto prazo. Os instrumentos financeiros derivativos também são 
classificados nessa categoria. Os ativos dessa categoria são classificados no ativo 
circulante.

 Para a Companhia, quando aplicável, nessa categoria são classificados unicamente 
os instrumentos financeiros derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às 
perdas decorrentes das operações não liquidadas são classificados no ativo ou no 
passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respectivamente, 
nas rubricas “Receitas financeiras” ou “Despesas financeiras”.

(ii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento

 Quando aplicável, compreendem investimentos em determinados ativos financeiros 
classificados no momento inicial da contratação, para serem levados até a data 
de vencimento, os quais são mensurados ao custo de aquisição, acrescido dos 
rendimentos auferidos de acordo com os prazos e as condições contratuais.

 Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, a Companhia não possuía instrumentos 
financeiros registrados nas demonstrações financeiras classificados nessa 
categoria.

(iii) Ativos financeiros disponíveis para venda

 Quando aplicável, são incluídos nessa categoria os ativos financeiros não 
derivativos, como títulos e/ou ações cotadas em mercados ativos ou não 
cotadas em mercados ativos, mas que possam ter seus valores justos estimados 
razoavelmente.

(iv) Empréstimos e recebíveis

 São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com 
recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. 
São registrados no ativo circulante, exceto nos casos aplicáveis, aqueles com prazo 
de vencimento superior a 12 meses após as datas dos balanços, os quais são 
classificados como ativo não circulante.

 Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, no caso da Companhia, compreendem 
o caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa nº 5) e as contas a receber de 
clientes (nota explicativa nº 6).

 Passivos financeiros

 Apresentados pelo valor original, acrescido de juros e variações monetárias e 
cambiais incorridos até as datas das demonstrações financeiras.

 Os passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo, líquido 
dos custos da transação. Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos, e a despesa financeira é 
reconhecida com base na remuneração efetiva.

 Mensuração

 As compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data 
da negociação, ou seja, na data em que a Companhia se compromete a comprar 
ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são, 
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos de transação são debitados 
na demonstração do resultado. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo 
custo amortizado, utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável.

 Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são registrados na demonstração 
do resultado em “Receita financeira” ou “Despesa financeira”, respectivamente, no 
período em que ocorrem.

 Instrumentos financeiros

 As operações com instrumentos financeiros derivativos, contratadas pela 
Companhia, são mensuradas ao seu valor justo, com as variações registradas 
contra o resultado do exercício, quando não designadas em uma contabilidade 
de “hedge”. Os valores nominais das operações com instrumentos financeiros 
derivativos não são registrados nos balanços patrimoniais. Os resultados líquidos 
não realizados dessas operações, apurados pelos valores justos de mercado, são 
registrados no resultado pelo regime de competência, tendo como contrapartida as 
contas do ativo e passivo circulantes.

 O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos é calculado pela tesouraria 
da Companhia com base nas informações de cada operação contratada e em suas 
respectivas informações de mercado nas datas dos balanços, tais como taxa de 
juros e cupom cambial. Nos casos aplicáveis, tais informações são comparadas 
às posições informadas pelas mesas de operação de cada instituição financeira 
envolvida.

 Compensação de instrumentos financeiros

 Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar 
os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

p) Provisão para obrigações de desmobilização de ativos

 A Companhia, no fim de cada exercício, revisa e atualiza os valores das provisões 
para obrigações de desmobilização de ativos. Essa provisão tem como objetivo 
principal a formação de valores de longo prazo, para o uso financeiro no futuro, no 
momento de encerramento do ativo.

 As provisões realizadas pela Companhia referem-se, basicamente, à finalização 
das atividades e desativação dos ativos. O cálculo dessa provisão inicia-se com 
uma fotografia hipotética do ativo a ser desativado, as condições do ativo no 
momento da provisão. O passo seguinte consiste na formação dos montantes a 
serem descontados a valor presente por uma taxa de juros de longo prazo, pelo 
prazo de vida útil do ativo a ser desativado. Por fim, o montante a valor presente é 
registrado contabilmente. A revisão dos cálculos dessa provisão acontece no fim de 
cada exercício, ou se um novo ativo existir, ou se a situação no momento indicar 
uma necessidade de revisão da provisão. A provisão é constituída inicialmente com 
o registro de um passivo de longo prazo com contrapartida em um item do ativo 
imobilizado principal. O passivo de longo prazo é atualizado financeiramente pela 
taxa de desconto utilizada no desconto inicial e registrado contra o resultado do 
período, na despesa financeira. O ativo é depreciado linearmente pela taxa de vida 
útil do bem principal e registrado contra o resultado do período, na depreciação 
(nota explicativa nº 17).

3. Principais Julgamentos e Estimativas Contábeis

 Na aplicação das práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 2, a Administração 
deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos 
ativos e passivos que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e 
as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores 
considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

 As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos 
decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período 
em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas esse período, ou 
também em períodos posteriores, se a revisão afetar tanto o período presente quanto 
períodos futuros.

 A seguir, são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis:

a) Imposto de renda e contribuição social diferidos

 A Companhia reconhece ativos e passivos diferidos com base nas diferenças 
entre o valor contábil apresentado nas demonstrações financeiras e a base 
tributária dos ativos e passivos, utilizando as alíquotas em vigor. A Administração 
revisa regularmente os impostos diferidos ativos em termos de possibilidade de 
recuperação, considerando-se o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro 
projetado, de acordo com um estudo de viabilidade técnica.

b) Provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e previdenciários

 A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos, conforme 
descrito na nota explicativa nº 16. Provisões são constituídas para todos os riscos 
referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com 
certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, 
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 
bem como a avaliação dos assessores jurídicos. A Administração acredita que 
essas provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e previdenciários estão 
corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras.

c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

 A provisão para perdas na realização de créditos de liquidação duvidosa é 
constituída com base em análise individual dos valores a receber e em montante 
considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas prováveis na 
realização dos créditos.

d) Provisão para perdas com estoques de giro lento e/ou obsoletos

 A provisão para perdas com estoques de giro lento e fora de linha é constituída com 
base na política definida pela Administração, que leva em consideração a previsão 
de vendas futuras e o saldo de estoques existentes nas datas de encerramento das 
demonstrações financeiras.

e) Vida útil dos bens do imobilizado

 Conforme descrito na nota explicativa nº 2, a Companhia revisa a vida útil estimada 
dos bens do imobilizado anualmente, no fim de cada período de relatório.

4. Adoção de Normas Internacionais de Contabilidade

 Novas e Revisadas

 Novos pronunciamentos e modificações correlacionados às normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRSs) foram emitidos pelo “International Accounting Standards 
Board - IASB”. Em decorrência do compromisso de manter atualizado o conjunto de 
normas emitido com base nas atualizações feitas pelo IASB, é esperado que esses 
pronunciamentos e modificações sejam editados pelo CPC até a data de sua aplicação 
obrigatória.

 Os pronunciamentos e as interpretações novos e revisados que já foram emitidos, mas 
ainda não são efetivos, são demonstrados a seguir:

Pronunciamento
ou interpretação Descrição

Aplicação para os 
exercícios sociais a 
serem iniciados em 

ou após

IFRS 1
Isenção Limitada de Divulgações Comparativas da 
IFRS 7 para Adotantes Iniciais 1º de julho de 2010

IFRS 1
Eliminação de Datas Fixas para Adotantes pela 
Primeira Vez das IFRSs 1º de julho de 2011

IFRS 7 Divulgações - Transferências de Ativos Financeiros 1º de julho de 2011

IFRS 9
Instrumentos Financeiros - Mensuração e 
Classificação 1º de janeiro de 2013

IAS 12

Impostos Diferidos - recuperação dos ativos 
subjacentes quando o ativo é mensurado pelo 
modelo de valor justo da IAS 40 1º de janeiro de 2012

IAS 32 (revisada) Alterações Relacionadas aos Direitos de Emissão 1º de fevereiro de 2010
IFRIC 14 (revisada) Pré-pagos de um Requerimento Mínimo de Fundos 1º de janeiro de 2011

 A Administração da Companhia avaliará os impactos nas demonstrações financeiras 
pela adoção desses pronunciamentos e interpretações e irá adotá-los de acordo com o 
início da respectiva vigência.

5. Caixa e Equivalentes de Caixa
       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Caixa e bancos  20.608 27.266 21.594 27.891
Aplicações financeiras  381.304 - 386.009 3.415
Total  401.912 27.266 407.603 31.306

 As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários - CDB e 
Debentures, remunerados a taxas que variam entre 75% a 102,5% do Certificado de 
Depósito Interbancário - CDI.

6. Contas a Receber de Clientes

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Clientes nacionais:
Terceiros  727.232 677.075 727.284 677.075
Partes relacionadas  11.818 4.636 12.608 5.076
  739.050 681.711 739.892 682.151
Clientes estrangeiros:
Terceiros  49.422 21.984 49.434 21.920
Partes relacionadas  3.015 88 3.015 88
  52.437 22.072 52.449 22.008
Provisão para créditos de 
 liquidação duvidosa  (216.877) (184.796) (216.929) (184.802)
Total  574.610 518.987 575.412 519.357

Ativo circulante  358.806 254.432 359.608 254.802
Ativo não circulante  215.804 264.555 215.804 264.555
Total  574.610 518.987 575.412 519.357

 O período médio de crédito na venda de produtos é de 28 (27 em 2010) dias. A provisão 
para créditos de liquidação duvidosa é efetuada com base em análise individual dos 
valores a receber e em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir 
as perdas prováveis na realização de créditos.

