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Preço por Ação R$13,50.
Açúcar Guarani S.A. (“Companhia” ou “Guarani”) está realizando uma distribuição pública primária de, inicialmente, 49.315.412 novas ações ordinárias nominativas,
escriturais e sem valor nominal de sua emissão, com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, de sua emissão, e dentro do limite de capital autorizado previsto no seu Estatuto Social, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Oferta” e “Instrução CVM 400”, respectivamente). Serão também realizados, simultaneamente, esforços de colocação das
Ações: (i) nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A, do Securities Act de 1933 e alterações
posteriores (“Securities Act”) em operações isentas de registro na Securities and Exchange Commission (“SEC”), segundo o Securities Act; e (ii) nos demais países,
exceto nos Estados Unidos da América e no Brasil, para non-US persons, conforme definidas na Regulation S, editada pela SEC, respeitada a legislação vigente no país
de domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pela legislação brasileira, especialmente da CVM, do
Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil. A Oferta será coordenada no Brasil pelo Banco UBS Pactual S.A., na qualidade de
coordenador líder (“Coordenador Líder”) para os fins da Instrução CVM 400, com a participação de determinadas instituições financeiras autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro e sociedades corretoras membros da Bolsa de Valores de São Paulo (“BOVESPA”), contratadas pelo Coordenador Líder.
A quantidade total de Ações inicialmente ofertada, poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 7.397.311 ações de emissão da Companhia equivalente a até
15% das Ações (“Ações Suplementares”), conforme opção para subscrição de tais Ações Suplementares outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder, nas mesmas
condições e Preço das Ações inicialmente ofertadas, a ser por ele exercida, parcial ou integralmente, no prazo de até 33 dias a contar da data de publicação do anúncio
de início da Oferta (“Anúncio de Início”), inclusive, para atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta (“Opção de
Ações Suplementares”), nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. Na emissão de Ações Suplementares pela Companhia, haverá exclusão do direito de
preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e tal emissão será realizada dentro do limite de capital
autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia.
A Oferta não foi aumentada em até 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertada, nas mesmas condições e Preço por Ação, conforme dispõe o artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.
O preço de distribuição por Ação (“Preço por Ação”) foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimentos, realizado pelo Coordenador
Líder, no Brasil e no exterior, nos termos do artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).

Por Ação....................................................................
Oferta........................................................................
(1)
(2)

Preço (R$)

Comissões (R$)

13,50
665.758.062,00

0,47
23.387.516,83

(1)(2)

Recursos Líquidos (R$)

(1)(2)

13,03
642.370.545,17

Sem considerar as despesas da Oferta.
Os valores acima indicados não incluem as Ações Suplementares.

Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 2 de julho de 2007 e publicada em 4 de julho de 2007 no jornal “Valor Econômico”, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário da Região” de São José do Rio Preto, foram aprovados: (i) os termos e condições da Oferta; (ii) a determinação da
quantidade de Ações a serem emitidas e o respectivo aumento de capital da Companhia; (iii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição de Ações da Oferta e (iv) a outorga de Opção de Ações Suplementares ao Coordenador Líder. A correspondente fixação do Preço por Ação foi aprovada pelo
Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de julho de 2007, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico” em 20 de julho de 2007 e será publicada
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário da Região” de São José do Rio Preto em 21 de julho de 2007.
Registro da Oferta Pública na CVM: CVM/SRE/REM/2007/044, em 20 de julho de 2007. As ações da Companhia serão listadas no Novo Mercado da BOVESPA e serão
negociadas sob o código “ACGU3”.
Este Prospecto não deve ser considerado uma recomendação de compra das Ações. Ao adquirir as Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e
avaliação sobre a Companhia, seus negócios e atividades, bem como os riscos decorrentes do investimento nas Ações. Os investidores devem ler a seção “Fatores de
Risco” nas páginas 68 a 81 deste Prospecto para discussão de certos fatores de risco que devem ser considerados com relação à aquisição das Ações.
“O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da
Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas”.
“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa, aos padrões mínimos de informação contidos no código,
não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das instituições participantes e
dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública/programa”.

Coordenador Líder e Sole Bookrunner

Coordenadores Contratados

A data deste Prospecto Definitivo é 19 de julho de 2007.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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GLOSSÁRIO, ABREVIATURAS E TERMOS DEFINIDOS
Para fins deste Prospecto, os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos, salvo no
caso de referência diversa neste Prospecto.
Termo ou expressão

Significado

Acionista Controlador

Tereos – Union de Coopératives Agricoles à Capital Variable.

Acionistas Pessoas
Físicas/Jurídicas

Conjuntamente, Matesa Comércio e Participações Ltda., Maria Tereza
de Andrade Sichieri, Mahetê Comércio e Participações Ltda. e Maria
Heloísa de Andrade Mura.

Ações em Circulação

No âmbito do regulamento do Novo Mercado, todas as ações emitidas
pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista
Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores da
Companhia e aquelas em tesouraria.

Ações ou Ações Ordinárias

As ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Companhia, objeto da Oferta, incluindo, salvo se disposto
de maneira diversa, as Ações Suplementares.

Ações Suplementares

Montante de ações equivalente a até 15% das Ações inicialmente
ofertadas, destinadas a atender a um eventual excesso de demanda
verificado no âmbito da Oferta, conforme opção para subscrição de tais
Ações Suplementares outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder.

Administração

O Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia.

Administradores

Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia.

Agente de Colocação
Internacional

UBS Securities LLC.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

Andrade

Andrade Açúcar e Álcool S.A.

Andrade Agricultura

Andrade Agricultura Ltda.

ANFAVEA

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

Anúncio de Encerramento

Anúncio informando acerca do resultado final da Oferta, a ser publicado pelo
Coordenador Líder e pela Companhia nos termos da Instrução CVM 400.

Anúncio de Início

Anúncio informando acerca do início do Prazo de Distribuição das
Ações, a ser publicado pelo Coordenador Líder e pela Companhia, nos
termos da Instrução CVM 400.
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ATR

Açúcar Total Recuperável. É um índice de produtividade que calcula o
total de açúcar recuperável no processo industrial, por tonelada de
cana-de-açúcar utilizada como matéria-prima.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado a ser publicado na forma da Instrução CVM 400.

BACEN ou Banco Central

Banco Central do Brasil.

BDO Trevisan

BDO Trevisan Auditores Independentes.

Berneuil

S.A.S. Berneuil Participations.

BM&F

Bolsa de Mercadorias e Futuros.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

BOVESPA

Bolsa de Valores de São Paulo.

Brasil

República Federativa do Brasil.

Cardoso

Usina Cardoso Ltda.

CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

Câmara de Arbitragem

Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída pela BOVESPA.

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

CDI

Certificado de Depósito Interfinanceiro.

CEPEA

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada.

CETESB

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.

CETIP

Câmara de Custódia e Liquidação.

CIF

Cost, Insurance and Freight.

Cláusula Compromissória

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

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.
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COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Companhia

Açúcar Guarani S.A.

Companhia de Sena

Companhia de Sena S.A.

CONAB

Companhia Nacional de Abastecimento.

CONSECANA

Conselho dos Produtores de Cana, Açúcar e Álcool.

Conselheiro Independente

Conforme o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, Conselheiro
Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com a
Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista
Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser
ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado a sociedade ou
entidade relacionada aos Acionistas Controladores; (iii) não ter sido, nos
últimos três anos, empregado ou diretor da Companhia, dos Acionistas
Controladores ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos
da Companhia em magnitude que implique perda de independência; (v)
não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja
oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi)
não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum Administrador
da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia
além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação
de capital estão excluídos desta restrição). Quando, em resultado do
cálculo do número de Conselheiros Independentes, obter-se um número
fracionário proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i)
imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5; ou
(ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5.
Serão ainda considerados Conselheiros Independentes aqueles eleitos
por meio das faculdades previstas no artigo 141, parágrafos 4º e 5º da
Lei 6.404/76.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Garantia Firme de
Liquidação e Colocação de Ações Ordinárias de Emissão da Açúcar Guarani
S.A., celebrado entre a Companhia, o Coordenador Líder e a CBLC.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da Açúcar
Guarani S.A., celebrado entre a Companhia, o Coordenador Líder e o
UBS Pactual Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.

Controlador

O Acionista Controlador da Companhia, conforme a definição de
acionista controlador prevista na Lei 6.404/76 e no Regulamento do
Novo Mercado, conforme o caso.
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Controle Difuso

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

Coordenador Líder

Banco UBS Pactual S.A.

Coordenadores
Contratados

Banco Calyon Brasil S.A. e Banco Bradesco BBI S.A.

Corretoras Consorciadas

Sociedades corretoras membros da BOVESPA, contratadas pelo
Coordenador Líder.

CPFL

CPFL Comercialização Brasil S.A.

CPMF

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

Cruz Alta Participações

Cruz Alta Participações Ltda.

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

CTC

Centro de Tecnologia Canavieira.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Data de Liquidação

A liquidação física e financeira ocorrerá no segundo dia útil após a data
da publicação do Anúncio de Início, com a entrega das Ações aos
respectivos investidores.

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

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

DATAGRO

Datagro Publicações Ltda.

Debêntures

141.065 debêntures conversíveis em ações ordinárias da Companhia, no
valor total de R$141,1 milhões, emitidas pela Companhia em 30 de maio de
2007.

Derivativos

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

Dólar, Dólares ou US$

A moeda corrente nos Estados Unidos da América.
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EBITDA

O EBITDA é igual ao lucro líquido antes do imposto de renda e
contribuição social, das despesas financeiras líquidas, das despesas de
depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida de desempenho
financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, tampouco
deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro
líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos
fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. Outras
empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente de nós. Em
razão de não serem consideradas, para o seu cálculo, as despesas e
receitas financeiras, o imposto de renda e a contribuição social, e a
depreciação e amortização, o EBITDA funciona como indicador de nosso
desempenho econômico geral, que não é afetado por flutuações nas
taxas de juros, alterações da carga tributária do imposto de renda e da
contribuição social ou dos níveis de depreciação e amortização. O EBITDA,
no entanto, apresenta limitações que prejudicam a sua utilização como
medida de nossa lucratividade, em razão de não considerar determinados
custos decorrentes de nossos negócios, que poderiam afetar, de maneira
significativa, os nossos lucros, tais como despesas financeiras, tributos,
depreciação, despesas de capital e outros encargos relacionados.

EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado é igual ao lucro líquido antes do imposto de renda e
contribuição social, das despesas financeiras líquidas, das despesas de
depreciação e amortização, despesas não operacionais líquidas e
participação de minoritários. O EBITDA Ajustado não é uma medida de
desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma
alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional,
ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de
liquidez. Outras empresas podem calcular o EBITDA Ajustado de
maneira diferente de nós. Em razão de não serem consideradas, para o
seu cálculo, as despesas e receitas financeiras, o imposto de renda e a
contribuição social, a depreciação e amortização, despesas não
operacionais líquidas e participação de minoritários, o EBITDA Ajustado
funciona como indicador de nosso desempenho econômico geral, que
não é afetado por flutuações nas taxas de juros, alterações da carga
tributária do imposto de renda e da contribuição social ou dos níveis de
depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado, no entanto, apresenta
limitações que prejudicam a sua utilização como medida de nossa
lucratividade, em razão de não considerar determinados custos
decorrentes de nossos negócios, que poderiam afetar, de maneira
significativa, os nossos lucros, tais como despesas financeiras, tributos,
depreciação, despesas de capital e outros encargos relacionados.

Embrapa

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

Empregados

Empregado da Companhia que integrar a folha de pagamento da
Companhia ou de qualquer uma de suas Subsidiárias constituídas sob as leis
brasileiras na data da efetivação do Pedido de Reserva e assim expressamente
o declarar ao preencher o Pedido de Reserva, assinalando sua participação, no
campo específico, à Oferta aos Empregados. O Empregado que não indicou
sua condição de Empregado Participante da Oferta aos Empregados no
Pedido de Reserva, será considerado como um Investidor Não-Institucional
comum e não será considerado para a Oferta aos Empregados.
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Ernst Young

Ernst & Young Mauritius.

ESALQ

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz".

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia.

EUA ou Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Everything But Arms

Everything But Arms é um programa da União Européia, segundo o qual
todas as importações da União Européia, a partir de certos países em
desenvolvimento localizados no continente africano e listados no
programa, são isentas de tarifas à entrada, com exceção de armamentos e
de acordo com um cronograma progressivo de redução de barreiras
tarifárias. O Everything But Arms entrou em vigor em 5 de março de
2001.

FOB

Free on Board.

Grupo Guarani

Grupo econômico formado pela Companhia e por suas controladas
diretas e indiretas, a saber, Cruz Alta Participações, São José, Tanabi,
Cardoso, Jocael, Andrade, SJA, Andrade Agricultura, SHL, Companhia de
Sena.

Grupo Tereos

Grupo econômico francês, controlado pela Tereos, do qual a
Companhia faz parte.

HFCS

High Fructose Corn Syrup.