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a 
seguir:

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Saldos iniciais  184.796 299.772 184.802 299.772
Constituição de provisão  53.396 21.893 53.442 21.899
Transferência para baixa efetiva  (71) (111.397) (71) (111.397)
Reversão de provisão  (21.244) (25.472) (21.244) (25.472)
Saldos finais  216.877 184.796 216.929 184.802

A seguir estão demonstrados os saldos de contas a receber de clientes por vencimento:

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Valores a vencer  322.152 238.552 322.648 238.552
Vencidos
De 1 a 30 dias  19.507 6.234 19.625 6.234
De 31 a 60 dias  3.041 2.822 3.057 2.822
De 61 a 90 dias  7.987 7.665 7.987 7.665
Acima de 90 dias  438.800 448.510 439.024 448.886
Provisão para perdas no 
 recebimento de créditos  (216.877) (184.796)  (216.929) (184.802) 
Total  574.610 518.987 575.412 519.357

7. Estoques

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Matérias-primas  561.989 311.572 562.915 312.351
Produtos acabados  11.362 12.340 11.362 12.340
Produtos em elaboração  97.766 145.399 97.766 145.399
Importações em andamento  263.916 293.993 263.916 293.993
Estoques em poder de terceiros  18.232 25.761 18.232 25.761
Embalagens  19.070 16.544 19.070 16.544
Provisão para realização dos estoques  (41.698) (25.550) (41.698) (25.550)
Total  930.637 780.059 931.563 780.838

A Administração espera que os estoques sejam recuperados em um prazo inferior a 12 
meses.

8. Impostos a Recuperar

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
PIS e COFINS  138.772 128.535 138.870 128.612
Imposto de renda, contribuição social e 
 Imposto de Renda Retido na 
 Fonte - IRRF a compensar  305.274 267.865 306.558 269.168
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
 e Serviços - ICMS a compensar  157.192 182.996 157.775 183.579
Provisão para ajuste ao valor de 
 realização do ICMS (*)  (84.001) (87.135) (84.001) (87.135)
Outros  16.916 9.684 16.916 9.685
Total  534.153 501.945 536.118 503.909

Ativo circulante  254.973 152.191 256.938 154.155
Ativo não circulante  279.180 349.754 279.180 349.754
Total  534.153 501.945 536.118 503.909

(*) Provisão calculada com base na expectativa de realização dos créditos, que leva em 
consideração os débitos fiscais provenientes das operações das referidas plantas e os 
custos necessários para a negociação de tais créditos com terceiros.

9. Saldos e Transações com Partes Relacionadas

a) Saldos
    Controladora - 31/12/11
  Ativo Ativo não Passivo Passivo não
  circulante circulante circulante  circulante
Mútuos e contas correntes:
 Bunge Fertilizantes International Ltd.  2.595 - - 20.453
 Macra Administração Ltda.  1.968 - - -
 Serrana Logística Ltda.  - - - 42.694
 Bunge Brasil Holdings B.V.  - - 1.308 -
 Cereol Bunge S.A.  - - 290 -
 Bunge Assets Manegement S.A.  - 119 - -
 Bunge Assets Manegement - 
 Agropecuária S.A.  - 334 - -
 Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  1.637 - - -
 Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  579 - - -
 Usina Guariroba Ltda.  771 - - -
 Usina Frutal Açúcar e Álcool Ltda.  826 - - -
 Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  598 - - -
 Monteverde Agro Energética S.A.  256 - - -
 Bunge Alimentos S.A.  13.716 - - 841.440
  22.946 453 1.598 904.587

Clientes, fornecedores e outros:
 Bunge Fertilizantes International Ltd.  - - 133.861 -
 Amoniasul Serviços de Refrigeração 
 Industrial Ltda.  - - 9 -
 Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  292 - - -
 Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  2.323 - - -
 Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  1.830 - - -
 Usina Guariroba Ltda.  2.710 - - -
 Usina Frutal Açúcar e Álcool Ltda.  2.900 - - -
 Agroindustrial Santa Juliana S.A.  1.623 - - -
 Fertimport S.A.  1.088 - 1.370 -
 Monteverde Agro Energética S.A.  140 - - -
 Bunge Alimentos S.A.  - - 3.821 -
 Bunge Paraguay S.A.  5.821 - - -
 Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag  - - 3.614 -
  18.727 - 142.675 -
Pré-pagamentos de exportações:
Bunge Ibérica Finance  - - 9.536 825.682
  - - 9.536 825.682
Total  41.673 453 153.809 1.730.269

     Controladora - 31/12/10
  Ativo Ativo não Passivo Passivo não
  circulante circulante circulante  circulante
Mútuos e contas correntes:
 Bunge Fertilizantes International Ltd.  - - 1.087 19.262
 Macra Administração Ltda.  3.248 - - -
 Serrana Logística Ltda.  - - - 38.617
 Bunge Brasil Holdings B.V.  - - 1.308 -
 Bunge Limited  1.163 - - -
 Bunge Europe Finance B.V.  3 - - -
 Cereol Bunge S.A.  - - 56 -
 Bunge Alimentos S.A.  3.044 - - 799.174
  7.458 - 2.451 857.053
Clientes, fornecedores e outros:
 Bunge Fertilizantes International Ltd.  289 - 231.750 -
 Macra Administração Ltda.  - - 452 -
 Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  298 - - -
 Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  943 - - -
 Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  217 - - -
 Usina Guariroba Ltda.  930 - - -
 Usina Frutal Açúcar e Álcool S.A.  26 - - -
 Pedro Afonso Açúcar & Bioenergia S.A.  1.363 - - -
 Agroindustrial Santa Juliana S.A.  550 - - -
 Fertimport S.A.  1.838 - 75 -
 Bunge Europe Finance B.V.  - - 1.905 -
 Monteverde Agro Energética S.A.  309 - - -
 Bunge Alimentos S.A.  - - 2.302 -
 Bunge Paraguay S.A.  6.819 - 56 -
 Bunge Marroc Phosfore  - - 13 -
 Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag  2.889 - 207 -
  16.471 - 236.760 -
Total  23.929 - 239.211 857.053

    Consolidado - 31/12/11
  Ativo Ativo não Passivo Passivo não
  circulante circulante circulante  circulante
Mútuos e contas-correntes:
 Bunge Brasil Holdings B.V.  - - 1.308 -
 Bunge Limited  2.061 - 1.402 -
 Bunge Europe Finance B.V.  63.117 - - -
 Bunge Minera S.A.  89 - - -
 Bunge Alimentos S.A.  13.716 - - 841.440
 Bunge Assets Manegement  - 119 - -
 Bunge Assets Manegement 
 Agropecuária  - 334 - -
 Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  1.637 - - -
 Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  579 - - -
 Usina Guariroba Ltda.  771 - - -
 Usina Frutal Açúcar e Álcool Ltda.  826 - - -
 Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  598 - - -
 Monteverde Agro Energética S.A.  256 - - -
 Cereol Bunge S.A.  - - 290 -
 Bunge Management Service Inc.  - - 3.332 -
 Bunge S.A.  - - 56 -
 Terminal Granéis do Guarujá S.A. - TGG  - - 52 -
 Bunge Global Markets  - - 478 -
 Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag  - - - 43.510
Total  83.650 453 6.918 884.950
Clientes, fornecedores e outros:
 Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  292 - - -
 Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  2.323 - - -
 Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  1.830 - - -
 Usina Guariroba Ltda.  2.710 - - -
 Usina Frutal Açúcar e Álcool Ltda.  2.900 - - -
 Amoniasul Serviços de Refrigeração 
 Industrial Ltda.  - - 4 -
 Agroindustrial Santa Juliana S.A.  1.623 - - -
 Fertimport S.A.  1.088 - 1.370 -
 Monteverde Agro Energética S.A.  140 - - -
 Bunge Alimentos S.A.  - - 3.821 -
 Bunge Paraguay S.A.  5.821 - - -
 Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag  - - 2.891 -
  18.727 - 8.086 -
Pré-pagamentos de exportações:
 Bunge Ibérica Finance  - - 9.536 825.682
  - - 9.536 825.682
Total  102.377 453 24.540 1.710.632

    Consolidado - 31/12/10
  Ativo Ativo não Passivo Passivo não
  circulante circulante circulante  circulante
Mútuos e contas-correntes:
 Bunge Brasil Holdings B.V.  - - 1.308 -
 Bunge Limited  1.163 - 6.515 -
 Bunge Europe Finance B.V.  763.030 - 10.310 -
 Bunge Minera S.A.  79 - - -
 Bunge Alimentos S.A.  3.044 - - 799.174
 Cereol Bunge S.A.  - - 56 -
 Bunge Management Service Inc.  - - 23.764 -
 Fertimport S.A.  - - - 45.090
 Terminal Granéis do Guarujá S.A. - TGG  - - 36 -
 Bunge Global Markets  - - 187 -
 Outros  884 - - -
Total  768.200 - 42.176 844.264
Clientes, fornecedores e outros:
 Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  298 - - -
 Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  943 - - -
 Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  217 - - -
 Usina Guariroba Ltda.  930 - - -
 Usina Frutal Açúcar e Álcool S.A.  26 - - -
 Pedro Afonso Açúcar &
 Bioenergia S.A.  1.363 - - -
 Agroindustrial Santa Juliana S.A.  550 - - -
 Fertimport S.A.  1.838 - 75 -
 Bunge Europe Finance B.V.  - - 1.905 -
 Monteverde Agro Energética S.A.  309 - - -
 Bunge Alimentos S.A.  - - 2.302 -
 Bunge Paraguay S.A.  6.819 - 56 -
 Bunge Marroc Phosfore  - - 160.095 -
 Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag  2.311 - 166 -
  15.604 - 164.599 -
Total  783.804 - 206.775 844.264

b) Transações
      Controladora - 2011
     Financeiras
  Vendas Compras Receitas Despesas
Bunge Fertilizantes International Ltd.  - - - 2.660
Serrana Logística Ltda.  - - - 4.461
Bunge Paraguay S.A.  28.459 - - -
Amoniasul Serviços de Refrigeração 
 Industrial Ltda.  - 530 - -
Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  8.225 - - -
Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  26.886 - - -
Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  9.396 - - -
Usina Guariroba Ltda.  9.519 - - -
Usina Frutal Açúcar e Álcool Ltda.  8.466 - - -
Pedro Afonso Açúcar & Bioenergia S.A.  14.399 - - -
Agroindustrial Santa Juliana S.A.  11.900 - - -
Bunge Marroc Phosfore  - 438.972 - -
Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag  - 33.727 - -
Bunge Ibérica Finance  - - - 46.548
Bunge Assets Manegement  - - 4 -
Bunge Assets Manegement 
 Agropecuária  - - 5 -
Monteverde Agro Energética S.A.  6.797 - - -
Bunge Alimentos S.A.  17.783 - - 124.980
Total  141.830 473.229 9 178.649

     Controladora - 2010
     Financeiras
  Vendas Compras Receitas Despesas
Bunge Fertilizantes International Ltd.  - 1.455.832 - (460)
Macra Administração Ltda.  - - 231 -
Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfertil  1.841 98.832 - -
Ultrafertil S.A.  41 61.561 - -
Fosbrasil S.A.  2.059 - - -
BPI - Bunge Participações e 
 Investimentos S.A.  - 95.673 - -
Serrana Logística Ltda.  - - - 3.442
Bunge Paraguay S.A.  44.893 - - -
Amoniasul Serviços de Refrigeração 
 Industrial Ltda.  - 1.148 - -
Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  1.829 - - -
Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  3.712 - - -
Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  803 - - -
Usina Guariroba Ltda.  1.734 - - -
Usina Frutal Açúcar e Álcool S.A.  1.471 - - -
Pedro Afonso Açúcar & Bioenergia S.A.  7.105 - - -
Agroindustrial Santa Juliana S.A.  7.322 - - -
Monteverde Agro Energética S.A.  1.171 - - -
Bunge Alimentos S.A.  26.104 - - 7.580
Total  100.085 1.713.046 231 10.562

      Consolidado - 2011
     Financeiras
  Vendas Compras Receitas Despesas
Bunge Finance Limited  - - - 67
Bunge Europe Finance B.V.  - - 720 -
Bunge Paraguay S.A.  28.459 - - -
Amoniasul Serviços de Refrigeração 
 Industrial Ltda.  - 265 - -
Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  8.225 - - -
Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  26.886 - - -
Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  9.396 - - -
Usina Guariroba Ltda.  9.519 - - -
Usina Frutal Açúcar e Álcool Ltda.  8.466 - - -
Pedro Afonso Açúcar & Bioenergia S.A.  14.399 - - -
Agroindustrial Santa Juliana S.A.  11.900 - - -
Bunge Marroc Phosfore  - 438.972 - -
Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag  - 26.982 - -
Bunge Ibérica Finance  - - - 46.548
Bunge Assets Manegement  - - 4 -
Bunge Assets Manegement 
 Agropecuária  - - 5 -
Monteverde Agro Energética S.A.  6.797 - - -
Bunge Alimentos S.A.  17.783 - - 124.980
Total  141.830 466.219 729 171.595

      Consolidado - 2010
     Financeiras
  Vendas Compras Receitas Despesas
Fosbrasil S.A.  2.059 - - -
Fertilizantes Fosfatados S.A. - Fosfertil  1.841 98.832 - -
Ultrafertil S.A.  41 61.561 - -
BPI - Bunge Participações e 
 Investimentos S.A.  - 95.673 - -
Bunge Finance Limited  - - - 333
Bunge Master Trust Ltd.  - - - (1.818)
Bunge Europe Finance B.V.  - - 8 -
Bunge Paraguay S.A.  44.893 - - -
Amoniasul Serviços de 
 Refrigeração Industrial Ltda.  - 574 - -
Usina Itapagipe Açúcar e Álcool Ltda.  1.829 - - -
Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda.  3.712 - - -
Usina Ouroeste Açúcar e Álcool Ltda.  803 - - -
Usina Guariroba Ltda.  1.734 - - -
Usina Frutal Açúcar e Álcool S.A.  1.471 - - -
Pedro Afonso Açúcar & Bioenergia S.A.  7.105 - - -
Agroindustrial Santa Juliana S.A.  7.322 - - -
Monteverde Agro Energética S.A.  1.171 - - -
Bunge Alimentos S.A.  26.104 - - 7.580
Total  100.085 256.640 8 6.095
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• Contratos de mútuo

Os contratos de mútuo a receber com a Bunge Europe Finance B.V., no montante de
R$63.117 (R$763.030 em 2010), são indexados ao dólar e atualizado por uma taxa
média de 1.72% a.a. e Libor flat, com vencimento até 05 de março de 2012.

O contrato de mútuo com a Bunge Alimentos S.A., no montante de R$841.440
(R$799.174), é atualizado por uma taxa de 120% do CDI, com prazo de vencimento
em janeiro de 2013.

Os demais contratos de mútuo referem-se substancialmente a recursos repassados
entre as empresas do Grupo Bunge, sobre os quais incidem encargos financeiros,
praticados com base em taxas de mercado.

As transações efetuadas com partes relacionadas são substancialmente para
financiamento de investimentos e capital de giro, às taxas de juros de mercado.

• Clientes, fornecedores e outros

As transações mercantis ocorridas entre as partes relacionadas referem-se à
aquisição de produtos e serviços diretamente relacionados com as suas atividades
operacionais e são efetuadas a valor de mercado.

• Pré-pagamentos de exportações

Financiamento com empresa ligada no exterior, atualizado conforme descrito na
nota explicativa nº 14.

d) Remuneração do pessoal-chave da Administração

 A remuneração dos diretores e das demais pessoas-chave da Companhia durante
o exercício foi de R$ 12.496 (R$ 17.531 em 2010). A remuneração da Administração
e dos principais executivos é determinada com base na política de remuneração da
Companhia considerando o desempenho dos indivíduos, das áreas de negócio e as
tendências de mercado.

10. Imposto de Renda e Contribuição Social

a) Diferidos

 Foram registrados créditos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos fiscais,
base negativa de contribuição social e diferenças temporárias referentes à
Companhia e a suas controladas e controladas em conjunto. Esses créditos estão
mantidos considerando sua expectativa de realização com base nas projeções de
rentabilidade futura e o limite de 30% do lucro tributável para compensação anual,
conforme legislação vigente.

Por ocasião da análise, para efeito de determinação da parcela a ser registrada, a
Administração da Companhia e das suas controladas utilizaram-se das projeções
de resultados para os próximos exercícios e avaliaram, de maneira uniforme, a
efetiva capacidade de realização desses créditos, com base nas estimativas dos
lucros tributáveis futuros.

Com base nessa análise, no exercício de 2011, a Companhia registrou provisão
para perda dos créditos fiscais diferidos no montante de R$ 103.965 (em 2010
R$104.015), decorrente de prejuízos fiscais e de base negativa da contribuição
social das investidas no exterior.

As perspectivas futuras dos negócios da Companhia e de suas controladas e suas
projeções de resultados constituem-se em previsões suportadas pelas expectativas
da Administração, portanto, dependem de variáveis nos mercados nacional e
internacional, estando sujeitas a mudanças.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

BUNGE FERTILIZANTES S.A. E CONTROLADAS
CNPJ 61.082.822/0001-53

Natureza dos impostos diferidos

         Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Imposto de renda sobre prejuízo fiscal 388.604 334.275 393.623 342.366
Contribuição social sobre base negativa 146.992 120.939 148.799 123.852

535.596 455.214 542.422 466.218

Impostos diferidos sobre diferenças
temporárias:
Provisão para perdas no
recebimento de créditos 16.308 5.468 16.308 5.468

Crédito do benefício fiscal - ágio diferido 60.588 91.317 60.588 91.317
Provisão para contingências 46.085 54.307 46.385 54.607
Provisão para benefícios 35.348 33.457 35.348 33.457
Diferenças temporárias - ajustes
da Lei nº 11.638/07 18.333 17.556 18.841 12.465

Provisão para realização de ativos 7.260 10.415 7.260 10.415
Provisão para comissões, ICMS,

“demurrage” e outras 73.526 95.161 74.639 98.177
793.044 762.895 801.791 772.124

Provisão para perda de impostos
diferidos em controlada no exterior (103.965) (104.015) (103.965) (104.015)

689.079 658.880 697.826 668.109

Ativo não circulante 692.566 662.666 701.315 671.895
Passivo não circulante (3.487) (3.786) (3.489) (3.786)
Total 689.079 658.880 697.826 668.109

b) Correntes

 A conciliação entre o imposto de renda e a contribuição social, efetivos e nominais,
pode ser demonstrada como segue:

         Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
renda e da contribuição social (180.976) (4.649) (177.936) (5.993)

Alíquota - % 34 34 34 34
Imposto de renda e contribuição

social, nominais 61.532 1.581 60.498 2.038
Conciliação:
Resultado de equivalência patrimonial (323) (23.981) - 411
Perda na conversão de controladas
no exterior 2.091 (2.610) 2.091 (2.610)

Exclusões (adições) permanentes 2.467 (5.082) 670 (3.923)
Imposto de renda e contribuição social
sobre o resultado de controladas
no exterior (19.475) (79.840) (19.475) (106.889)

Total 46.292 (109.932) 43.784 (108.363)

Imposto de renda e contribuição
social, efetivos no resultado:

Correntes - (522) (2.026) (1.323)
Diferidos 46.292 (109.410) 45.810 (107.040)

Total 46.292 (109.932) 43.784 (108.363)