IBD

Instituto Biodinâmico.

IBGC

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

ICMS

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de
Comunicação.

IEA

Instituto de Economia Agrícola.

IFRS

International Financial Reporting Standards.

IGP-M

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

INPI

Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Instituições Participantes
da Oferta

O Coordenador Líder, em conjunto com os Coordenadores Contratados
e as Corretoras Consorciadas.

Instrução CVM 325

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

Instrução CVM 400

Instrução nº 400 da CVM, de 29 de dezembro de 2003.
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Investidores Institucionais

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

Investidores NãoInstitucionais

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

IPCA

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

IRPJ

Imposto de renda pessoa jurídica.

IVA

Imposto sobre o Valor Agregado.

Jocael

Jocael Comércio e Participações S.A.

Lei 10.101/00

Lei nº 10.101, de 10 de dezembro de 2000.

Lei 4.131/62

Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962.

Lei 6.385/76

Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e suas alterações.

Lei das Sociedades por
Ações ou Lei 6.404/76

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações.

LIBOR

London Interbank Offer Rate.

LIFFE

London International Financial Futures and Options Exchange, ou Bolsa
de Mercadorias e Futuros de Londres.

LMC

LMC International Ltd., uma consultoria econômica e de negócios que
fornece pesquisas econômicas e serviço de consultoria para indústrias
relacionadas a commodities agrícolas, alimentos, materiais industriais,
biocombustíveis e seus mercados.

MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Memorandos de Oferta

Preliminary Offering Memorandum e o Offering Memorandum.

n.a.

Não se aplica.

Novo Mercado

Segmento especial de negociação de valores mobiliários da BOVESPA.
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NYBOT

New York Board of Trade, ou Bolsa de Mercadorias e Futuros de Nova Iorque.

Oferta de Varejo

Oferta realizada aos Investidores Não-Institucionais.

Oferta Institucional

Oferta realizada aos Investidores Institucionais.

Oferta Pública ou Oferta

A oferta pública de distribuição das Ações.

Olímpia Agrícola

Olímpia Agrícola Ltda.

OMC

Organização Mundial do Comércio.

ONU

Organização das Nações Unidas.

Opção de Ações
Suplementares

Opção outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder, nas mesmas
condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, a ser exercida pelo
Coordenador Líder, para distribuição de lote suplementar de até
7.397.311 Ações Suplementares, equivalente a até 15% das Ações
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, conforme dispõe o artigo 24
da Instrução CVM 400. As Ações Suplementares serão destinadas a
atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado
no decorrer da Oferta. A Opção de Ações Suplementares poderá ser
exercida, parcial ou integralmente, no prazo de até 33 dias, a contar da
data da publicação do Anúncio de Início, inclusive.

Pedido de Reserva

Formulário específico preenchido durante o Período de Reserva por
Investidor Não-Institucional que desejar participar da Oferta de Varejo.

Período de Colocação

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

Período de Reserva

O prazo iniciado em 12 de julho de 2007 e encerrado em 18 de julho de
2007, inclusive.

Pessoas Vinculadas

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

PIB

Produto Interno Bruto.

PIS

Programa de Integração Social.
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Placement Facilitation
Agreement

Contrato celebrado entre a Companhia e o Agente de Colocação
Internacional referente aos esforços de colocação das Ações no exterior.

Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil

As práticas adotadas no Brasil, emanadas da Lei 6.404/76 e alterações,
das normas e regulamentos da CVM e das normas e pronunciamentos
do Instituto de Auditores Independentes do Brasil - IBRACON.

Prazo de Distribuição

Prazo entre a data da publicação do Anúncio de Início da Oferta e a
publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta.

Prazo de Exercício
da Opção de Ações
Suplementares

Prazo de até 33 dias contado da data de publicação do Anúncio de
Início da Oferta, inclusive, para o Coordenador Líder exercer a Opção de
Ações Suplementares.

Preço por Ação

O preço de cada Ação ou Ação Suplementar é de R$13,50.

Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido pelo
Coordenador Líder, no Brasil e no exterior, em consonância com o
disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400.

Projeto Cardoso

Projeto de investimento da Companhia, para criação de destilaria na
região de Pedranópolis, no Estado de São Paulo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Ações
Ordinárias de Emissão da Companhia datado de 3 de julho de 2007.

Prospecto Definitivo

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

REFIS

Programa de Recuperação Fiscal – Refis.

Regra 144A

Rule 144A, editada pela SEC, no âmbito do Securities Act.

Regulamento do Novo
Mercado

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

Regulamento da Câmara
de Arbitragem do Mercado

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

Regulamento S

Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act.

Resolução CMN 2.689/00

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

Resolução CMN 2.829/01

Resolução nº 2.829, de 30 de março de 2001 do Conselho Monetário
Nacional, conforme alterada.
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Restrição à Negociação de
Ações (“Lock-up”)

De acordo com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, ressalvadas
determinadas exceções, o Acionista Controlador e os Administradores da
Companhia não poderão vender e/ou ofertar à venda ações de emissão da
Companhia ou derivativos lastreados nessas ações de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da Oferta, durante os primeiros seis meses
subseqüentes à Oferta, que corresponde à primeira distribuição pública de
ações da Companhia após a assinatura do Contrato de Participação no
Novo Mercado. Após esse período inicial de seis meses, o Acionista
Controlador e os Administradores da Companhia não poderão vender e/ou
ofertar mais do que 40% das ações de emissão da Companhia ou
derivativos lastreados nessas ações de que eram titulares imediatamente
após a efetivação da Oferta, por seis meses adicionais.
Adicionalmente ao disposto acima, ressalvadas determinadas exceções, a
Companhia, seus Administradores e os seus acionistas celebraram acordos de
restrição à venda de ações de emissão da Companhia (lock-ups), por meio
dos quais se comprometerão, durante o período de 180 dias contados da
data do Prospecto Definitivo, a: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a
venda, dar em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de compra ou
de qualquer outra forma dispor ou conceder quaisquer direitos, registrar
documento de registro nos termos do Securities Act ou das leis brasileiras, em
todos os casos relacionados a, qualquer ação ordinária ou qualquer opção ou
warrant de compra de qualquer ação ordinária ou qualquer valor mobiliário
conversível em, ou permutável por, ou que represente o direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) não celebrar qualquer
contrato de swap ou qualquer acordo que transfira à outra parte, em todo ou
parte, qualquer valor econômico decorrente da titularidade das ações
ordinárias ou de qualquer valor mobiliário conversível, passível de exercício ou
permutável por ações ordinárias de emissão da Companhia, ou de warrants
ou outro direito de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia,
independentemente se tal operação seja realizada pela entrega das ações
ordinárias ou de qualquer valor mobiliário de emissão da Companhia, por
dinheiro ou outra forma; e (iii) a não publicar anúncio com a intenção de
efetuar qualquer operação acima descrita. As Ações subscritas por
Empregados que aderirem à Oferta aos Empregados, utilizando o
financiamento oferecido pela Companhia, estarão sujeitas à restrição de
transferência (lock-up) por um período total de três anos a contar da data de
subscrição das Ações na Oferta aos Empregados, sendo que a partir da data
de aniversário de cada ano após a subscrição, o Empregado que aderiu à
Oferta aos Empregados poderá alienar até 1/3 das Ações subscritas na Oferta
aos Empregados. Para todos os demais Empregados que aderirem à Oferta
aos Empregados e subscreverem Ações, mas que não utilizarem o
financiamento oferecido pela Companhia, ou que pagarem o Valor
Financiado, quitando a dívida antecipadamente, bem como com relação às
Ações que forem eventualmente subscritas pelos Empregados além daquelas
objeto do financiamento, o período de restrição de transferência (lock-up)
será apenas de 180 dias a contar da data de subscrição das Ações na Oferta
aos Empregados. Não existem acionistas relevantes que não sejam signatários
de acordos de lock-up.

Salário Nominal

Salário registrado na carteira de trabalho do Empregado e que é
refletido no demonstrativo mensal de salários, na época da efetivação
do Pedido de Reserva.

São José

Companhia Energética São José.
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SCA

Sociedade Corretora de Álcool Ltda.

SDE

Secretaria de Direito Econômico.

SEC

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

SECEX

Secretaria de Comércio Exterior.

Securities Act

U.S. Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América, conforme
alterada, editada pela SEC.

SELIC

Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

SHL

Sena Holdings Limited.

SJA

São José Agricultura Ltda.

STF

Supremo Tribunal Federal.

STJ

Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiárias

Cruz Alta Participações, São José, Tanabi, Cardoso, Jocael, Andrade,
SJA, Andrade Agricultura, SHL, Companhia de Sena.

Tanabi

Usina Tanabi Ltda.

Taxa DI

Taxa média diária de depósitos interfinanceiros expressa na forma
percentual ao ano, calculada e divulgada pela CETIP e expressa em taxa
efetiva anual.

Tereos

Tereos - Union de Coopératives Agricoles à Capital Variable, ou nosso
Acionista Controlador.

Tereos do Brasil

Tereos do Brasil Participações Ltda.

TJLP

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

TR

Taxa Referencial.

UBS Pactual

Banco UBS Pactual S.A.

UFSCAR

Universidade Federal de São Carlos.

UNICA

União da Agroindústria Canavieira de São Paulo.

US GAAP

Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América.

VHP

Very High Polarization.