11. Investimentos

a) Informações sobre investimentos

Empresas       Informações referentes a 31 de dezembro de 2011
  Quantidade de          Resultado de
  ações/cotas          equivalência
  possuídas Total dos Total dos Total das Capital Patrimônio Participação   Saldo de investimento  patrimonial
  (em milhares) Ativos Passivos Receitas social líquido - % 31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Em controladas:
Serrana Logística Ltda. 1 51.558 1.928 - 3.800 49.630 99,99 49.630 46.644 2.986 3.935
Macra Administração Ltda. - 5.486 2.135 2.922 1.355 3.351 56,76 1.902 1.203 699 295
Bunge Fertilizantes International Ltd. (c.1) - 159.528 7.892 4.256 73.468 151.636 100,00 151.636 139.518 (4.852) (60.515)
Bunge Trade Limited (c.2) 1 60.271 - - 282.496 60.271 100,00 60.271 53.369 166 (14.602)

Em controladas em conjunto:
Bunge Paraguay S.A. (c.3) - - - - - - - - 38.263 - 1.209
Amoniasul Serviços de Refrigeração Industrial Ltda. 20 586 168 2.726 220 418 50,00 209 159 50 69
Terminal Marítimo do Guarujá S.A. - Termag 100 207.551 230.506 103.522 50 (22.955) 20,00 - - - -

Total 263.648 279.156 (951) (69.609)

b) Movimentação dos investimentos

  Serrana Macra Bunge Fertilizantes Bunge Trade Bunge Amoniasul Serviços de
Movimentação  Logística Ltda. Administração Ltda. International Ltd. Limited Paraguay S.A. Refrigeração Indl. Ltda. Total
Saldos em 31 de dezembro de 2009 42.709 908 207.710 70.216 37.141 - 358.684
Perda na conversão de controladas no exterior
registrada no patrimônio líquido - - - (2.245) (87) - (2.332)

Perda na conversão de controladas no exterior
registrada no resultado do exercício - - (7.677) - - - (7.677)

Resultado de equivalência patrimonial 3.935 295 (60.515) (14.602) 1.209 69 (69.609)
Aporte de capital em investida - - - - - 90 90
Saldos em 31 de dezembro de 2010 46.644 1.203 139.518 53.369 38.263 159 279.156
Perda na conversão de controladas no exterior
registrada no patrimônio líquido - - - 6.736 - - 6.736

Perda na conversão de controladas no exterior
registrada no resultado do exercício - - 16.970 - - 16.970

Resultado de equivalência patrimonial 2.986 699 (4.852) 166 - 50 (951)
Baixa por alienação de investida - - - - (38.263) - (38.263)
Saldos em 31 de dezembro de 2011 49.630 1.902 151.636 60.271 - 209 263.648

c) Controladas no exterior

 A Companhia possui controladas no exterior que, em conformidade com o
pronunciamento técnico CPC 02 - Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e
Conversão de Demonstrações Contábeis, foram avaliadas como segue:

(c.1) Bunge Fertilizantes International Ltd. - empresa no exterior que possui
operações de extensão das atividades da Companhia, a moeda funcional foi
definida como reais (R$) e a variação cambial foi registrada diretamente no
resultado do exercício.

(c.2) Bunge Trade Limited - empresa investida no exterior com controle operacional
e financeiro próprio, portanto, registrada pelo método de equivalência
patrimonial no balanço da Companhia, e a variação cambial foi registrada
diretamente contra o patrimônio líquido.

(c.3) Bunge Paraguay S.A. - empresa investida no exterior em conjunto com a
Bunge Alimentos S.A. (“BAL”), possuindo controle operacional e financeiro
próprio; sua consolidação foi efetuada integralmente na BAL, mantendo-se
seu registro pela equivalência patrimonial no balanço da Companhia e em
seu balanço consolidado, e a variação cambial registrada diretamente contra
o patrimônio líquido. Em 2011 esta investida foi vendida a empresa ligada
do grupo e, sua perda acumulada na conversão de moeda, registrada no
patrimônio líquido, no montante de R$10.818, foi realizada contra o resultado
do exercício.

12. Imobilizado e Intangível

          Controladora
  Taxa anual de   31/12/11 31/12/10
  depreciação/  Depreciação/ Valor Valor
   amortização - % Custo amortização líquido líquido
Imobilizado:
Terrenos - 26.471 - 26.471 19.707
Edificações e benfeitorias 4 271.258 (68.948) 202.310 114.545
Máquinas e equipamentos 10 264.885 (156.938) 107.947 79.312
Instalações 10 58.429 (16.105) 42.324 26.670
Equipamentos de computação 20 43.535 (30.283) 13.252 2.769
Veículos 20 14.329 (8.781) 5.548 7.184
Móveis e utensílios 10 11.983 (7.337) 4.646 4.492
Peças de almoxarifado e outros 10 8.446 (2.690) 5.756 4.942
Descontinuidade de ativos 7 12.215 (1.959) 10.256 11.139
Obras em andamento - 61.978 - 61.978 160.445

Total 773.529 (293.041) 480.488 431.205

Intangível:
Desenvolvimento de projetos e
direitos de concessão - 51 - 51 832

Softwares e outros 10 a 20 94.248 (57.580) 36.668 43.884
Total 94.299 (57.580) 36.719 44.716

          Consolidado
  Taxa anual de   31/12/11 31/12/10
  depreciação/  Depreciação/ Valor Valor
  amortização - % Custo  amortização  líquido líquido
Imobilizado:
Terrenos - 26.471 - 26.471 19.707
Edificações e benfeitorias 4 295.042 (73.267) 221.775 134.563
Máquinas e equipamentos 10 286.149 (165.888) 120.261 93.022
Instalações 10 62.800 (17.721) 45.079 29.687
Equipamentos de computação 20 43.716 (30.399) 13.317 2.830
Veículos 20 14.381 (8.796) 5.585 7. 224
Móveis e utensílios 10 12.248 (7.412) 4.836 4.681
Peças de almoxarifado e outros 10 8.748 (2.719) 6.029 5.240
Descontinuidade de ativos 7 12.234 (1.960) 10.274 11.268
Obras em andamento - 61.978 - 61.978 160.445

Total 823.767 (308.162) 515.605 468.667

Intangível:
Desenvolvimento de projetos e
direitos de concessão 4 801 (158) 643 1.283

 Softwares 20 94.816 (58.005) 36.811 44.312
Total 95.617 (58.163) 37.454 45.595

As obras em andamento referem-se, principalmente, a construção do terminal portuário
em Rio Grande, aquisição de máquinas e equipamentos e infraestrutura de logística.

A depreciação e a amortização do exercício, no valor de R$47.180 (R$37.613 em
2010), foram alocadas da seguinte forma: R$21.782 (R$16.502 em 2010) ao custo dos
produtos vendidos, R$7.003 (R$5.307 em 2010) aos estoques e R$18.395 (R$15.804
em 2010) às despesas operacionais.

As alterações registradas nas rubricas “Imobilizado” e “Intangível”, durante os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, foram as seguintes:

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Saldos no início do exercício 475.921 442.001 514.262 482.055
Adições 80.429 82.842 80.933 83.692
Baixas (1.949) (11.258) (1.968) (11.304)
Depreciação e amortização (47.180) (37.613) (50.044) (40.260)
Descontinuidade de ativos - - (110) 130
Reversão de provisão para perda de
recuperação econômica 10.264 - 10.264 -

Transferências para outros ativos (278) (51) (278) (51)
Saldos no fim do exercício 517.207 475.921 553.059 514.262

13. Fornecedores

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10

Fornecedores nacionais:
Terceiros 139.008 90.815 139.641 91.052
Partes relacionadas 8.814 3.035 8.086 2.994

147.122 93.850 147.727 94.046
Fornecedores estrangeiros:
Terceiros 9.796 34.866 9.796 656.999
Partes relacionadas 133.861 233.668 - 161.548

143.657 268.534 9.796 818.547
291.479 362.384 157.523 912.593

O período médio de pagamento das compras efetuadas é de aproximadamente 32 dias
(41 dias em 2010). A Companhia e suas controladas colocam em prática suas políticas
de gerenciamento dos riscos financeiros para garantir que todas as obrigações sejam
pagas conforme os termos originalmente acordados.

14. Pré-Pagamentos de Exportações

      Controladora     Consolidado
Modalidade  Encargos anuais 2011 2010 2011 2010
Financiamentos de curto e
longo prazos de partes
relacionadas no exterior 12,50% 835.218 - 835.218 -

835.218 - 835.218 -
Passivo circulante (nota
explicativa nº 9) (9.536) - (9.536) -

Passivo não circulante (nota
explicativa nº 9) 825.682 - 825.682 -

Conforme referenciado na nota explicativa nº 9, os financiamentos mencionados foram
obtidos de partes relacionadas.

O financiamento no montante de R$835.218, foi obtido junto a Bunge Ibérica Finance
(empresa ligada sediada no exterior) com amortização trimestral dos juros, cuja opção
de pagamento ou renovação é exclusiva da tomadora.

15. Provisão para Demurrage e Outras

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Provisão para “demurrage” 20.477 18.274 20.477 18.274
Provisão de comissão de vendas
para representantes 5.670 19.228 5.670 19.228

Provisão para reestruturação e outras 9.089 15.957 9.089 15.957
Provisão para perdas em participações
societárias 4.591 5.576 - -

Provisão para benefícios a empregados 13.095 8.042 13.095 8.042
Outras provisões 17.459 18.604 17.459 18.860
Total 70.381 85.681 65.790 80.361

16. Provisão para Riscos Tributários, Cíveis, Trabalhistas e Previdenciários

 A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos
administrativos decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões
tributárias e trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com
base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais
pendentes e experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu
provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as
ações em curso como demonstrado a seguir:

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Fiscais e tributários 73.135 91.618 74.019 92.520
Trabalhistas e previdenciários 21.731 22.846 21.875 22.903
Cíveis, comerciais e outros 47.673 45.882 47.673 45.882

142.539 160.346 143.567 161.305
Depósitos judiciais (88.748) (83.143) (88.748) (83.143)
Total 53.791 77.203 54.819 78.162

A movimentação da provisão para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e previdenciários
está demonstrada a seguir:

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Saldos iniciais 77.203 89.690 78.162 90.008
Provisões constituídas e atualizações
monetárias líquidas de reversões (19.885) (4.246) (19.816) (3.605)

Liquidações no exercício (3.527) (8.241) (3.527) (8.241)
Saldos finais 53.791 77.203 54.819 78.162

Em 31 de dezembro de 2011, a Companhia e suas controladas mantêm ainda em
andamento outros processos, cuja materialização, na opinião dos assessores jurídicos,
é possível de perda, mas não provável, no valor total aproximado de R$43.922
(R$40.300 em 2010) e R$45.861 (R$40.300 em 2010) na controladora e no consolidado,
respectivamente, para os quais a Administração da Companhia e de suas controladas,
suportada pela opinião de seus assessores jurídicos, entende não ser necessária a
constituição de provisão.

As declarações de rendimentos dos últimos cinco exercícios sociais e os impostos e
as contribuições com períodos variáveis de prescrição estão sujeitos à revisão pelas
autoridades competentes.

Eventuais mudanças na expectativa de risco desses processos podem demandar
constituição adicional de provisão para contingências.

17. Provisão para Desmobilização de Ativos

A Companhia utiliza diversos julgamentos e premissas quando mensura as obrigações
referentes à descontinuação de uso de ativos. Mudanças de circunstâncias, lei ou
tecnologia podem afetar as estimativas e, periodicamente, o montante provisionado
é revisado e ajustado, quando necessário. Do montante provisionado não estão
deduzidos os custos potenciais cobertos por seguros ou indenizações, porque sua
recuperação é considerada incerta.

As taxas de juros nominais de longo prazo utilizadas para desconto a valor presente e
atualização da provisão para 31 de dezembro de 2011 e de 2010 foram de 11,11% e
11,73%, respectivamente.

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Saldo inicial 20.246 18.659 20.376 18.659
Adições 1.397 1.587 1.397 1.717
Baixas/reversão - - (111) -

21.643 20.246 21.662 20.376

18. Provisão para Benefícios
   Controladora
  31/12/2011 31/12/2010
Planos de assistência médica e seguros concedidos:
Segurados ativos - Lei 9.656/98 - Laudo atuarial 7.726 3.026
Segurados inativos - Laudo Atuarial (a) 87.564 83.409
Segurados inativos - Liminar Judicial (a) 8.675 11.968

103.965 98.403

Passivo circulante 13.095 8.042
Passivo não circulante 90.870 90.361

A posição do passivo atuarial é apurada no fim do exercício, com base em laudo de
atuário independente.

a) Planos de contribuição definida

 Em 31 de dezembro de 2011, o valor do passivo atuarial, representado por planos
de assistência médica e seguros concedidos a inativos, desde que preenchidas
determinadas condições, corresponde a R$96.239(R$95.377 em 2010), sendo
R$83.144(R$87.335 em 2010) registrados na rubrica “Provisão para benefícios”, no
passivo não circulante. Importante salientar que do montante de R$83.144(R$87.335
em 2010) registrados no passivo não circulante, R$8.675 (R$11.968 em 2010)
referem-se a uma Liminar judicial concedida a inativos, relativa à assistência médica,
a qual, não é parte integrante do laudo de atuário independente demonstrado a
seguir.

Periodicamente, o passivo atuarial é revisado e, quando aplicável, os ajustes são
refletidos no resultado da Companhia.

b) Plano de benefícios previdenciários de contribuição definida

 A suplementação da aposentadoria dos funcionários da Companhia está a cargo da
Bungeprev, uma entidade fechada de previdência privada, estabelecida sob a forma
de sociedade civil, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira,
da qual a Companhia é uma das patrocinadoras. As contribuições mensais são
calculadas com base em 200% da contribuição básica do participante. O plano foi
instituído na forma de “Contribuição Definida”.

No exercício de 2011, a Companhia efetuou contribuições no valor de R$5.605
(R$3.925 em 2010) para custeio dos planos de benefícios.

A posição do passivo atuarial, apurado com base em laudo de atuário independente,
encontra-se demonstrada a seguir:

Reconciliação do valor das obrigações atuariais

        Controladora
   31/12/11  31/12/10
   Outros  Outros
  Bungeprev planos Bungeprev planos
Valor das obrigações no início do exercício 1.913 86.435 3.661 76.274
Custo do serviço corrente bruto 90 126 83 132
Juros sobre obrigação atuarial 171 8.906 232 8.204
Impacto das alterações no plano - - 323 -
Ganho (perda) atuarial 188 12.238 722 11.142
Benefícios pagos no exercício (907) (12.415) (1.749) (9.068)
Impacto da liquidação antecipada no plano - - (1.359) (249)
Valor das obrigações calculadas
no fim do exercício 1.455 95.290 1.913 86.435

Reconciliação do valor justo dos ativos
        Controladora
   31/12/11  31/12/10
   Outros  Outros
  Bungeprev planos Bungeprev planos
Valor justo dos ativos no início do exercício 719 - 2.830 -
Rendimento esperado no ano 49 - 86 -
Ganho (perda) atuarial nos ativos do plano 13 - 181 -
Contribuições de patrocinadoras 640 12.415 1.752 9.068
Benefícios pagos pelo plano/empresa (907) (12.415) (1.749) (9.068)
Impacto da liquidação antecipada no plano - - (1.389) -
Impacto decorrente de aquisições/alienações 1.646 - - -
Movimentação líquida do Fundo previdencial 389 - (992) -
Valor justo dos ativos no fim do exercício 2.548 - 719 -

Conciliação dos valores reconhecidos no balanço
        Controladora
   31/12/11  31/12/10
   Outros  Outros
  Bungeprev planos Bungeprev planos
Valor presente das obrigações atuariais
com cobertura 1.455 - 1.913 -
Valor justo dos ativos do plano 2.548 - 719 -
Déficit para planos cobertos (1.093) - 1.194 -
Valor presente das obrigações atuariais

a descoberto - 95.290 - 86.435
Custo do serviço passado não reconhecido (248) - (294) -
Efeito do limite do parágrafo 58 (IFRIC 14) 1.067 - - -
Passivo (ativo) líquido (273) 95.290 900 86.435

Na coluna “Outros Planos” estão contemplados além dos planos de assistência médica
e seguros concedidos a inativos, os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, no montante de
R$7.726 (R$3.026 em 2010).

19. Patrimônio Líquido

a) Capital social

 Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, o capital social autorizado e integralizado está
representado por 1.273.084.596 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
autorizadas, emitidas e distribuídas como segue:

   31/12/11  31/12/10
  Número de ações  Número de ações
  ordinárias R$ ordinárias R$
Bunge Brasil Holdings B.V. 1.272.957.288 1.600.340 1.272.957.288 1.600.340
Bunge Cooperatief U.A. 127.308 160 127.308 160

1.273.084.596 1.600.500 1.273.084.596 1.600.500

b) Dividendos

 Aos acionistas será atribuído, em cada exercício, após deduzidos os prejuízos
acumulados e a reserva legal, dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido
ajustado, calculado nos termos da lei societária.

c) Reservas de lucros

c.1) Reserva legal

 É constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido no encerramento
do exercício social, limitado a 20% do capital social, em conformidade com o
artigo 193 da Lei nº 6.404/76.

Em 31 de dezembro de 2010, o saldo dessa reserva foi totalmente absorvido
para a compensação de prejuízos do exercício, em conformidade com o artigo
189, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76.

c.2) Reserva de retenção de lucros

 Em 31 de dezembro de 2010, o saldo dessa reserva foi totalmente absorvido
para a compensação de prejuízos do exercício, em conformidade com o artigo
189, § único, da Lei nº 6.404/76.

20. Receita Líquida de Vendas

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Receita bruta de vendas e serviços:
Mercado interno 4.390.615 3.215.676 4.412.281 3.237.288
Mercado externo 146.977 177.274 147.547 177.812

4.537.592 3.392.950 4.559.828 3.415.100

Deduções da receita bruta (183.861) (179.253) (186.841) (181.499)
Receita líquida de vendas e serviços 4.353.731 3.213.697 4.372.987 3.233.601

21. Despesas por Natureza

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Custo dos produtos vendidos:
Pessoal 70.869 72.356 73.990 72.356
Serviços 29.673 66.217 32.891 66.217
Propaganda e publicidade 53 397 60 397
Depreciação e amortização 28.785 21.809 31.414 24.317
Semi-acabados 423.350 808.416 423.350 808.416
Matérias-primas 3.354.805 2.054.421 3.354.805 2.054.421
Embalagens 62.541 49.084 62.541 49.084
Materiais auxiliares 132 6.282 132 6.282
Outras 173.339 71.421 172.355 36.737

Total 4.143.547 3.150.403 4.151.538 3.118.227

Com vendas/gerais e administrativas:
Pessoal 151.577 137.105 152.939 138.002
Serviços 100.551 74.782 121.340 74.852
Propaganda e publicidade 9.762 8.305 9.772 8.305
Depreciação e amortização 18.395 15.804 18.548 15.943
Provisão para perdas no recebimento
de créditos 32.152 (3.579) 32.198 (3.574)

Recuperação de títulos baixos
para perda (7.516) (8.554) (7.516) (8.554)

Outras 52.197 80.797 52.381 81.863
Total 357.118 304.660 379.662 306.837

....continuação
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Informe Publicitário

O CRECISP informa que todos os seus cursos e palestras são totalmente gratuitos a todos os correto-
res de imóveis do Estado de S. Paulo. O Conselho, bem como todos os seus representantes, não patro-
cinam ou apoiam nenhuma iniciativa que envolva custos aos profissionais inscritos nesta autarquia.