VVHP

Very Very High Polarization.
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
E OUTRAS INFORMAÇÕES
Exercício Social
Devido à natureza dos nossos negócios, especialmente os períodos de safra de cana-de-açúcar, nosso
exercício social inicia-se em 1º de maio e encerra-se em 30 de abril de cada ano.
Referências à “Companhia” devem ser entendidas como referências à Companhia e suas controladas
consolidadas. As controladas consolidadas da Companhia são a Cruz Alta Participações, São José,
Tanabi e Cardoso.
Demonstrações Financeiras
As informações financeiras incluídas neste Prospecto devem ser lidas em conjunto com nossas
demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de abril de 2007, 2006 e 2005 e
respectivas notas explicativas, incluídas no presente Prospecto, as quais foram por nós elaboradas em
conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes emitiu parecer de auditoria, com ressalva, sobre
as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005, tendo em
vista que, em 30 de abril de 2005, a controlada Olímpia Agrícola, incorporada pela Companhia em
3 de maio de 2005, registrou parcela dos estoques de lavoura de cana-de-açúcar a valor de mercado,
resultando em aumento do saldo contábil dos referidos estoques no montante de R$23,9 milhões.
Conseqüentemente, em 30 de abril de 2005 os estoques estão aumentados em R$23,9 milhões e o
patrimônio líquido e o resultado do exercício findo em 30 de abril de 2005 estão aumentados em
R$15,8 milhões, líquidos dos efeitos tributários. Como conseqüência da comercialização dos produtos
fabricados com esse estoque, o resultado do exercício findo em 30 de abril de 2006, encontra-se
diminuído também pelo montante de R$15,8 milhões, líquidos dos efeitos tributários.
No entanto, de forma a apresentar informações adequadas e permitir a comparabilidade das informações
financeiras de 2007, 2006 e 2005, incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril
de 2007, 2006 e 2005 o balanço patrimonial consolidado ajustado levantado em 30 de abril de 2005 e as
demonstrações de resultado consolidadas ajustadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005,
eliminando os efeitos relativos à ressalva existente no parecer de nossos auditores independentes descrita
anteriormente. Desta forma, o balanço patrimonial consolidado de 30 de abril de 2005 e as demonstrações de
resultado consolidadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005 apresentados nas tabelas das
seções “Sumário das Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas”, “Informações Financeiras e Outras
Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e os Resultados Operacionais” correspondem ao balanço patrimonial consolidado ajustado
e as demonstrações de resultado consolidadas ajustadas descritas na nota explicativa 27 às demonstrações
financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
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Adicionalmente, tendo em vista a aquisição da São José pelo Grupo Guarani, em maio de 2006, e o fato de
que, a partir deste momento, a Companhia e a São José estavam sob administração e controle acionário
comuns, também incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006
e 2005 a demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José para o exercício findo em 30 de
abril de 2007. Os critérios aplicados na elaboração da demonstração de resultado combinada foram
semelhantes aos procedimentos de consolidação, exceto pela parcela do resultado do exercício representativa
aos percentuais de participação detidos pela controladora da Companhia na São José em cada um dos
períodos somada à participação detida pela controlada Cruz Alta. Os percentuais utilizados para a elaboração
da demonstração de resultado combinada foram de 59,4% de 1° de maio a 31 de julho de 2006, 78,4% de
1° de agosto a 31 de dezembro de 2006, 95,3% de 1° de janeiro a 31 de março de 2007 a 99,9% a partir de
1° de abril de 2007. Desta forma, a demonstração de resultado para o exercício findo em 30 de abril de 2007
apresentada nas tabelas das seções “Sumário dos lnformações Financeiras e Operacionais Selecionadas” e
“Informações Financeiras e Outras Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e na “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” corresponde à
demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José descrita na nota explicativa 27 às
demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
Informações Pro Forma Não Auditadas
Em 25 de maio de 2007, foi celebrado um contrato de compra e venda de ações entre a Companhia, na
condição de compradora, e Fabrício Andrade e Alexandre Andrade, na condição de vendedores, relativo à
compra feita por indicação da Companhia, pela Cruz Alta Participações, da totalidade do capital social da
Jocael. Referida sociedade detém 39,3% do capital social da Andrade. Após tal aquisição, na mesma data
de 25 de maio de 2007, a Companhia celebrou contrato de compra e venda de ações com José Carlos de
Andrade e Eliana Marchesi Bicalho de Andrade, também acionistas da Andrade, para compra de ações
representativas de 28,1% adicionais do capital social da Andrade, condicionada ao exercício do direito de
preferência por parte dos demais acionistas da Andrade. Como nenhuma das partes envolvidas exerceu seu
direito de preferência, em 4 de junho de 2007 as ações da Andrade, representativas de 28,1% do seu
capital social, foram transferidas para a Cruz Alta Participações, por indicação da Companhia, nos termos do
contrato de compra e venda de ações acima mencionado. Desta forma, a Cruz Alta Participações passou a
deter, direta e indiretamente, 67,4% do capital social da Andrade. A Andrade e a Jocael prepararam
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 30 de abril de 2007, (sendo que as demonstrações
financeiras da Jocael correspondem ao período de quatro meses findos em 30 de abril de 2007) elaboradas
de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, as quais foram auditadas pela BDO Trevisan e
incluídas nos Anexos F e G deste Prospecto.
Adicionalmente, em 25 de maio de 2007, celebramos com Berneuil (sociedade francesa detida por nosso
Acionista Controlador), um contrato de compra e venda, por meio do qual adquirimos 50% do capital social
da SHL, sociedade holding detentora de participação societária correspondente a 91,1% do capital social da
Companhia de Sena. A SHL prepararou demonstrações financeiras consolidadas relativas ao período de 12
meses encerrado em 31 de março de 2007, elaboradas de acordo com o IFRS, e ajustadas de acordo com as
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, as quais foram revisadas pela Ernst Young.
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Com o exclusivo objetivo de propiciar uma melhor compreensão da nossa posição financeira e de resultados
levando em conta a aquisição da totalidade do capital social da Jocael e sua respectiva participação na
Andrade, da aquisição via Cruz Alta Participações na Andrade, bem como da aquisição de 50% do capital da
SHL, apresentamos neste Prospecto, informações financeiras pro forma não auditadas relativas ao exercício
findo em 30 de abril de 2007. Estas informações financeiras pro forma não auditadas apresentam a posição
financeira e os resultados da nossa Companhia acrescentados de (i) posição financeira e os resultados da Jocael
e Andrade, extraídos das demonstrações financeiras auditadas pela BDO Trevisan relativas ao exercício findo
em 30 de abril de 2007, incluídas nos Anexos F e G deste Prospecto, respectivamente, elaboradas de acordo
com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (sendo que as demonstrações da Jocael correspondem ao
período de quatro meses findos em 30 de abril de 2007); (ii) posição financeira e os resultados consolidados da
SHL, extraídos das demonstrações financeiras revisadas pela Ernst Young relativas ao período de 12 meses
findo em 31 de março de 2007, elaboradas de acordo com o IFRS, e ajustado de acordo com as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil (foi utilizada a taxa média da cotação de compra e venda de R$2,058 por
US$1,00 para conversão de dados financeiros da SHL, e Metical 0,777 por R$1,00 para a conversão de dados
financeiros da Companhia de Sena); (iii) determinados ajustes pro forma diretamente relacionados com as
transações, com impacto contínuo na Companhia e suportados factualmente, conforme descritos na seção
"Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Informações
Pro forma" deste Prospecto, de forma a refletir os resultados efetivos da Jocael, da Andrade e da SHL, como
se elas tivessem sido adquiridas em 1º de maio de 2006 no caso da demonstração de resultado e em 30 de
abril de 2007 no caso do balanço patrimonial.
As demonstrações de resultado pro forma não auditadas consolidadas são apresentadas exclusivamente para
fins informativos e não deverão ser interpretadas como nossas demonstrações de resultado de fato ou dos
efeitos sobre a nossa posição patrimonial e financeira, caso (i) a aquisição de 100% da Jocael e 67,4% do
capital da Andrade e (ii) 50% do capital da SHL tivessem efetivamente ocorrido em 1º de maio de 2006 no
caso da demonstração de resultado e em 30 de abril de 2007 no caso do balanço patrimonial, ou utilizadas
como indicativo de nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado. As demonstrações de resultado
pro forma não auditadas são baseadas em premissas que consideramos razoáveis e deverão ser lidas em
conjunto com as demais informações financeiras incluídas neste Prospecto, incluindo nossas demonstrações
financeiras auditadas. As informações financeiras pro forma não auditadas não são necessariamente indicativas
do resultado das operações ou dos efeitos sobre a posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos
caso as sociedades mencionadas acima estivessem sob controle e administração comuns para o exercício findo
em 30 de abril de 2007 e não pretendem ser indicativas de resultados operacionais futuros.
Sob as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, essas informações financeiras pro forma não podem ser
auditadas tendo em vista principalmente o fato de as empresas incluídas naquela apresentação, não
terem tido controle comum durante o exercício findo em 30 de abril de 2007, o que não permite a
combinação de resultados. No entanto:
1) as demonstrações pro forma não auditadas foram elaboradas a partir das demonstrações
financeiras consolidadas históricas da Companhia auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes, das demonstrações financeiras individuais históricas da Jocael e da
Andrade auditadas pela BDO Trevisan, e das demonstrações financeiras individuais históricas
da SHL revisadas pela Ernst & Young;
2) foram registrados ajustes pro forma ao somatório das demonstrações, sendo que as colunas referentes
a tais ajustes, bem como o somatório final, foram objeto de revisão por parte da BDO Trevisan; Essa
revisão consistiu principalmente na discussão das premissas utilizadas pela nossa Administração
e verificação dos ajustes pro forma ao somatório das demonstrações financeiras históricas
auditadas ou revisadas, conforme o caso; e
3) foi emitida pela BDO Trevisan carta de conforto nos termos da NPA-12 do Ibracon, cobrindo o
demonstrativo pro forma da Companhia.
Para maiores informações, ver a seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e os Resultados Operacionais – Informações Pro forma não auditadas” deste Prospecto.
Arredondamentos
Efetuamos ajustes de arredondamento em alguns dos números incluídos neste Prospecto Definitivo.
Portanto, os números demonstrados como total em alguns quadros podem não corresponder à soma
aritmética dos números que os antecedem.
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EBITDA e EBITDA Ajustado
A inclusão de informações sobre o EBITDA e EBITDA Ajustado visa apresentar uma medida do nosso
desempenho econômico operacional. O nosso EBITDA é igual ao lucro líquido antes do imposto de
renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas, das despesas de depreciação e
amortização. O EBITDA Ajustado é igual ao lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição
social, das despesas financeiras líquidas, das despesas de depreciação e amortização, despesas não
operacionais líquidas e participação de minoritários. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas
de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, tampouco devem ser
considerados isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho
operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. Outras
empresas podem calcular o EBITDA e o EBITDA Ajustado de maneiras diferentes de nós. Em razão de
não serem consideradas, para o seu cálculo, as despesas e receitas financeiras, o imposto de renda e a
contribuição social, a depreciação e amortização, o EBITDA e EBITDA Ajustado funcionam como
indicadores de nosso desempenho econômico geral, que não é afetado por flutuações nas taxas de
juros, alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social ou dos níveis de
depreciação e amortização. O EBITDA e o EBITDA Ajustado, no entanto, apresentam limitações que
prejudicam a sua utilização como medida de nossa lucratividade, em razão de não considerarem
determinados custos decorrentes de nossos negócios, que poderiam afetar, de maneira significativa, os
nossos lucros, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, despesas de capital e outros
encargos relacionados.
Informações de Mercado
As informações sobre o setor de açúcar e etanol constantes deste Prospecto, inclusive as informações
sobre a nossa participação no referido setor, foram obtidas por meio de pesquisas internas, pesquisas de
mercado, informações públicas e publicações do setor. Foram incluídas informações obtidas de fontes
independentes, tais como LMC, Banco Central, IBGE, UNICA, SCA, DATAGRO, F.O. Licht, Apoio e Vendas
Procana Comunicações Ltda., BM&F, Organização Internacional do Açúcar, BNDES, NYBOT e LIFFE.
As publicações e análises setoriais aqui referidas indicam, em geral, que as informações ali contidas
foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas que a acuidade e completude de tais informações
não é assegurada, tampouco foi verificada de forma independente pela Companhia. Da mesma forma,
nossas pesquisas internas, projeções sobre o setor, e pesquisas de mercado, embora acreditemos em
sua confiabilidade, não foram verificadas de forma independente e nem nós nem o Coordenador Líder
ou os respectivos consultores e assessores garantem ou assumem qualquer responsabilidade relativa a
tais informações.
Desdobramento de Ações
Em 29 de junho de 2007, os nossos acionistas aprovaram o desdobramento das ações integrantes do
nosso Capital Social à razão de 1:85. Esse desdobramento teve efeito a partir de 29 de junho de 2007
e, como resultado, cada titular de uma ação ordinária de nossa emissão passou, com o
desdobramento, a ser titular de 85 ações ordinárias.
As informações de lucro por ação em reais e dividendos por ação em reais foram apuradas de acordo
com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (ou seja, foram apuradas com base nas quantidades de
ações em circulação na data de encerramento de cada exercício social apresentado).
Conseqüentemente, essa informação e os demais dados por ação e outros dados neste Prospecto,
foram ajustados para refletir o desdobramento descrito anteriormente, exceto se de outra forma
explicitamente indicado.
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Outras Informações
Todas as referências neste Prospecto a “real”, “reais”, ou “R$” são referências ao real, a moeda oficial
do Brasil. Todas as referências a “dólar”, “dólares” ou “US$” são referências ao dólar norte-americano.
Dados Relacionados à Nossa Capacidade Produtiva no Brasil
Atualmente, nossa capacidade de transformação de cana-de-açúcar no Brasil é de 11,1 milhões de
toneladas. Processamos, na safra 2006/2007, 8,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Com a
aquisição indireta de 67,4% do capital social da Andrade, nossa capacidade de transformação de canade-açúcar no Brasil se elevou em 2,9 milhões de toneladas de referida matéria-prima. Todos os dados
neste Prospecto relacionados à nossa capacidade de transformação de cana-de-açúcar no Brasil (e
correlatos, tais como, sem limitação, produção de açúcar, etanol e energia elétrica) levam em
consideração a totalidade da capacidade produtiva da Andrade, exceto se de outra forma
explicitamente indicado. Já os dados agrícolas, de comercialização e distribuição apresentados excluem
a participação na Andrade, exceto se de outra forma explicitamente indicado.
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SUMÁRIO
Apresentamos a seguir um sumário de nossas atividades, baseado nas informações constantes deste
Prospecto. Por tratar-se de um sumário, não contém todas as informações que deverão ser levadas em
consideração antes de uma decisão de investimento em nossas Ações. O investidor deverá ler todo o
Prospecto, cuidadosamente, especialmente as seções “Fatores de Risco” e “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” bem como as demonstrações
financeiras e as respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto.
Todos os dados neste Prospecto relacionados à nossa capacidade de transformação de cana-de-açúcar (e
correlatos, tais como, sem limitação, produção de açúcar, etanol e energia elétrica) tratam de Brasil e levam
em consideração a totalidade da capacidade produtiva da Andrade, exceto se de outra forma explicitamente
indicado. Já os dados agrícolas, de comercialização e distribuição apresentados também se limitam a Brasil,
mas excluem a participação da Andrade, exceto se de outra forma explicitamente indicado.
Visão Geral da Companhia
Somos uma das companhias líderes do setor sucroalcooleiro brasileiro e atuamos na transformação de
cana-de-açúcar em açúcar, etanol e energia elétrica. Pertencemos ao Grupo Guarani, que é considerado:
•

o segundo maior processador de cana-de-açúcar do Brasil, na safra 2006/2007, pela UNICA e
pela DATAGRO;

•

o segundo maior produtor de açúcar do Brasil, na safra 2006/2007, de acordo com a UNICA e
pela DATAGRO;

•

um dos processadores de cana-de-açúcar com maior crescimento em capacidade de produção de
etanol, com uma taxa de crescimento anual equivalente a 65,5% nos últimos quatro anos
incluindo a safra 2006/2007; e

•

um dos líderes na produção e distribuição de açúcares refinados especiais e de alto valor
agregado, com qualidade e marca reconhecidas no Brasil.