Em ação conjunta com a Prefeitura, CRECISP 
fecha imobiliária irregular em Praia Grande

O Departamento de Fiscali-
zação do CRECISP atua diaria-
mente no sentido de coibir a ação 
dos pseudocorretores e, desta 
forma, oferecer mais segurança à 
população no que tange às transa-
ções imobiliárias.

Nesse sentido, foi realizada, 
no último dia 24, uma blitz na ci-
dade de Praia Grande, juntamente 
com a Prefeitura local, para fisca-
lizar uma imobiliária que estaria 
funcionando irregularmente.

Quatro agentes fiscais che-
garam ao local e foram recebidos 
por um menor de idade, que es-
tava sozinho no estabelecimento.
Depois de quase 40 minutos, 

notificação, os agentes fiscais 
do município retornaram nesta 
blitz conjunta, e interditaram o 
estabelecimento, que ainda não 
havia se regularizado.

A imobiliária foi lacrada e 
deverá permanecer desta forma 
até que sua situação seja nor-
malizada.

“É importante que a socieda-
de se sinta segura no momento de 
efetuar suas transações imobiliá-
rias, não correndo riscos de ser 
atendida por pseudocorretores. E 
esse é o nosso principal objetivo 
com ações como essa”, explicou 
o presidente do Conselho, José
Augusto Viana Neto.

a dona da imobiliária chegou, e
foi autuada por estar exercendo 
ilegalmente a profissão. Esta foi a
segunda vez que os agentes fiscais
do CRECISP estiveram no local. 
Na primeira visita, a pseudocor-
retora havia sido notificada, mas
continuava irregular. Além dela, 
outro funcionário, que também não 
é credenciado junto ao Conselho
foi autuado, pelo mesmo motivo.

Alvará
Durante a primeira visita à 

imobiliária, os agentes fiscais 
verificaram que o estabelecimen-
to também não possuía alvará de 
funcionamento, e o denunciaram 
à Prefeitura. Feita a primeira 

Durante a blitz, fiscais interditaram o local

O CRECISP já está mo-
bilizando seus inscritos para 
que participem do evento a ser 
realizado no próximo dia 08 de 
maio, às 18h00, na Associação
Brasileira de Cultura Japonesa.
Além de comemorar os 34 anos 
da Lei 6.530/78, os corretores 
receberão informações sobre a 
parceria que está sendo fechada
entre o Conselho e o Governo do

CRECISP, José Augusto Viana
Neto. “Será um momento de con-
fraternização, mas também uma 
boa oportunidade para conhecer
novas modalidades de negócios e 
de rendimento. Espero a partici-
pação de todos”, convidou Viana.

As inscrições para o evento 
devem ser feitas através do site: 
www.crecisp.gov.br, na área res-
trita para corretores.

Estado de SP, por conta do Progra-
ma Casa Paulista.

“Vamos receber as autorida-
des do Governo para falarem sobre 
esse trabalho e também contare-
mos com a presença do jornalista 
Nilson Cesar, locutor esportivo da 
Rádio Jovem Pan, para ministrar
uma palestra sobre sua experiência 
de vida e suas conquistas profissio-
nais”, comentou o presidente do 

Evento marcará aniversário da Lei 6.530/78

22. Outras Receitas Operacionais, Líquidas

       Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Provisão para riscos  (3.160) 1.264 (3.160) 1.276
Provisão para deságio na realização 
 do saldo credor de ICMS  (1.396) 131 (1.396) 131
Provisão para benefícios  (18.577) (20.580) (18.577) (20.882)
Resultado na baixa e venda do 
 ativo imobilizado e investimento  1.239 (10.159) 1.239 (10.209)
Resultado na baixa e venda 
 da investida BPI  - 367.583 - 367.583
Pesquisas e desenvolvimento  (19) (1.042) (19) (1.042)
Recuperação de despesas  133.498 - 133.498 -
Outras  (7.466) 12.604 (16.081) (10.425)
Total  104.119 349.801 95.504 326.432

23. Resultado Financeiro e Cambial

        Controladora      Consolidado
  31/12/11 31/12/10 31/12/11 31/12/10
Receitas financeiras:
 Variações monetárias e resultado 
 de operações com derivativos  (4.943) 5.795 (4.943) (42.576)
 Receita de aplicações financeiras  12.091 141 12.499 509
 Juros e outras receitas financeiras  53.190 36.113 76.391 186.115
Total de receitas financeiras  60.338 42.049 83.947 144.048

Despesas financeiras:
 Juros sobre empréstimos e 
 financiamentos  (175.594) (12.498) (174.872) (158.155)
 Variações monetárias e resultado 
 de operações com derivativos  (14) (32.156) (14) (89.468)
 Outras despesas financeiras  (20.910) (37.039) (23.232) (34.763)
Total de despesas financeiras  (196.518) (81.693) (198.118) (282.386)

Variações cambiais:
 Ativas  6.632 2.847 6.632 2.882
 Passivas  10.822 (11.134) 10.796 (11.171)
Total de variações cambiais líquidas  17.454 (8.287) 17.428 (8.289)

Ganho(perda) na conversão de 
 controladas no exterior  6.152 (7.677) 6.152 (7.677)
Resultado financeiro, líquido  (112.574) (55.608) (90.591) (154.304)

24. Participação nos Lucros e Resultados

 Em atendimento à Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e com cálculo nos 
termos de acordo sindical firmado, a Companhia e suas controladas mantêm a política 
de conceder participação nos lucros e resultados a seus funcionários, vinculada ao 
seu plano de ação e ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos e 
acordados no início de cada ano.

 Em 31 de dezembro de 2011, o montante relativo à participação nos lucros e resultados 
reconhecido no exercício, corresponde a R$27.617 (R$27.306 em 2010) e R$27.840 
(R$27.562 em 2010) na controladora e no consolidado, respectivamente.

25. Instrumentos Financeiros

 Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia e 
suas controladas foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado 
e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável julgamento 
foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do 
valor de realização mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir não 
indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado 
de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito 
material nos valores de realização estimados.

 A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, 
visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em 
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

BUNGE FERTILIZANTES S.A. E CONTROLADAS
CNPJ 61.082.822/0001-53

A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo em 
derivativos nem em outros ativos de risco.

a) Gestão de capital de risco

 A Companhia e suas controladas administram seu capital, para assegurar a 
manutenção de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam 
o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por 
meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da 
Companhia e de suas controladas permanece inalterada desde 2009.

 Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, as necessidades de caixa foram supridas 
através de mútuos entre empresas do Grupo.

b) Categorias de instrumentos financeiros
   Consolidado
  31/12/11 31/12/10
Valor justo por meio do resultado
 Instrumentos derivativos  1.410 -
Empréstimos e recebíveis e passivos financeiros:
 Caixa e equivalentes de caixa  407.603 31.306
 Contas a receber  575.412 519.357
 Fornecedores  157.523 912.593
 Pré-pagamento de exportações (nota nº14)  835.218 -
 Adiantamentos de clientes  131.621 143.284
 Obrigações sociais e tributárias  37.418 38.620
 Contas a pagar relacionadas às importações  26.374 17.821

c) Concentração e risco de crédito

 Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, as vendas da Companhia e de suas 
controladas concentram-se na venda de fertilizantes.

 As políticas de venda da Companhia e de suas controladas estão subordinadas 
às políticas de crédito fixadas por sua Administração e visam minimizar eventuais 
problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Esse objetivo é 
alcançado pela Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes 
que considera a sua capacidade de pagamento (análise de crédito).

d) Risco de taxa de câmbio

 Os resultados da Companhia e de suas controladas estão suscetíveis de sofrer 
variações significativas, em virtude dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio 
sobre os ativos e passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente ao 
dólar norte-americano, que encerrou o exercício de 2011 com a variação positiva 
de 12,6% (negativa de 4,3% em 2010).

 Em 31 de dezembro de 2011, as operações em moeda estrangeira da Companhia 
e de suas controladas são representadas conforme demonstrado a seguir:

          Consolidado
  Circulante Não circulante  Total
Ativo:
 Clientes do mercado externo (nota 
 explicativa nº 6)  52.449 - 52.449
 Partes relacionadas (nota explicativa nº 9)  68.073 453 68.526
 Outros ativos em dólar norte-americano  263.916 - 263.916
  384.438 453 384.891

Passivo:
 Fornecedores estrangeiros (nota 
 explicativa nº 13)  9.796 - 9.796
 Partes relacionadas (nota explicativa nº 9)  16.402 825.682 842.084
 Outros passivos em dólar norte-americano  1.410 - 1.410
  27.608 825.682 853.290
Exposição líquida, em reais (R$)  356.830 (825.229) (468.399)
Exposição líquida, equivalente a dólares 
 norte-americanos (US$)
 em 31 de dezembro de 2011  190.228 (439.934) (249.706)
Exposição líquida, equivalente a dólares 
 norte-americanos (US$) 
 em 31 de dezembro de 2010  38.566 - 38.566

e) Valores de mercado

 Em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, os valores de mercado do caixa e 
equivalentes de caixa aproximam-se dos valores registrados nas demonstrações 
financeiras pelo fato de elas estarem atreladas à variação do CDI. Os empréstimos 
e financiamentos são mantidos atualizados monetariamente com base em taxas 
de juros contratadas de acordo com as condições usuais de mercado e, portanto, 
os saldos a pagar nas datas dos balanços aproximam-se substancialmente dos 
valores de mercado, mesmo aqueles classificados como não circulantes.