A empresa francesa Tereos, nosso Acionista Controlador, é a quarta maior produtora de açúcar e a
quinta maior produtora de etanol do mundo, no ano de 2006, segundo a LMC e a UNICA.
Nossas operações de transformação de cana-de-açúcar são realizadas por meio de quatro unidades industriais
em operação no Brasil. Severínia, Cruz Alta, São José e pela Andrade, que passou a integrar o Grupo Guarani
em maio de 2007. Nossa quinta unidade industrial, localizada em Tanabi, também no noroeste do Estado de
São Paulo, entrará em funcionamento em agosto de 2007. Todas as nossas unidades industriais estão
estrategicamente localizadas no noroeste do Estado de São Paulo, considerada a maior e uma das melhores
regiões para a produção de cana-de-açúcar no mundo, devido ao seu clima favorável, solo produtivo,
disponibilidade de terras e infra-estrutura, e estão todas próximas umas das outras, dando ao Grupo Guarani
uma maior segurança de abastecimento de matéria-prima e melhorando nossa competitividade.
Atualmente, nossa capacidade de transformação de cana-de-açúcar no Brasil é de 11,1 milhões de
toneladas. O Grupo Guarani, incluindo a Andrade, foi responsável pela produção de 1,1 milhão de
toneladas de açúcar, 309,0 mil metros cúbicos de etanol e 284,2 mil MWh de energia elétrica, tendo sido
comercializado o excedente de 121,7 mil MWh de energia elétrica, representando taxas de crescimento
de 97,9% (açúcar), 194,6% (etanol) e 103,1% (energia elétrica), respectivamente, em relação ao
exercício social findo em 30 de abril de 2006. No exercício social findo em 30 de abril de 2007, a unidade
Andrade, recém-adquirida, processou 2,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, transformando-as em
207,9 mil toneladas de açúcar, 144,4 mil metros cúbicos de etanol e 31,0 mil MWh de energia elétrica.
Com a aquisição indireta de 67,4% do capital social da Andrade, nossa capacidade de transformação
de cana-de-açúcar no Brasil passou de 8,2 milhões de toneladas a 11,1 milhões de toneladas de
referida matéria-prima, elevando-se em 2,9 milhões de toneladas.
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As atividades industriais do Grupo Guarani evidenciam a nossa vocação para o refino do açúcar. Dentro
da produção de açúcar do exercício social encerrado em 30 de abril de 2007, refinamos 448,4 mil
toneladas de açúcar, excluída a Andrade, representando 50,3% da produção.
A tabela a seguir apresenta determinadas informações financeiras e dados operacionais relativos aos
exercícios sociais abaixo indicados, considerando apenas as unidades industriais que faziam parte do
Grupo Guarani em 30 de abril de 2007, ou seja, não incluindo as informações financeiras e os dados
operacionais da Andrade, da Jocael e da SHL:
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado Ajustado
Consolidado Ajustado
Combinado
2005
2006
2007
R$ milhões (exceto dados operacionais e percentuais)
Dados Financeiros
Receita líquida de vendas(9) ............................
Lucro líquido .................................................
Outras Informações Financeiras
(1)
EBITDA ........................................................
(2)
EBITDA Ajustado .........................................
(3)
Margem EBITDA .........................................
(4)
Margem EBITDA Ajustado ...........................
(5)
Margem líquida ...........................................
(6)
Dívida líquida ...............................................
(7)
Dívida líquida/EBITDA ..................................
(8)
Dívida líquida/EBITDA Ajustado ....................
Dados Operacionais

366,0
28,1

489,6
51,4

846,9
123,4

108,2
107,7
29,6%
29,4%
7,7%
64,9
60,0%
60,3%

131,3
130,4
26,8%
26,6%
10,5%
75,3
57,3%
57,7%

245,0
247,9
28,9%
29,3%
14,6%
554,6
226,4%
223,7%

(milhares de toneladas)
Toneladas de cana-de-açúcar processadas
Unidade Severínia.......................................
Unidade Cruz Alta ......................................
Unidade São José .......................................

1.804,1
2.626,6
–

1.983,0
3.395,0
–

2.168,0
4.053,0
1.950,1

(1)

O EBITDA é igual ao lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas, das despesas de
depreciação e amortização. Vide seção “Glossário, Abreviaturas e Termos Definidos” para a definição completa do EBITDA e, para a
reconciliação do nosso lucro líquido com EBITDA, vide “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados
Operacionais” – Descrição do EBITDA e EBITDA Ajustado.

(2)

O EBITDA Ajustado é igual ao lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas, das despesas de
depreciação e amortização, despesas não operacionais líquidas e participação de minoritários. Vide seção “Glossário, Abreviaturas e Termos
Definidos” para a definição completa do EBITDA Ajustado e, para a reconciliação do nosso lucro líquido com EBITDA Ajustado, vide “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” – Descrição do EBITDA e EBITDA Ajustado.

(3)

A Margem EBITDA corresponde ao EBITDA dividido pela receita líquida de vendas.

(4)

A Margem EBITDA Ajustado corresponde ao EBITDA Ajustado dividido pela receita líquida de vendas.

(5)

Margem líquida corresponde ao lucro líquido dividido pela receita líquida de vendas.

(6)

Dívida líquida é a soma de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, mais financiamento de impostos (REFIS) de curto e longo
prazos, mais dívidas com partes relacionadas, deduzidos das disponibilidades. A parcela da dívida da Companhia denominada em moeda
estrangeira correspondia a R$21,2 milhôes e R$65,0 milhões nos exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2007, respectivamente. Em 30 de
abril de 2005 não havia dívida em moeda estrangeira. Vide “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados
Operacionais” – Estratégia de Endividamento e Financiamento.

(7)

Dívida líquida /EBITDA é a soma de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, mais financiamento de impostos (REFIS) de curto e
longo prazos, mais dívidas com partes relacionadas, deduzidos das disponibilidades, dividida pelo lucro líquido antes do imposto de renda e
contribuição social, das despesas financeiras líquidas, das despesas de depreciação e amortização.

(8)

Dívida líquida /EBITDA Ajustado é a soma de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, mais financiamento de impostos (REFIS) de
curto e longo prazos, mais dívidas com partes relacionadas, deduzidos das disponibilidades, dividida pelo lucro líquido antes do imposto de
renda e contribuição social, das despesas financeiras líquidas, das despesas de depreciação e amortização, despesas não operacionais líquidas e
participação de minoritários.

(9)

A parcela da receita da companhia que é obtida em moeda estrangeira corresponde a 23,3%, 25,7% e 39,2% da receita líquida nos exercícios
findo em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007 respectivamente.
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Além da localização geográfica favorável, o Grupo Guarani dispõe de um parque industrial atualmente
composto de 4 unidades industriais em operação, que, segundo a Companhia, estão entre as mais
modernas do Brasil.
•

Severínia foi nossa primeira unidade industrial, inaugurada em 1976 e que hoje é especializada
na produção de açúcares especiais para fins industriais. Passou por um processo de
modernização que terminou em 2007. Processou, na safra 2006/2007, 2,2 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar, transformadas em 212,8 mil toneladas de açúcar, 59,6 mil
metros cúbicos de etanol e 30,6 mil MWh de energia elétrica.

•

Cruz Alta, inaugurada em 1987 é nossa maior unidade industrial e abriga nossas três refinarias
de açúcar, além de ser a nossa sede administrativa. Está em fase de renovação e teve grande
parte de seu parque industrial modernizado em 2003, tendo sido inclusive inaugurada uma
destilaria naquele ano. Processou, na safra 2006/2007, 4,0 milhões de toneladas de cana-deaçúcar, transformando-as em 455,7 mil toneladas de açúcar, dos quais 348,8 mil toneladas
foram de açúcar refinado, 65,1 mil metros cúbicos de etanol e 141,0 mil MWh de energia
elétrica, além de refinar o açúcar da unidade industrial de São José, produzindo 100 mil
toneladas de açúcar refinado adicionais.

•

São José, inaugurada em 2003, passou a fazer parte do Grupo Guarani em maio de 2006.
Processou, na safra 2006/2007, 2,0 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, transformandoas em 222,1 mil toneladas de açúcar, 81,5 mil MWh de energia elétrica, e terceirizando a
produção de 40,0 mil metros cúbicos de etanol.

•

Andrade teve seu controle adquirido em maio de 2007 e passa, atualmente, por um processo
de modernização iniciado em 1999, que incluiu a construção de uma fábrica de açúcar e que
será finalizado com a conclusão das obras em andamento para a construção de uma refinaria
de açúcar. Processou 2,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, na safra 2006/2007,
transformando-as em 207,9 mil toneladas de açúcar, 144,4 mil metros cúbicos de etanol e
31,0 mil MWh de energia elétrica.

Com o uso cada vez maior do etanol como um combustível alternativo, renovável e limpo, e como aditivo à
gasolina, estamos em fase de efetiva realização de investimentos visando aumentar a nossa produção de
etanol e, em função de perspectivas favoráveis ao mercado mundial de açúcar refinado, a Companhia
desenvolveu um plano de investimento visando o aumento da nossa capacidade industrial para a produção
de açúcar refinado, inclusive aprimorando o nosso mix de produção de açúcares, incrementando nossa
produção de açúcares mais rentáveis, como a seguir detalhado, por unidade industrial.
A aquisição da Andrade fortalece nossas posições agrícolas na região noroeste do Estado de São Paulo,
bem como complementa o nosso parque industrial atual. A Andrade conta com uma destilaria de
capacidade de produção anual de aproximadamente 300,0 mil metros cúbicos, uma das maiores do
Brasil, e nos permitirá processar o mel final, subproduto da transformação de cana-de-açúcar
processada pela unidade industrial São José, para a produção de etanol, gerando sinergias operacionais
com esta unidade. A Andrade tem, ainda, uma refinaria de açúcar em construção, que complementará
a capacidade e a estratégia do Grupo Guarani de produzir açúcares refinados de alta qualidade.
Além da aquisição da Andrade, os investimentos já realizados ou em fase de realização nas unidades
industriais São José, Tanabi e no Projeto Cardoso serão os principais responsáveis por um aumento na
produção do Grupo Guarani nos próximos três anos:
•

A unidade industrial São José está sendo ampliada, com previsão de conclusão após o final da
safra 2008/2009. Até 25 de maio de 2007, foram plantados 11,8 mil hectares novos de canade-açúcar para expansão, que nos permitem prever a transformação de 3,4 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar, na safra 2008/2009.
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•

Na unidade industrial Tanabi estamos concluindo os trabalhos de montagem das instalações
industriais, com previsão de inauguração em agosto de 2007. Até 25 de maio de 2007, foram
plantados 8,3 mil hectares novos de cana-de-açúcar para expansão, que nos permitem prever
a transformação de 1,1 milhão de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2008/2009.

•

Adicionalmente, temos o Projeto Cardoso, com 3,6 mil hectares de cana-de-açúcar plantados
em 2006 e 15,9 mil hectares de terras agrícolas contratadas por parceria agrícola. Em março
de 2007 obtivemos a licença prévia do projeto que nos permite implantar a unidade industrial
em um prazo de dois anos.

A produção do Grupo Guarani cresceu de 3,8 milhões de toneladas na safra 2003/2004 para 8,2 milhões
de toneladas na safra 2006/2007 e para 11,1 milhões de toneladas atuais, incluindo a participação no
capital social da Andrade. Somos uma das companhias brasileiras do setor sucroalcooleiro que mais
cresceu nos últimos quatro anos incluindo a safra 2006/2007, com uma taxa de crescimento anual de
36,4% na produção de açúcar e de 65,5% na produção de etanol, tendo passado de 68,2 mil metros
cúbicos na safra 2003/2004 para 309,0 mil metros cúbicos na safra 2006/2007, incluindo a produção da
unidade Andrade. O nosso crescimento foi todo desenvolvido dentro da mesma região, o que favoreceu
nossa consolidação regional, em decorrência da expansão de nossas atividades agrícolas e industriais em
linha com nossa posição geográfica estratégica. Com a aquisição da Andrade, nossa capacidade de
transformação de cana-de-açúcar aumentou 2,9 milhões de toneladas.
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Fonte: UNICA

Estimamos que nossa capacidade de processamento aumentará de 12,4 milhões de toneladas de cana-deaçúcar na atual safra 2007/2008, para 14,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na próxima safra
2008/2009 em decorrência dos investimentos já realizados descritos acima. No total, o Grupo Guarani e
seus parceiros e fornecedores investiram no plantio de 38,0 mil hectares de cana-de-açúcar nova em
expansão, quantidade consistente com a expansão da capacidade industrial das nossas unidades industriais.
Para as safras subsequentes, pretendemos continuar a aproveitar do potencial de crescimento das nossas
unidades industriais, principalmente o das unidades industriais Tanabi e São José assim como do Projeto
Cardoso, conforme acima mencionado.
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Andrade
Em 25 de maio de 2007, adquirimos, por meio de nossa subsidiária Cruz Alta Participações, ações ordinárias
representativas de 100% do capital social da Jocael, sociedade holding que detém ações ordinárias
representativas de 39,3% do capital da Andrade, por R$231,4 milhões, dos quais R$71,5 milhões foram
pagos em 25 de maio de 2007, e os restantes R$159,9 milhões serão pagos em até 18 meses a contar da
assinatura do contrato. Sobre o valor de R$88,4 milhões incidirão juros à taxa de 6% ao ano, calculados pro
rata die desde a data de transferência das ações da Jocael até a data do efetivo pagamento.
Foi acordado ainda que, na hipótese da conclusão desta Oferta até 31 de julho de 2007, e dependendo de
certas condições acordadas no contrato, os vendedores poderão ter ou não direito a receber um valor
adicional, em 31 de janeiro de 2009, o qual não excederá o valor equivalente em reais a US$11,7 milhões.
Em 4 de junho de 2007, por meio da nossa subsidiária Cruz Alta Participações, adquirimos ações
representativas de 28,1% do capital social da Andrade, pelo preço de R$165,2 milhões, dos quais
R$51,0 milhões foram pagos em 4 de junho de 2007, e os restantes R$114,2 milhões serão pagos em até 18
meses a contar da assinatura do contrato. Sobre o valor de R$63,2 milhões incidirão juros à taxa de 6% ao ano
calculados pro rata die desde a data de transferência das ações de Andrade até o efetivo pagamento. Foi
acordado ainda que, na hipótese da conclusão desta Oferta até 31 de julho de 2007, e dependendo de certas
condições acordadas no contrato, os vendedores poderão ter ou não o direito a receber um valor adicional, em
31 de janeiro de 2009, o qual não excederá o valor equivalente em reais a US$8,3 milhões.
Desta forma, a Cruz Alta Participações passou a deter, direta e indiretamente, 67,4% do capital social
da Andrade.
Em 30 de abril de 2007, o patrimônio líquido da Andrade era negativo em R$79,8 milhões por conta
do reconhecimento contábil de obrigação inscrita no REFIS no montante de R$92,2 milhões realizado
no exercício de 2007, conforme indicado na nota explicativa nº 10 às demonstrações financeiras da
Andrade constantes do Anexo F a este Prospecto. Conforme nota (m) da tabela “Dados do Balanço
Patrimonial Pro Forma Não Auditado” constante das páginas 37 e 96 deste Prospecto, o ágio gerado
por conta da aquisição de 67,4% do capital social da Andrade foi de R$565 milhões. O ágio será
reconhecido somente em nossas demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em
31 de julho de 2007, e portanto, ainda não foi objeto de análise pela CVM. Essa ágio é baseado em
expectativa de rentabilidade futura e está suportado por um estudo preparado por nossa Companhia
em abril de 2007, de forma que acreditamos que o ágio será integralmente recuperado no futuro.
O ágio gerado pela aquisição da Andrade não cria o reconhecimento de “ágio interno”, uma vez que
Fabrício Andrade, Alexandre Andrade, José Carlos de Andrade e Eliana Marchesi Bicalho de Andrade
não são partes relacionadas, dado que não são os mesmos membros da Família Andrade (a saber,
Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas), que já eram acionistas da Açúcar Guarani.
Companhia de Sena
Em 25 de maio de 2007 foi celebrado um Contrato de Compra e Venda de Ações entre a Companhia, na
condição de compradora, e Berneuil (sociedade integralmente detida por nosso Acionista Controlador),
relativo à compra de 50,0% do capital social da SHL, detentora de 91,1% da Companhia de Sena. O valor
do negócio foi de 16,8 milhões, equivalente ao valor registrado do investimento efetuado pela Berneuil na
SHL. O valor a ser pago pela nossa Companhia será igual ao montante pago pela Berneuil em fevereiro de
2006 quando da aquisição do investimento na SHL em operação realizada com Sena Development Ltd. e
Sena Investment Ltd., terceiros não relacionados ao Grupo Tereos.
A aquisição foi celebrada para que a Companhia passasse a controlar as atividades canavieiras do
Grupo Tereos no mesmo espírito do Contrato de Não Concorrência celebrado entre Tereos e a
Companhia em 29 de junho de 2007.
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Em 31 de março de 2007, o patrimônio líquido da SHL era negativo em R$34,2 milhões. Conforme
nota (m) da tabela “Dados do Balanço Patrimonial Pro Forma Não Auditado” constante das páginas 37
e 96 deste Prospecto, o ágio gerado por conta da aquisição de 50,0% do capital social da SHL foi de
R$70,1 milhões. O ágio será reconhecido somente em nossas demonstrações financeiras referentes ao
trimestre findo em 31 de julho de 2007, e portanto, ainda não foi objeto de análise pela CVM.
O reconhecimento do ágio será baseado em expectativa de rentabilidade futura e suportado por um
laudo de avaliação. Acreditamos que o ágio será integralmente recuperado no futuro.
Na safra 2006/2007 encerrada em 30 de junho de 2007, a Companhia de Sena processou em Moçambique
aproximadamente 654,2 mil toneladas de cana-de-açúcar, transformadas em 19,7 mil toneladas de açúcar
refinado e 49,5 mil toneladas de açúcar bruto. Com perspectivas de crescimento, a Companhia de Sena possui
um contrato de concessão renovável com o Governo de Moçambique para usar e desenvolver 91,0 mil
hectares de terra por um período de 50 anos, renovável por igual período, além de benefícios fiscais, os quais,
juntamente com as características climáticas naturais de Moçambique, fazem com que a sua localização seja
atraente do ponto de vista estratégico, permitindo a expansão de nossas atividades de exportação,
especialmente para atender demandas do mercado europeu, tendo em vista o programa Everything But Arms.
Em 20 de agosto de 1998, o Governo de Mocambique outorgou à Companhia de Sena a Autorização de
Projeto de Investimento nº 115/98, concedendo à sociedade certos incentivos fiscais, dentre os quais destaca-se
a isenção de imposto sobre os rendimentos da sociedade durante os primeiros 5 anos de atividade, uma
redução em 80% deste imposto a partir do sexto ano de atividade e ainda a isenção de imposto sobre os
dividendos distribuídos, por um período de 25 anos, renovável por sucessivos períodos de 5 anos.
Partilhando do conhecimento do mercado europeu já detido por nosso Acionista Controlador,
entendemos que o programa Everything But Arms, de iniciativa da União Européia, representa uma
grande oportunidade de acesso ao mercado europeu de açúcar, em especial a partir de setembro de
2009, data em que as barreiras tarifárias serão removidas integralmente. Tal programa, que entrou em
vigor em 5 de março de 2001, estabelece que todas as importações da União Européia, a partir dos
países em desenvolvimento definidos no programa, dentre os países do continente africano
(Moçambique incluído), são isentas de tarifas à entrada, com exceção de armamentos.
Moçambique era, nos anos 70, um país de vocação exportadora no setor açucareiro. Com o evento da
descolonização, sua produção baixou para aproximadamente 40,0 mil toneladas de açúcar por anosafra. Nos últimos 7 anos, mediante investimentos realizados no setor, privatizações e estabilização
política, passou de uma produção de aproximadamente 50 mil para aproximadamente 250 mil
toneladas. Dentro deste cenário, Moçambique destaca-se por seu potencial na produção mundial de
açúcar para o mercado europeu, a preços garantidos de 19,5 centavos de dólar por libra-peso.
Nossos principais produtos
Açúcar
Produzimos uma grande variedade de açúcares. A nossa linha de açúcares de maior valor agregado
inclui açúcar refinado amorfo empacotado, açúcar refinado granulado, açúcar cristal superior, açúcar
cristal 200/300, açúcar cristal empacotado, açúcar cristal peneirado, açúcar líquido e açúcar líquido
invertido. Também produzimos açúcar refinado granulado, açúcar cristal, açúcar VHP e açúcar líquido
invertido, para exportação. No exercício social findo em 30 de abril de 2007, produzimos cerca de 1,1
milhão de toneladas de açúcar, das quais 448,4 mil toneladas foram de açúcar refinado.
A receita de vendas de açúcar do Grupo Guarani, no exercício social findo em 30 de abril de 2007,
excluída a unidade industrial Andrade, teve a seguinte composição: açúcares refinados (mercado
interno) com 33,1%, açúcares refinados (mercado externo) com 25,4%, açúcares brutos (mercado
interno) com 22,0% e açúcares brutos (mercado externo) com 19,5%. Na safra de 2006/2007, as
vendas de açúcar no mercado interno corresponderam a 42,4% de todas as nossas vendas líquidas,
enquanto que as exportações de açúcar representaram 34,7% dessas vendas. Nossos clientes no Brasil
incluem supermercados, distribuidores de gêneros alimentícios e fabricantes de alimentos e de bebidas,
tais como Inbev, Coca-Cola, Danone, Nestlé e Unilever.
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Para informações acerca do processo de formação do preço do açúcar, ver “Nossas Atividades – Preços
do Açúcar” e “Fatores de Risco – Nossos setores de atuação apresentam preços de mercado cíclicos e
sujeitam-se a instabilidades econômicas, políticas e financeiras do Brasil e do mundo”, bem como
“Fatores de Risco – Devido à intrínseca relação existente entre preços de etanol e de açúcar, reduções
nos preços do açúcar podem afetar negativamente nossos negócios de açúcar e de etanol”.
Etanol
Produzimos e vendemos etanol anidro, etanol hidratado e álcool industrial. No exercício social findo em
30 de abril de 2007, produzimos cerca de 309,0 mil metros cúbicos de etanol, sendo 133,4 mil metros
cúbicos de etanol anidro e 175,6 mil metros cúbicos de etanol hidratado. No exercício social findo em
30 de abril de 2007, excluída a unidade industrial Andrade, nossas produções de etanol hidratado e de
etanol anidro contribuíram, respectivamente, com 39,3% e 60,7% de nossa receita de venda de etanol
e com 6,4% e 9,9% de todas as nossas vendas líquidas. Na safra de 2006/2007, as vendas de etanol
no mercado interno corresponderam a 13,1% de todas as nossas vendas líquidas, enquanto que suas
exportações contribuíram com 3,2% dessas vendas. No mercado brasileiro, vendemos o etanol anidro e
hidratado para os principais distribuidores de combustíveis. Nossos clientes no Brasil incluem Shell, BR
Distribuidora (Petrobras) e Ipiranga.
Para mais informações sobre o processo de formação do preço do etanol, ver “Nossas Atividades –
Preços do Etanol” e “Fatores de Risco – Nossos setores de atuação apresentam preços de mercado
cíclicos e sujeitam-se a instabilidades econômicas, políticas e financeiras do Brasil e do mundo”, bem
como “Fatores de Risco – Devido à intrínseca relação existente entre preços de etanol e de açúcar,
reduções nos preços do açúcar podem afetar negativamente nossos negócios de açúcar e de etanol”.
Co-geração de Energia Elétrica
Todas as nossas unidades industriais em operação são auto-suficientes em energia elétrica, gerando toda a
energia elétrica que consomem. Possuímos uma capacidade total instalada de aproximadamente 83,2 MW
utilizada, em sua maior parte, em nossas operações industriais. Na safra 2006/2007, geramos 121,7 mil
MWh de excedente de energia elétrica, que vendemos para a CPFL, contribuindo, excluída a unidade
industrial Andrade, com 1,3% de todas as nossas vendas líquidas no exercício findo em 30 de abril de 2007.
Nossa Visão Geral do Setor
Açúcar
O açúcar é um produto de consumo básico e uma commodity essencial produzida em várias partes do
mundo. O açúcar pode ser produzido a partir da cana-de-açúcar e da beterraba, sendo que mais de
70,0% da produção mundial de açúcar tem como matéria-prima a cana-de-açúcar. O Brasil é o maior
produtor de açúcar do mundo, tendo produzido mais de 30,0 milhões de toneladas na safra 2006/07 e é
ainda reconhecido como um dos produtores que apresenta os menores custos de produção no mundo.
Segundo dados da LMC para o ano de 2006, o consumo de açúcar global, nas últimas sete safras,
apresentou crescimento médio de 2,4% ao ano e acreditamos que permanecerá a tendência de
aumento da demanda de açúcar, em razão especialmente do aumento de seu consumo em países com
altas taxas de crescimento de urbanização, como China, Índia e países em desenvolvimento da África.
De acordo com projeções realizadas pela consultoria F.O. Licht, o consumo mundial de açúcar irá
aumentar em 26,0 milhões de toneladas da safra 2006/07 até a safra 2015/16.
Em função da sua competitividade, o Brasil aumentou a sua participação no mercado mundial, de
33,5% na safra 2003/2004 para 36,9% na safra de 2006/2007. Entendemos que eventuais novos
avanços no processo de liberalização do comércio mundial no que diz respeito ao açúcar, poderão ter
um impacto positivo adicional para as exportações de países produtores de açúcar, situação em que o
Brasil se beneficiará, por estar entre os produtores de açúcar mais competitivos do mundo.
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Por outro lado, entendemos que o desenvolvimento do mercado de etanol em vários países do mundo poderá
significar a eventual destinação de uma maior quantidade de matérias-primas, como a cana-de-açúcar ou os
cereais (em especial, o milho) para a produção de etanol, reduzindo a disponibilidade destas matérias-primas
para a produção de açúcar ou HFCS, situação que poderá ter um impacto positivo sobre os preços do açúcar e
do HFCS em alguns países do mundo.
Etanol
O etanol é um combustível renovável, que é utilizado como aditivo à gasolina (etanol anidro), ou
diretamente, em motores específicos, como os dos veículos flexíveis (etanol hidratado). Atualmente, os
Estados Unidos e o Brasil são os principais produtores de etanol, respondendo, respectivamente, por 38,5%
e 33,6% do fornecimento mundial de etanol, seguidos da China, com 7,7%, e da Índia, com 4,0%.
O Brasil é ainda reconhecido como um dos produtores que apresenta os menores custos de produção no
mundo e é o segundo maior produtor de etanol do mundo, segundo a F. O. Licht. Os custos de produção
de etanol no Brasil são razoavelmente baixos e os preços do etanol são livres no Brasil. A atual legislação
brasileira estabelece como obrigatório um percentual de mistura de etanol anidro na gasolina, entre
20,0% e 25,0%. Atualmente, este percentual é de 23,0%.
A introdução no Brasil de veículos que funcionam tanto com etanol quanto com gasolina (ou com qualquer
mistura de ambos), – veículos flexíveis – ocorreu em março de 2003. No Brasil, os consumidores têm
disponibilidade de obter acesso às bombas 100% etanol (E100), enquanto que na Europa encontra-se
disponível o E85, o que tende a fazer com que haja um aumento significativo da demanda de etanol
hidratado no Brasil. Segundo a ANFAVEA, de janeiro até abril de 2007, as vendas de carros flexíveis
representaram aproximadamente 83,0% das vendas nacionais de veículos - correspondendo a mais de
528,0 mil unidades.
Nos últimos anos, as exportações de etanol brasileiro aumentaram e o Brasil se destaca na posição de maior
exportador mundial de etanol. Com o eventual desenvolvimento dos mercados internacionais e sua abertura
ao etanol, entendemos que o Brasil e os produtores de etanol mais competitivos serão favorecidos.
De acordo com projeções da F.O. Licht, a produção de etanol brasileira aumentará 102,0% entre 2006 e
2015, ao passo em que a produção dos Estados Unidos da América aumentará 93,0%, no mesmo período.
Ambiente Competitivo
Açúcar
O Brasil é atualmente o maior produtor de açúcar do mundo. De acordo com a UNICA, os 10 maiores
grupos processadores de cana-de-açúcar representam 15,4% do total de unidades produtoras de açúcar e
etanol, representando uma participação de 28,0% do total de cana-de-açúcar processada.
O mercado internacional de açúcar movimentou, na safra 2006/2007, mais de 50,0 milhões de toneladas,
tendo como principais países exportadores Brasil, União Européia, Austrália e Tailândia e principais países
importadores União Européia, Rússia, Golfo Pérsico e Indonésia, de acordo com a LMC, em seu relatório de
março de 2007.
No que tange a produção de açúcar, na safra 2006/2007, os principais produtores mundiais foram Brasil,
China, Índia e Tailândia. Já entre os principais consumidores, estão Índia, seguido de União Européia, China
e Brasil. Os maiores grupos produtores são Sudzuker, British Sugar, Cosan, Tereos e CSR, que representam
aproximadamente 10% de toda produção mundial desta commodity, de acordo com a LMC.
Para mais informações, ver “Visão Geral dos Setores de Açúcar e Etanol” e “Fatores de Risco – A forte
concorrência a que estamos sujeitos em nossos setores de atuação pode afetar de maneira adversa nossa
participação no mercado e nossa lucratividade”.
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Etanol
A produção mundial de etanol, de acordo com a F. O. Licht, cresceu de aproximadamente 30 milhões de
metros cúbicos no ano de 2000 para cerca de 50 milhões de metros cúbicos no ano de 2006. Os principais
países produtores são EUA, Brasil, China e Índia, que respondem por mais de 80% de toda produção
mundial, demonstrando a concentração da oferta deste produto em poucos países.
No Brasil, assim como o açúcar, o etanol também tem um mercado produtor pulverizado, e apresenta a sua
produção bem distribuída entre os players do setor, os 10 maiores grupos da região centro-sul
representaram, na safra 2006/2007, mais de 25% da produção desta região.
No mercado internacional de etanol, os principais grupos produtores/comerciais de etanol, no ano de 2006,
foram ADM (Archer Daniels Midland), Grupo Cosan, US Bioenergy Corporation, Vera Sun Energy
Corporation e Tereos, representando mais de 15% de toda produção mundial deste produto.
Para mais informações, ver “Visão Geral dos Setores de Açúcar e Etanol” e “Fatores de Risco – A forte
concorrência a que estamos sujeitos em nossos setores de atuação pode afetar de maneira adversa nossa
participação no mercado e nossa lucratividade”.
Nossas Vantagens Competitivas
Localização estratégica de nossas unidades
Nossas atividades estão concentradas na região centro-sul do Brasil, mais especificamente no noroeste
do Estado de São Paulo, região essa que é a maior e uma das melhores áreas no mundo para a
produção de cana-de-açúcar, possuindo:
•