 A Administração estima que os saldos de contas a receber e contas a pagar aos 
fornecedores, registrados pelos valores contábeis, estejam próximos de seus 
valores justos de mercado, dado o curto prazo das operações realizadas.

 A Companhia e suas controladas aplicam as regras de hierarquização para 
avaliação dos valores justos de seus instrumentos financeiros, conforme as práticas 
contábeis do pronunciamento técnico CPC 40, para instrumentos financeiros 
mensurados no balanço patrimonial, o que requer a divulgação das mensurações 
do valor justo por nível conforme a seguinte hierarquia:

• Preços cotados (não ajustados) em mercados para ativos e passivos idênticos
(Nível 1).

• Informações, além dos preços cotados, incluídas no Nível 1, que são adotadas
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja diretamente (como preços), seja 
indiretamente (como derivados dos preços) (Nível 2).

• Inserções aos ativos ou passivos, que não são baseadas nos dados adotados
pelo mercado (ou seja, inserções não observáveis) (Nível 3).

 Em 31 de dezembro de 2011, a Companhia e suas controladas não possuem 
instrumentos financeiros avaliados a valores justos.

f) Análise de sensibilidade

 Os instrumentos financeiros da Companhia são monitorados pela Administração, 
principalmente aqueles relacionados à exposição cambial (dólar). A Administração 
realiza análise de sensibilidade sobre os instrumentos financeiros considerando os 
possíveis efeitos no resultado e no patrimônio líquido na data das demonstrações 
financeiras, conforme sugerido pelo pronunciamento técnico CPC 40. A análise é 
realizada por meio da - BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e 
Futuros, considerando-se o prazo médio dos respectivos instrumentos financeiros.

g) Risco de liquidez

 A previsão de fluxo de caixa é realizada nas unidades operacionais da Companhia e 
de suas controladas pelos profissionais de finanças, que monitoram continuamente 
a liquidez, para assegurar que a Companhia e suas controladas tenham caixa 
suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em 
consideração os planos de financiamento da dívida, o cumprimento das metas 
internas do quociente do balanço patrimonial e, quando aplicável, as exigências 
regulatórias externas ou legais. Os fluxos financeiros dos demais passivos 
circulantes não derivativos da Companhia e de suas controladas são inferiores a 
seis meses.

26. Cobertura de Seguros

 Em face da natureza de suas atividades, a Companhia e suas controladas contrataram 
seguro especial de riscos operacionais, que cobre sinistros de incêndio, vendaval, 
inundação, granizo e outros, cuja cobertura é julgada suficiente levando-se em 
consideração os riscos envolvidos, o sistema de proteção existente e a natureza dos 
bens. Adicionalmente, a Companhia possui cobertura de seguros de transporte de 
mercadorias, veículos e responsabilidade civil geral.

27. Declaração da Diretoria sobre as Demonstrações Financeiras

 Em cumprimento ao disposto no artigo 25 da instrução CVM nº 480/09, a Diretoria 
declara que revisou, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras, individuais 
e consolidadas, da Companhia, autorizando sua conclusão nesta data.

A DIRETORIA

André Firmino de Oliveira
CRC: SP-267882/0-2

...continuação
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● Se demitir Scott Thompson, o
Yahoo terá de procurar seu quin-
to presidente em cinco anos. A
empresa com sede na Califórnia
o recrutou na esperança de que
faria o que seus antecessores
não conseguiram – tirar o Yahoo
de uma paralisia financeira que
deprimiu seus papéis por anos,
enquanto rivais como Google e
Facebook progrediam.

Até agora, Thompson se con-
centrou em cortar despesas. No
mês passado, demitiu 2 mil em-
pregados, ou 14% de seu quadro,

e prometeu fechar ou vender 50
serviços com baixa receita.

Líder do movimento para afas-
tar Thompson, o gestor Daniel
Loeb quer ganhar quatro assen-
tos no conselho de diretoria – um
para si e três para seus aliados.
O Yahoo, por sua vez, acrescen-
tou quatro diretores em março,
quando Thompson disse a Loeb
que ele não era qualificado para
ser um dos diretores.

Loeb tem bases válidas para
pedir o afastamento, diz Kirk Han-
son, do Markkula Center for
Applied Ethics, na Universidade
de Santa Clara. “Penso que o con-
selho não tem outra escolha se-
não demitir o presidente, a me-
nos que seja mostrado que al-
gum outro cometeu o erro”. / AP

Sergio Torres / RIO

O presidente da Petrobrás Trans-
porte (Transpetro), Sérgio Ma-
chado, afirmou ontem que os es-
taleiros contratados para cons-
truir embarcações e sondas para
a indústria de óleo e gás serão
cobrados com rigor a partir de
agora, de modo a evitar que os
atrasos nas entregas continuem.

À frente da subsidiária de logís-
tica da Petrobrás desde 2003,
após ser derrotado na eleição pa-
ra o governo do Ceará, o ex-sena-
dor peemedebista rechaça os ru-
mores de que será o próximo diri-
gente da petroleira a perder o car-
go e busca mostrar serviço. “Aca-
bou a fase da inércia. Estamos
entrando na fase do choque de
produtividade”, discursou ele,
em palestra proferida no Institu-
to Brasileiro de Executivos
de Finanças (Ibef).

Após a palestra, Macha-
do, que tem no PMDB o
apoio de senadores in-
fluentes, como José Sar-
ney e Renan Calheiros,

disse desconhecer se seu afasta-
mento da Transpetro esteja sen-
do estudado pela presidente Dil-
ma Rousseff e pela presidente da

Petrobrás, Graça Foster. E disse
que não cabe a ele discutir isso.

“Esse assunto é o seguinte: en-
quanto eu estiver desempenhan-
do o meu papel nesse sonho, es-
tou junto. Estou preocupado em
construir navio, esse é o meu fo-
co. O foco da discussão política é
outra área”, afirmou ele, que mo-
mentos antes dissera exatamen-
te o contrário. “Sou comprador

de navio, não sou construtor
de navio.”

Mudanças. Desde que Graça
Foster assumiu o comando da
Petrobrás, há três meses, vá-
rios dirigentes e gerentes exe-
cutivos têm sido trocados. A
possível demissão de Macha-
do tem sido comentada como
bastante provável, apesar do
desmentido, anteontem, do
ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, também do
PMDB e vinculado a Sarney.
Na ocasião, o ministro disse
que o diretor financeiro Almir
Barbassa seria demitido, o
que foi desmentido pela Pe-
trobrás.

Para Machado, os atrasos
na construção de barcos e son-
das decorrem do que chamou
de “curva de aprendizagem”,
período que, segundo ele, se-
rá superado com o aperfeiçoa-
mento da mão de obra e o de-
senvolvimento tecnológico
dos estaleiros. Ele citou o ca-
so do navio “João Candido”,
lançado ao mar há dois anos,
na presença do então presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va e de sua sucessora, Dilma
Rousseff, e que nunca foi en-
tregue à Transpetro pelo Esta-
leiro Atlântico Sul (EAS), em
Pernambuco. A embarcação
está pronta e será incorpora-
do à frota da subsidiária ainda
este mês, afirmou ele.

“(A entrega) está atrasada
dois anos. Qualquer coisa pio-
neira é sempre difícil. Você
nunca acerta de primeira.”

Gol tem prejuízo de
R$ 41,4 mi no 1º trimestre

Transpetro afirma que estaleiros
serão cobrados com mais rigor

Companhia aérea,
que demitiu funcionários
e reduzirá quantidade de
voos, sofreu com alta dos
custos operacionais

TASSO MARCELO/AE-5/8/2011

NOAH BERGER/AP-24/11/2010

A companhia aérea Gol encer-
rou o primeiro trimestre com
prejuízo de R$ 41,4 milhões, em
um momento no qual a empresa
implementa diversas medidas
para conter custos operacionais.
O resultado reverte um lucro de
R$ 69,4 milhões entre janeiro e
março do ano passado.

O resultado foi prejudicado pe-
los custos operacionais, notada-
mente o custo de combustível, a
queda do real frente ao dólar e
despesas com tarifas aeroportuá-
rias nos principais aeroportos
do Brasil.

A companhia afirmou que
vem tomando medidas para di-
minuir seus custos e despesas
operacionais, que cresceram
22,6% em relação a 2010, para R$
2,158 bilhões. Em março, foi
anunciada uma redução de cerca
de 100 voos diários, entre Gol e
Webjet, ao passo que a compa-
nhia aérea busca uma redução
de 2% na oferta doméstica neste
ano sobre 2011.

Caixa. O caixa total da Gol fe-
chou o trimestre com cerca de

R$ 2,2 bilhões. “A companhia per-
manece sem pressão de refinan-
ciamento no horizonte dos pró-
ximos três anos”, diz o comuni-
cado divulgado com o balanço.

O lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação, amortização e
leasing de aeronaves (Ebitdar,
na sigla em inglês) foi de R$
267,9 milhões no período, queda
de 24,2% ante o primeiro trimes-
tre de 2011, de acordo com o pa-
drão contábil IFRS, com infor-
mações não auditadas.

A receita líquida da compa-
nhia no primeiro trimestre foi de
R$ 2,166 bilhões, alta de 14,3% na
comparação com o primeiro tri-
mestre do ano passado.