clima favorável, mitigando a necessidade de irrigação;

•

combinação de clima e solo que possibilitam a alta produção de açúcar e etanol por hectare de
cana-de-açúcar plantada;

•

propriedades agrícolas de grande porte, com produção em grande escala;

•

grande disponibilidade de terras a serem exploradas para cultura de cana-de-açúcar;

•

ampla infra-estrutura logística, que permite o fácil escoamento da produção;

•

proximidade de grandes centros consumidores de produtos alimentícios;

•

proximidade de grandes centros consumidores de combustíveis; e

•

proximidade de fornecedores de equipamentos e insumos.

A disposição estratégica de nossas unidades industriais e sua proximidade umas das outras são fatores que
contribuem para uma maior segurança de abastecimento de matéria-prima. Assim, a Companhia se
concentra na produção da quantidade de cana-de-açúcar que entende ser estratégica e compra de terceiros
a parte restante. Hoje, excluída a participação da Andrade, cerca de 31,0% da cana-de-açúcar que
processamos é cultivada pelo Grupo Guarani e os 69,0% restantes são provenientes de terceiros
fornecedores, com quem temos relacionamento comercial de longo prazo por meio de contratos. Assim,
buscamos concentrar nossos esforços e recursos na atividade industrial de transformação da cana-de-açúcar,
a fim de reduzir o nível de ativo imobilizado e melhorar o retorno de capital de nossos acionistas.
Nossos contratos de fornecimento de cana-de-açúcar têm, usualmente, prazos de vigência de 5 safras.
Os preços são apurados ao final de cada ano-safra, a partir da metodologia estabelecida no Manual de
Instruções do CONSECANA – SP, que é indexado aos preços de açúcar e etanol apurados no Estado de
São Paulo. Assim, o custo da cana-de-açúcar comprada de terceiros acompanha os preços dos nossos
produtos nos principais mercados e, portanto, funciona como um mecanismo de hedge natural,
mitigando a volatilidade dos nossos resultados.
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A distância entre a matéria-prima e a unidade de processamento de cana-de-açúcar é um fator
importante da nossa atividade. Ter unidades industriais próximas umas das outras permite a otimização
logística do transporte da cana-de-açúcar, dos nossos mais de mil parceiros comerciais (incluindo
aqueles com quem mantemos contratos de parceria agrícola, fornecimento e arrendamento), dentre os
quais, 493 são fornecedores de cana-de-açúcar do Grupo Guarani, excluída a Andrade.
A proximidade das nossas unidades industriais e, por conseqüência, das plantações de cana-de-açúcar, que são
a nossa matéria-prima, ainda nos permite uma redução dos custos relacionados às novas tecnologias de
monitoramento de campo, aproveitamento de equipamentos de plantio e colheita de cana-de-açúcar, além de
estarmos concentrados na região noroeste do Estado de São Paulo, fator que também nos permite formar
importantes parcerias com os principais centros de informação e pesquisa brasileiros, em sua grande maioria
estabelecidos na região, tal como o CTC, do qual somos sócios. Temos, ainda, convênio firmado com os
melhores institutos e fundações de desenvolvimento e pesquisa de tecnologia de ponta e renome
internacional, como a UFSCAR, com seu programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, o Instituto
Agronômico de Campinas – IAC (PROCANA – “Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar”) e o Instituto
Biológico de Campinas – IBC (“Controle Biológico de Pragas de Cana-de-Açúcar”).
Todas estas características contribuem para um ambiente favorável para a produção de cana-de-açúcar
de alta qualidade e rentabilidade, permitindo uma efetiva redução dos nossos custos e otimização de
nossa capacidade de produção.
Comprovada capacidade de expansão e crescimento
Somos uma das companhias que mais cresceram no setor sucroalcooleiro nos últimos quatro anos, com taxa
de crescimento anual de 42,8%, em produção de cana-de-açúcar. Crescemos por meio de aquisições,
melhorias e ampliações de nossas instalações existentes (brownfield) e criação de novas unidades
(greenfield), em função das oportunidades de crescimento existentes na região centro-sul do Brasil, onde se
localizam nossas unidades industriais. A nossa capacidade de transformação de cana-de-açúcar no Brasil
aumentou de aproximadamente 3,8 milhões de toneladas na safra 2003/2004 para os atuais 11,1 milhões
de toneladas, incluindo nossa participação no capital social da Andrade, mediante as seguintes ações:
•

Expansão da Cruz Alta, que teve sua capacidade de processamento de cana-de-açúcar
aumentada de 2,4 milhões de toneladas na safra 2003/2004, para 4,9 milhões de toneladas,
na safra 2006/2007;

•

Expansão de Severínia, que teve sua capacidade de processamento de cana-de-açúcar
aumentada em 26,3%, de 1,9 milhões de toneladas na safra 2003/2004 para 2,4 milhões de
toneladas na safra 2006/2007;

•

Aquisição e expansão da São José que já teve sua capacidade de processamento aumentada,
de 1,6 milhão de toneladas na safra 2004/2005 para 2,1 milhões de toneladas de cana-deaçúcar na safra 2006/2007. A São José está atualmente numa segunda fase de investimentos
industriais que deverão aumentar sua capacidade, até a safra 2009/2010, para 3,8 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar;

•

Aquisição do projeto da unidade industrial Tanabi que estará pronta para processar, na safra
2007/2008, aproximadamente 430,0 mil toneladas de cana-de-açúcar, produzindo até 38,0
mil metros cúbicos de etanol e terá capacidade total, quando terminada na safra 2011/2012,
de processar 2,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar; e

•

Aquisição da Andrade, a qual processou, na safra 2006/2007, 2,9 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar.
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Adicionalmente, contamos com o Projeto Cardoso, já licenciado e com plantio realizado, que deverá,
quando concluído, ter capacidade de processamento de 2,0 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.
Ademais:
•

Aquisição da Companhia de Sena pelo Grupo Guarani, em maio de 2007, que com sua
unidade industrial localizada em Moçambique processou, na safra 2006/2007, 654,2 mil
toneladas de cana-de-açúcar e possui um contrato de concessão renovável para usar e
desenvolver 91,0 mil hectares de terra por um período de 50 anos.

As expansões (brownfield), aquisições e projetos novos (greenfield) no Brasil estão todos localizados na
mesma região. O Grupo Guarani trabalha na consolidação da posição de líder na sua região de atuação.
Foco em produtos com alto valor agregado, açúcares refinados, qualidade, marca forte e
reconhecida e relacionamento duradouro com clientes
Participamos ativamente do mercado de produtos derivados de açúcar com alto valor agregado,
especialmente produtos destinados à indústria alimentícia e de bebidas, como açúcar líquido e açúcar
invertido (utilizados especialmente em bebidas) e somos especializados no refino do açúcar, que atende
demandas específicas de nossos clientes. A vocação de produzir produtos refinados fica evidente no
aumento de 282,0 mil toneladas de açúcares refinados produzidos em 2004/2005 para as 448,4 mil
toneladas de açúcares refinados produzidos na safra 2006/2007.
A renomada qualidade de nossos açúcares e a customização que oferecemos em nossa ampla variedade de
produtos são traduzidos em simplificação e economia em etapas da linha de produção de nossos clientes,
com efetiva redução de custos, e com conseqüente fidelização à nossa marca. Assim estabelecemos laços de
confiança com nossos clientes, que formam uma carteira composta de importantes empresas multinacionais
do setor alimentício e de bebidas, com quem temos relacionamento comercial de longo prazo. A
diversificação de nossos produtos diminui nossa exposição a variações de demanda nos mercados em que
atuamos e aumenta a abrangência de clientes e necessidades que estamos aptos a satisfazer.
A força da marca do açúcar refinado Guarani, amplamente reconhecida no Brasil e das marcas do
Grupo Tereos, reconhecidas no mundo como símbolo de qualidade, atuam como relevante fator de
atração para nossos clientes e parceiros comerciais, constituindo um importante elemento de facilitação
de nossas operações. Como conseqüência, mantemos uma base diversificada e ampla de clientes, em
constante crescimento, em todos os mercados em que atuamos, o que reduz nosso risco comercial.
Força, visão de vanguarda e experiência de nosso Acionista Controlador
A empresa francesa Tereos, nosso Acionista Controlador, é a quarta maior produtora de açúcar e a
quinta maior produtora de etanol do mundo, no ano de 2006, segundo a LMC e a UNICA, e está em
fase de negociação para aquisição da Talfiie, com a qual se tornará a terceira maior produtora de
glucose da União Européia, segundo a AAF – Association des Amidonniers et Féculiers. A Tereos
produziu, em 2006, cerca de 2,7 milhões de toneladas de açúcar e 858,0 mil metros cúbicos de etanol,
e tem posição comercial relevante na comunidade européia e grande experiência na tecnologia de
produção de etanol (a partir de beterraba, trigo e cana-de-açúcar) e de açúcar (a partir de beterraba e
cana-de-açúcar), destacando-se como uma das únicas empresas mundiais a deter tecnologia de
produção a partir de todas as mencionadas variedades de matérias-primas.
Acreditamos que nosso Acionista Controlador nos proporciona uma visão de vanguarda do setor
sucroalcooleiro, além de nos permitir partilhar de sinergias e das experiências que o Grupo Tereos
detém na redução de custos operacionais e utilização de novas tecnologias de produção, melhorando a
eficiência operacional de nossa Companhia. Ademais, a grande capacidade da Tereos em fornecer
produtos e suporte a empresas globais, com carteira de clientes consolidada, composta por grandes
multinacionais do setor alimentício e de bebidas, com quem mantém relacionamento de longo prazo,
constituem e constituirão uma vantagem competitiva para nós na obtenção e aproveitamento de
oportunidades comerciais no Brasil e no mundo.
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Adicionalmente, firmamos com a Tereos, em 29 de junho de 2007, um acordo de não concorrência,
por meio do qual a Tereos se compromete a dar prioridade à nossa Companhia em qualquer atividade
canavieira que o Grupo Tereos tenha a oportunidade de controlar, em qualquer lugar do mundo,
exceto na França e seus territórios.
Complexo agro-industrial moderno e mecanizado
Temos um dos parques industriais mais novos e modernos do Brasil, mantendo os mais altos padrões
de produtividade, qualidade e segurança, com investimentos industriais de cerca de R$206,3 milhões
tendo sido feitos em ativos imobilizados, equipamentos novos ou revitalizados, realizados nos exercícios
findos em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007. A unidade Cruz Alta possui uma destilaria nova, instalada
em 2003, a unidade Severínia passou por um amplo processo de modernização que terminou no final
da safra de 2006/2007, a unidade São José foi inaugurada em 2003, a recém adquirida Andrade vem
sendo modernizada desde 1999, com inclusão de uma fábrica de açúcar e uma refinaria ao seu parque
industrial e Tanabi é um greenfield que iniciará em 2007 a processar cana-de-açúcar.
Contamos com o apoio tecnológico e compartilhamos a experiência detida pelo Grupo Tereos, que tem
forte participação nas melhorias do nosso processo operacional e na redução de nossos custos. Seguem
exemplos concretos de aplicações da tecnologia Tereos às nossas unidades:
•

a unidade industrial São José possui moenda para processamento de cana-de-açúcar de última
geração, e está em fase de instalação um novo tipo de moenda, pioneira no Brasil, de grande
capacidade, que consome 30,0% menos energia e permite economia de manutenção, se
comparada a uma moenda tradicional;

•

a unidade Cruz Alta dispõe de um novo tipo de difusor, capaz de extrair o caldo da cana-deaçúcar de forma mais eficiente que as moendas tradicionais, com uma efetiva redução na
exigência de energia elétrica envolvida no processo e custos de manutenção menores;

•

melhorias no preparo da cana-de-açúcar, que geraram o aperfeiçoamento de um processo que
envolve apenas um equipamento (desfibrador) – e não os dois ou três tradicionalmente utilizados para
a mesma tarefa – resultando em um investimento menor e em menores custos de manutenção;

•

a adoção de métodos de manutenção preventiva que reduziram o número de horas de
manutenção por tonelada de cana-de-açúcar processada, de 0,08 hora/tonelada/dia na safra
2001/2002 para 0,03 hora/tonelada/dia na safra 2006/2007; e

•

uso de equipamentos a vácuo contínuo no nosso processo produtivo, para cristalização de
açúcar, permitindo-nos trabalhar com vapor de baixa pressão, reduzindo consideravelmente a
energia despendida no processo.

Relevantes investimentos foram feitos por nós em um plano de mecanização na área agrícola. Somos
pioneiros na técnica de plantio mecanizado no Brasil, com experiência e com investimentos recentes que
permitem chegar a 35,0% de mecanização do plantio de cana-de-açúcar cultivada pela Companhia,
excluída a participação da Andrade. Ademais, estamos também investindo no aumento de nossa capacidade
de colheita mecânica e já temos hoje capacidade de colher mecanicamente cerca de 80,0% da cana-deaçúcar cultivada pela Companhia, comparada com os 48,0% de nossa capacidade na safra 2001/2002. A
colheita mecânica reduz os riscos de acidentes de trabalho, além de auxiliar na redução de nossos custos
operacionais, sendo mais econômica do que a colheita convencional. Nosso objetivo de curto prazo é
mecanizar integralmente o processo de colheita de cana-de-açúcar cultivada pela Companhia.
Forte geração de fluxo de caixa operacional
Apresentamos um EBITDA Ajustado de R$247,9 milhões no exercício social findo em 30 de abril de
2007, R$130,4 milhões no exercício findo em 30 de abril de 2006 e R$107,7 milhões no exercício findo
em 30 de abril de 2005, com margens (que representam o EBITDA Ajustado dividido pela receita
líquida de vendas) de 29,3%, 26,6% e 29,4%, respectivamente, representando uma taxa de
crescimento de 130,2%, de 2005 a 2007. Em 30 de abril de 2007, nosso saldo de empréstimos e
financiamentos de curto e longo prazo, acrescido do saldo de financiamento de impostos (REFIS) de
curto e longo prazo e das dívidas com partes relacionadas, menos o saldo de disponibilidades era de
R$554,6 milhões, equivalente a 2,24 vezes o EBITDA Ajustado do exercício social findo em 30 de abril
de 2007, tendo especialmente em vista os investimentos de R$324,9 milhões, realizados no exercício
findo em 30 de abril de 2007, para a modernização das unidades industriais do Grupo Guarani.
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Baixo custo operacional
A experiência e know-how técnico que possuímos no cultivo de cana-de-açúcar, em conjunto com as
pesquisas agrícolas e os investimentos que estamos conduzindo nas áreas industrial e agrícola,
permitem que tiremos um maior proveito das condições naturais da região centro-sul do Brasil.
A localização estratégica das nossas unidades industriais, o relacionamento de longo prazo que temos
com nossos parceiros comerciais, a tecnologia que compartilhamos por sermos parte do Grupo Tereos
e o fato de nosso parque industrial e agrícola ser moderno, entre outros, contribuem para que
possamos atingir o objetivo, que consideramos essencial, de manter baixo o nosso custo operacional.
Estamos nos focando na estratégia de aumentar escala e especializar as nossas unidades industriais,
aumentando nossa capacidade de produção, aperfeiçoando a qualidade de nossos produtos e
reduzindo custos fixos. Assim, as unidades Cruz Alta e Andrade têm vocação para açúcares refinados e
industriais, a unidade industrial Severínia produz açúcares brancos especiais para uso industrial, a
unidade industrial São José está voltada para a produção de açúcares brutos e/ou brancos e a unidade
industrial Tanabi e o Projeto Cardoso produzirão exclusivamente etanol.
Equipe administrativa profissional e com ampla experiência em suas competências específicas
Temos uma equipe experiente, alinhada e engajada no cumprimento da missão e visão estratégica da
nossa Companhia. Entendemos que nosso potencial de crescimento está diretamente ligado à nossa
capacidade de atrair e manter os melhores profissionais. Somos administrados por profissionais de
mercado, com ampla experiência no setor sucroalcooleiro e em suas respectivas áreas de
especialização. Sendo parte do Grupo Tereos, partilhamos de sinergias e políticas administrativas
globais, e suporte na preparação e implementação de nosso plano de negócios.
Nossa Estratégia
Os principais componentes de nossa estratégia são:
Focar na expansão da atividade de processamento de cana-de-açúcar para a produção de etanol
Entendemos que o etanol é uma commodity que apresenta pouca ou nenhuma diferenciação, quanto
às características do produto em si. Portanto, acreditamos que um dos diferenciais em sua produção é
a redução dos custos nela envolvidos. Pretendemos aproveitar novas oportunidades de negócios
derivadas do crescente mercado de etanol no Brasil e no mundo.
Para tanto, a unidade industrial Tanabi e o nosso Projeto Cardoso foram concebidos para terem,
inicialmente, foco em etanol, com a especialização das atividades industriais. As unidades industriais Cruz
Alta, Severínia e Andrade, ao contrário, estão sendo especializadas para produzir açúcar de alta qualidade.
A recente aquisição do controle da Andrade, que possui um dos maiores parques de destilação do
Brasil, vai proporcionar ao Grupo Guarani escala para produzir etanol competitivo a partir da cana-deaçúcar da Andrade e do subproduto da cana-de-açúcar (mel final) produzido pela São José.
Manter nossa liderança em produtos de alto valor agregado e com maior margem
Os projetos de ampliação da capacidade de refino das unidades industriais Cruz Alta e Andrade estão
de acordo com nosso objetivo de manter a liderança em produtos de alto valor agregado e com maior
margem, tais como açúcar refinado granulado, açúcar refinado amorfo empacotado, açúcar refinado
amorfo industrial, açúcar líquido e açúcar líquido invertido, responsáveis conjuntamente por 45,0% de
nossas receitas líquidas durante a safra 2006/2007. Investimos continuamente na qualidade de nossos
produtos e serviços, em máquinas, equipamentos, insumos e tecnologia, por entendermos que tais
fatores são muito valorizados por nossos clientes, que buscam confiabilidade, consistência e
comprometimento por parte de seus fornecedores.
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A redução da oferta das exportações da União Européia provocou uma redução da oferta mundial de
açúcares refinados, que criou condições favoráveis para refinarias, que recebem o pagamento de um
prêmio sobre o produto. As refinarias próximas às unidades produtoras de açúcar, a partir da cana-deaçúcar, como é o nosso caso, têm ainda a vantagem de ter custos reduzidos de energia elétrica.
Acreditamos que um de nossos fortes diferenciais consiste na qualidade e no elevado valor agregado
de nossos açúcares derivados da transformação de cana-de-açúcar, destinados à indústria alimentícia e
de bebidas, tais como açúcar líquido e açúcar invertido, bem como em nossa especialidade no refino de
nosso açúcar.
Crescer seletivamente em mercados estratégicos no Brasil e no mundo
Sendo controlados por uma das empresas líderes mundiais no setor de açúcar e etanol, e em virtude de
nossa experiência, liderança e escala, estamos abertos a novas oportunidades estratégicas de
crescimento que ofereçam condições e vantagens condizentes com os objetivos e metas de nossa
Companhia, tal como se reflete, por exemplo, na aquisição de participação na Andrade, no noroeste
do Estado de São Paulo, e na aquisição de participação na Companhia de Sena, em Moçambique,
buscando atender aos clientes nos diferentes mercados consumidores internacionais.
Atualmente, aproximadamente 63,9 milhões de hectares de terras brasileiras são utilizadas para a
agricultura, sendo que deste montante apenas 10,7% são destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar.
Grande parte das terras disponíveis estão localizadas na região centro-sul do Brasil, onde se encontram
as unidades industriais do Grupo Guarani. Com base em investimentos já realizados em tecnologia e
desenvolvimento, além de plantio e equipamentos, pretendemos continuar a implementar as medidas
necessárias para satisfazer o nosso potencial de crescimento, especialmente mediante a expansão do
plantio e a conclusão da unidade industrial Tanabi e o Projeto Cardoso, que nos dão a possibilidade
projetada de crescimento adicional de 7,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar até a safra
2011/2012 passando do processamento atual de 11,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar para
aproximadamente 18,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o que significará um aumento de
transformação de referida matéria-prima das atuais 1,1 milhão de toneladas de açúcar e 309,0 mil
metros cúbicos de etanol, para aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de açúcar e
aproximadamente 718,0 mil metros cúbicos de etanol. Ademais, a nossa Companhia está, como tem
estado, atenta a possibilidades seletivas de fusões e aquisições, parcerias estratégicas, melhorias e
ampliações das instalações existentes e criação de novas unidades, desde que essas decisões agreguem
valor ao nosso negócio dos pontos de vista estratégico e financeiro.
Buscar continuamente redução de custos e aumento da eficiência operacional
Entendemos que o sucesso da implementação de nossa estratégia está intimamente ligado à redução
de custos e ao melhor aproveitamento do capital empregado e, por tal razão, pretendemos continuar a
ser um dos transformadores de cana-de-açúcar de mais baixo custo no Brasil, frente a informações
disponíveis para companhias abertas de nosso ramo de atuação. Ademais, com nossos constantes
investimentos em técnicas mais eficientes, nosso objetivo é extrair uma margem maior a partir de cada
tonelada de cana-de-açúcar processada. Para otimizar nossos resultados, seguimos buscando
continuamente o aperfeiçoamento de nossos processos, de ferramentas de tecnologia da informação,
consolidação da nossa posição geográfica estratégica na região centro-sul do Brasil, qualificação de
nossos fornecedores de matéria-prima, financiamentos, terceirização de atividades não estratégicas,
obtenção de ganhos de escala com o crescimento de nossa produção e identificação de sinergias com
as demais empresas do Grupo Guarani, com o propósito de sempre melhorar nossas eficiências e
reduzir nossos custos operacionais.
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Estrutura da Companhia
O quadro a seguir apresenta a nossa estrutura organizacional resumida em 30 de junho de 2007.
Tereos(2)
FRANÇA

100%

Berneuil(2)

BRASIL
100%(1)

Matesa Com. e
(2)
Part. Ltda.