Por sua vez, o yield (valor mé-
dio pago por passageiro para
voar um quilômetro) cresceu
2,5%, para R$ 0,2025 no primeiro
trimestre. Os resultados do pe-
ríodo incorporam na totalidade
os resultados da Webjet, adquiri-
da pela Gol em 2011. / REUTERS

Currículo
falso ameaça
presidente
do Yahoo
Acionista pede saída de CEO por mentir
sobre graduação em ciência da computação

Thompson é o
quarto CEO do
grupo em cinco anos

SAN FRANCISCO

O presidente do Yahoo, Scott
Thompson, enfrenta pedidos
de sua saída apenas quatro me-
ses após assumir a chefia da
problemática companhia de
internet, por informações fal-
sas em suas credenciais acadê-
micas.
Um grande acionista da empre-
sa, que expôs a descrição enga-
nosa, está agora liderando o ata-
que para afastar Thompson por
conduta antiética. Numa carta
enviada ontem, o gestor de fun-
do de hedge Daniel Loeb pediu
que o conselho de administra-
ção demita Thompson até o
meio-dia da segunda-feira, ou
enfrente uma possível ação le-
gal.
“Thompson e o conselho não de-
veriam cometer nenhum erro:
isso é importante”, escreveu
Loeb, que controla 5,8% do Ya-
hoo por meio do seu fundo de
hedge, Third Point LLC. “CEOs
foram excluídos por menos que
isso em outras empresas.” O Ya-
hoo reiterou ontem que “o con-
selho está reavaliando o assun-
to e, quando terminar sua reava-

liação, fará uma exposição apro-
priada aos acionistas.”
Os problemas de Thompson gi-
ram em torno de uma informa-
ção incorreta sobre a sua gradua-
ção no Stonehill College, uma
pequena faculdade perto de Bos-
ton onde ele se formou em 1979.
Desde que anunciou a contrata-
ção de Thompson, no começo
de janeiro, o Yahoo incluiu dois
diplomas – um de contabilidade
e outro de ciência da computa-
ção – na biografia do executivo.
A dupla graduação não entrou
apenas no site do Yahoo, mas
também consta de um docu-
mento legal encaminhado em
27 de abril à Securities and Ex-
change Comission (SEC, equi-
valente à CVM brasileira).
Após ser questionado na quinta-
feira por Loeb, o Yahoo confir-

mou que Thompson se diplo-
mou somente em contabilidade
na Stonehill. A empresa atri-
buiu o engano sobre a gradua-
ção em ciência da computação a
um “erro inadvertido”. Ainda
na quinta-feira, o Yahoo emitiu
outra declaração para anunciar
que seu conselho analisaria os
acontecimentos e informaria
suas descobertas aos acionis-
tas. A companhia não estabele-
ceu um cronograma para com-
pletar a investigação.

Currículo. Não está claro se a
imprecisão teve origem em
Thompson ou alguma outra pes-
soa no Yahoo. Mas o currículo
do executivo com duas gradua-
ções pipocou periodicamente
antes de ele ingressar na empre-
sa. Ele foi listado com diploma
em computação num site anun-

ciando seu comparecimento à
conferência de tecnologia Web
2.0, em 2010, quando ele dirigia
o serviço de pagamento PayPal,
da eBay Inc.
O diploma em ciência da compu-
tação também apareceu no cur-
rículo de Thompson relaciona-
do à sua indicação, em 2008, pa-
ra uma empresa iniciante do Va-
le do Silício, Zuora.
Em sua carta, Loeb argumentou
que Thompson tinha de ser tira-
do para evitar “danos irrepará-
veis à cultura da Yahoo”. Ele ar-
gumenta que o próprio código
de ética da Yahoo justifica demi-
tir Thompson “por justa causa
motivada”, uma medida que
provavelmente o impediria de
se qualificar a um pacote de in-
denização por ruptura de con-
trato. / ASSOCIATED PRESS,

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 002/2012 
Processo n.º 043/2012 

Registro de Preço
Objeto: Materiais Permanentes da Educação para atividades pedagógicas escolares

Firmas Vencedoras
Alexandre Milani das Chagas - EPP

Lotes:01,02,05,07,09,11
Sidney Fiuza Borba Com. de Eletrônicos - Me

Lotes: 03,04,06,08,10

Troca. Machado disse desconhecer notícias sobre sua saída

Presidente da subsidiária
da Petrobrás diz que
objetivo é evitar mais
atrasos nas entregas
de sondas e navios

Leia o Estadão no Tablet.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2012 
Objeto: Contratação de empresa para a execução de obras e serviços e fornecimento de material para edificação de 38
(trinta e oito) unidades habitacionais, Tipologia CDHU TI 33B-01, com 2 (dois) dormitórios, denominado empreendimento
CASA BRANCA "I", compreendendo os itens detalhados nas Planilhas de Valores Unitários e Orçamentária, nos Projetos
e Memoriais Descritivos  e o convênio firmado com a CDHU, compreendendo, inclusive, a elaboração e execução de
serviços de sondagem.
O Exmo Sr. Prefeito Municipal homologa e adjudica a proposta da Empresa: Terra Forte Brasil Construtora LTDA, conforme
julgamento da Comissão Permanente de Licitações.

Casa Branca,04.05.2012
Dr. Roberto Minchillo

Prefeito Municipal

Curso a mais. Nas informações enviadas à SEC, Scott Thompson diz ter graduação em contabilidade e ciência da computação

● Motivação
Segundo Daniel Loeb, o código
de ética do Yahoo estipula que
as informações enviadas à SEC
“precisam ser completas,
corretas, precisas, oportunas
e compreensíveis”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA
TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/DCM/2012
Objeto: Aquisição de Kits Escolares para atender os alunos carentes da rede municipal de ensino no ano
letivo de 2012, conforme especificações contidas no ANEXO I. O edital completo e seus anexos poderão
ser adquiridos na Divisão de Licitação e Compras - Licitações, nos horários das 08:00 às 12:00 e das 13:00
às 16:00, após recolhimento da taxa referente ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica do Edital,
estimada em R$ 50,00 (cinquenta reais) - (art.32- §5º).

Ivanilda Pereira Rodrigues Cunha - Presidente da CPL 
Araçoiaba da Serra, 04 de maio de 2012.

● Faturamento

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Srs. Associados do Clube de Campo do Castelo convocados para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 20 de maio de 2012, às 10:00 horas, 
em primeira convocação, e às 10:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de 
participantes, na forma do Art. 57º. dos Estatutos Sociais, para discutir e votar a seguinte ORDEM DO 
DIA: 1 - Apreciação, discussão e votação das contas da Diretoria do exercício de 2011 e respectivo 
parecer do Conselho Fiscal; 2 - Assuntos de Ordem Geral.

São Paulo, 03 de maio de 2012
Nelson Canhadas Lara - Diretor Presidente

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO
CNPJ nº 60.554.623/0001-38 - Interlagos - Fundado em 01/08/1959 - São Paulo/SP

Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
CNPJ/MF nº 60.831.344/0001-74 - NIRE nº 35.300.035.321

AVISO AOS ACIONISTAS – SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. avisa aos seus acionistas que a Assembleia Geral
Extraordinária de 29 de março de 2012, deliberou pelo aumento do capital social em
R$ 7.982.150,25 (sete milhões, novecentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta reais e vinte e
cinco centavos), dividido em 24.967.040 (vinte e quatro milhões, novecentos e sessenta e sete
mil e quarenta) ações ordinárias, no valor de R$ 0,3197075124 cada, tendo os Srs. Acionistas o
prazo de 30 (trinta) dias a partir do presente aviso para o exercício do direito de preferência,
inclusive manifestação para reembolso das ações que foram totalmente subscritas e integralizadas
no ato pelos acionistas presentes ao mesmo. A subscrição das ações e o pagamento respectivo
deverão ser efetivados no local abaixo indicado durante o período do exercício do direito
de preferência, bem como a subscrição e integralização das ações reembolsadas.
Tokio Marine Brasil Seguradora S.A. - Rua Sampaio Viana nº 44, 5º andar, Bairro Paraíso,
Município de São Paulo, SP.

São Paulo (SP), 29 de março de 2012.
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

Akira Harashima Marcelo Goldman
Diretor-Presidente Diretor-Executivo

BUNGE FERTILIZANTES S.A. E CONTROLADAS - CNPJ 61.082.822/0001-53 - RETIFICAÇÃO
Na publicação do O Estado de S.Paulo, Caderno Economia, de 28/04/2012, na página 01. Onde 
se lê: São Paulo, SP, abril de 2011. Leia-se: São Paulo, SP, abril de 2012. Na Nota explicativa: 21. 
Despesas por Natureza: Com vendas/gerais e administrativas: onde se lê:
Outras  52.197 80.797 52.381 81.863
Total  357.118 304.660 379.662 306.837
Leia-se:
Outras  76.833 68.664 77.017 69.730
Total  381.754 292.527 404.298 294.704

R$ 2,166 bi
foi a receita líquida da Gol no
primeiro trimestre de 2012,
o que representa uma expansão
de 14,3% sobre o resultado de
igual período do ano passado

Serviço Municipal de Águas e Esgotos
Mogi das Cruzes - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
O SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - SEMAE, por intermédio de seu Pregoeiro, nomeado nos autos nº
201.988/12, pelo Senhor Diretor Geral, torna público, para conhecimento das empresas interessadas, observada a
necessária qualificação, que está promovendo a seguinte licitação, na modalidade "PREGÃO":

EDITAL Nº 014/12                                          PROCESSO Nº 201.988/12

OBJETO: FORNECIMENTO DE KITS DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA.

Os envelopes "PROPOSTA COMERCIAL" e "HABILITAÇÃO" serão recebidos e abertos pelo Pregoeiro, no Departamento
de Gestão de Bens e Serviços, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar, (Edifício - Sede da Prefeitura
Municipal), às 09 horas do dia 21 de maio de 2012. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição para download no
site da Prefeitura (www.pmmc.com.br - link: Licitações SEMAE). Nos termos do art. 40, IV da Lei Federal nº 8.666/93, o
edital poderá ser examinado e, querendo, adquirir no endereço acima, o qual deverá trazer CD-R para sua cópia.

Mogi das Cruzes, em 04 de maio de 2012.

PIERRE JOSÉ DOS SANTOS MASSEI
- Pregoeiro -