Maria Tereza
(2)
de A. Sichieri

Mahetê Com. e
(2)
Part. Ltda.

Maria Heloísa
(2)
de A. Mura

75,2%

Tereos do
(2)(3)
Brasil
12,2%

(3)

SHL

50%

12,6%
(4)

Companhia
ILHAS MAURÍCIO
MOÇAMBIQUE

100%(5)

100%(9)
(3)

Jocael
28%

Cruz Alta
(3)
Participações

91,1%
100%(6)

100%(7)

39,3%
100%(8)

COMPANHIA
(4)
DE SENA
(4)

TANABI
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(4)

CARDOSO

SÃO JOSÉ

(4)

ANDRADE

(4)

Deste total, menos de 0,1% pertence à Tereos. A Tereos, por sua vez, é constituída, segundo as leis da França, sob a forma de união de
cooperativas agrícolas de capital variável, sendo detida por aproximadamente 14.000 cooperados. Para mais informações sobre a Tereos, nosso
Acionista Controlador, ver “Principais Acionistas”.
Acionistas (diretos ou indiretos) da Companhia.
Sociedades holding.
Sociedades operacionais.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Tereos do Brasil.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Companhia.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Companhia.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Jean Claude Religieux.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Companhia.

Nossa sede está localizada na Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5, Olímpia, SP, Brasil, e nosso
telefone é (0xx17) 3280-1000. O nosso Departamento de Relações com Investidores está localizado na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 13º Andar, Cj. 132, 05426-100, São Paulo, SP, Brasil, o telefone
é (0xx11) 3544-4900, o fax é (0xx11) 3544-4917, o e-mail é o ri@aguarani.com.br e o site é o
www.acucarguarani.com.br. As informações contidas em nossa página na rede mundial de
computadores não são partes integrantes deste Prospecto.
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SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
E OPERACIONAIS SELECIONADAS
As informações financeiras incluídas neste Prospecto devem ser lidas em conjunto com nossas
demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de abril de 2007, 2006 e 2005 e
respectivas notas explicativas, incluídas no presente Prospecto, as quais foram por nós elaboradas em
conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes emitiu parecer de auditoria, com ressalva, sobre
as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005, tendo em
vista que, em 30 de abril de 2005, a controlada Olímpia Agrícola, incorporada pela Companhia em
3 de maio de 2005, registrou parcela dos estoques de lavoura de cana-de-açúcar a valor de mercado,
resultando em aumento do saldo contábil dos referidos estoques no montante de R$23,9 milhões.
Conseqüentemente, em 30 de abril de 2005 os estoques estão aumentados em R$23,9 milhões e o
patrimônio líquido e o resultado do exercício findo em 30 de abril de 2005 estão aumentados em
R$15,8 milhões, líquidos dos efeitos tributários. Como conseqüência da comercialização dos produtos
fabricados com esse estoque, o resultado do exercício findo em 30 de abril de 2006, encontra-se
diminuído também pelo montante de R$15,8 milhões, líquidos dos efeitos tributários.
No entanto, de forma a apresentar informações adequadas e permitir a comparabilidade das informações
financeiras de 2007, 2006 e 2005, incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril
de 2007, 2006 e 2005 o balanço patrimonial consolidado ajustado levantado em 30 de abril de 2005 e as
demonstrações de resultado consolidadas ajustadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005,
eliminando os efeitos relativos à ressalva existente no parecer de nossos auditores independentes descrita
anteriormente. Desta forma, o balanço patrimonial consolidado de 30 de abril de 2005 e as demonstrações de
resultado consolidadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005 apresentados nas tabelas das
seções “Sumário das Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas”, “Informações Financeiras e Outras
Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e os Resultados Operacionais” correspondem ao balanço patrimonial consolidado ajustado
e as demonstrações de resultado consolidadas ajustadas descritas na nota explicativa 27 às demonstrações
financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
Adicionalmente, tendo em vista a aquisição da São José pelo Grupo Guarani, em maio de 2006, e o fato de
que, a partir deste momento, a Companhia e a São José estavam sob administração e controle acionário
comuns, também incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006
e 2005 a demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José para o exercício findo em 30 de
abril de 2007. Os critérios aplicados na elaboração da demonstração de resultado combinada foram
semelhantes aos procedimentos de consolidação, exceto pela parcela do resultado do exercício representativa
aos percentuais de participação detidos pela controladora da Companhia na São José em cada um dos
períodos somada à participação detida pela controlada Cruz Alta. Os percentuais utilizados para a elaboração
da demonstração de resultado combinada foram de 59,4% de 1° de maio a 31 de julho de 2006, 78,4% de
1° de agosto a 31 de dezembro de 2006, 95,3% de 1° de janeiro a 31 de março de 2007 a 99,9% a partir de
1° de abril de 2007. Desta forma, a demonstração de resultado para o exercício findo em 30 de abril de 2007
apresentada nas tabelas das seções “Sumário dos lnformações Financeiras e Operacionais Selecionadas” e
“Informações Financeiras e Outras Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e na “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” corresponde à
demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José descritas na nota explicativa 27 às
demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
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Dados da Demonstração do Resultado
A tabela abaixo apresenta os valores relativos à demonstração dos resultados para os exercícios findos
em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007, considerando apenas as unidades industriais que faziam parte
do Grupo Guarani em 30 de abril de 2007.
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Consolidado
Ajustado
Ajustado
Combinado
2005
2006
2007
(em R$ milhões)
Receita Bruta de Vendas........................................................
Impostos sobre vendas ..........................................................
Devoluções e Abatimentos ....................................................
Receita Líquida de Vendas ....................................................
Custos dos Produtos Vendidos .............................................
Lucro Bruto ..........................................................................
(Despesas) Receitas Operacionais:
Com Vendas ........................................................................
Gerais e Administrativas ........................................................
Honorários da Administração ...............................................
Depreciações, amortizações e exaustões ...............................
Resultado de equivalência patrimonial ..................................
Outras receitas operacionais, líquidas ....................................
Total ....................................................................................

434,4
(66,6)
(1,8)
366,0
(222,3)
143,7

578,8
(86,7)
(2,5)
489,6
(323,7)
165,9

966,3
(115,1)
(4,3)
846,9
(530,7)
316,2

(37,0)
(21,9)
(2,7)
(35,8)
(0,0)
1,6
(95,8)

(43,9)
(23,8)
(2,4)
(35,7)
–
0,3
(105,5)

(72,1)
(46,8)
(5,4)
(40,3)
–
0,1
(164,5)

Lucro operacional antes do resultado financeiro ....................
Receitas (Despesas) financeiras:
Receitas financeiras ..............................................................
Despesas financeiras .............................................................
Variação monetária e cambial ativa ......................................
Variação monetária e cambial passiva ...................................
Total ....................................................................................

47,9

60,4

151,7

21,6
(17,1)
2,2
(3,1)
3,6

22,1
(26,8)
4,3
(6,8)
(7,2)

37,7
(49,2)
1,1
(5,7)
(16,1)

51,5
0,5

53,2
0,9

135,6
1,6

52,0
(14,3)
(9,6)
(23,9)

54,1
(1,4)
(1,3)
(2,7)

137,2
(30,3)
21,0
(9,3)

–
28,1

–
51,4

(4,5)
123,4

Lucro operacional .................................................................
Resultado não operacional ...................................................
Lucro antes do imposto de renda, da contribuição social e da
participação de minoritários ..................................................
Imposto de renda e contribuição social - parcela corrente......
Imposto de renda e contribuição social - parcela diferida .......
Total ....................................................................................
Participação de acionistas minoritários...................................
Lucro líquido do exercício..................................................
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Dados do Balanço Patrimonial
A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos nossos balanços patrimoniais referentes aos
exercícios findos em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007, considerando apenas as unidades industriais
que faziam parte do Grupo Guarani em 30 de abril de 2007.
Em 30 de abril de
Consolidado
Ajustado
2005

Consolidado
2006
(em R$ milhões)

Consolidado
2007

Ativo
Circulante
Disponibilidades.....................................................................
Contas a receber de clientes ..................................................
Estoques ................................................................................
Adiantamento a fornecedores................................................
Impostos a recuperar .............................................................
Créditos diversos ...................................................................
Total do circulante.................................................................

35,3
53,0
48,0
7,1
9,5
9,1
162,0

48,1
64,0
57,6
22,9
7,2
4,4
204,2

6,2
75,4
118,4
12,4
12,7
6,6
231,7

Não Circulante
Partes relacionadas ................................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ....................
Adiantamentos a fornecedores ..............................................
Outros créditos ......................................................................
Investimentos:
Investimentos em controladas .............................................
Outros investimentos ..........................................................
Imobilizado............................................................................
Intangível...............................................................................
Diferido .................................................................................
Total do não circulante .........................................................

–
18,7
–
3,5

–
5,5
1,9
3,7

0,1
24,4
12,9
145,9

(0,0)
0,1
232,1
58,2
0,1
312,7

–
–
285,6
23,4
0,7
320,8

183,7
4,4
628,5
0,3
11,4
1.011,6

Total do Ativo ........................................................................

474,7

525,0

1.243,3

Circulante
Fornecedores .........................................................................
Empréstimos e financiamentos...............................................
Impostos e taxas ....................................................................
Salários, indenizações e férias a pagar....................................
Juros sobre o capital próprio ..................................................
Financiamento dos impostos (REFIS).......................................
Imposto de renda e contribuição social a recolher ..................
Partes relacionadas ................................................................
Outras contas a pagar............................................................
Total do circulante.................................................................

24,0
2,1
21,9
6,0
11,9
9,4
–
–
1,9
77,2

44,9
27,6
12,2
6,6
0,0
11,6
(0,0)
–
2,3
105,2

33,4
77,4
19,3
10,3
111,0
10,5
1,8
141,9
7,0
412,6

Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos ..............................................
Financiamento dos impostos (REFIS).......................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ....................
Provisão para contingências ...................................................
Total do não circulante .........................................................

4,0
84,7
20,2
3,0
111,9

5,4
78,7
8,4
3,4
95,9

34,6
296,4
6,0
8,3
345,3

Patrimônio Líquido
Capital Social .........................................................................
Reserva de capital ..................................................................
Reservas de lucros..................................................................
Lucros acumulados ................................................................
Total do Patrimônio Líquido .................................................

236,8
–
9,8
39,0
285,6

262,8
–
11,1
50,0
323,9

327,2
93,8
17,0
47,4
485,4

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...........................

474,7

525,0

1.243,3

Passivo
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Informações Pro Forma Não Auditadas
Em 25 de maio de 2007, foi celebrado um contrato de compra e venda de ações entre a Companhia, na
condição de compradora, e Fabrício Andrade e Alexandre Andrade, na condição de vendedores, relativo à
compra feita por indicação da Companhia, pela Cruz Alta Participações, da totalidade do capital social da Jocael.
Referida sociedade detém 39,3% do capital social da Andrade. Após tal aquisição, na mesma data de 25 de
maio de 2007, a Companhia celebrou contrato de compra e venda de ações com José Carlos de Andrade e
Eliana Marchesi Bicalho de Andrade, também acionistas da Andrade, para compra de ações representativas de
28,1% adicionais do capital social da Andrade, condicionada ao exercício do direito de preferência por parte dos
demais acionistas da Andrade. Como nenhuma das partes envolvidas exerceu seu direito de preferência, em 4
de junho de 2007 as ações da Andrade, representativas de 28,1% do seu capital social, foram transferidas para
a Cruz Alta Participações, por indicação da Companhia, nos termos do contrato de compra e venda de ações
acima mencionado. Desta forma, a Cruz Alta Participações passou a deter, direta e indiretamente, 67,4% do
capital social da Andrade. A Andrade e a Jocael prepararam demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 30 de abril de 2007, (sendo que as demonstrações financeiras da Jocael correspondem ao período de
quatro meses findos em 30 de abril de 2007) elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil, as quais foram auditadas pela BDO Trevisan e incluídas nos Anexos F e G deste Prospecto.
Adicionalmente, em 25 de maio de 2007, celebramos com Berneuil (sociedade francesa detida por nosso
Acionista Controlador), um contrato de compra e venda, por meio do qual adquirimos 50% do capital social da
SHL, sociedade holding detentora de participação societária correspondente a 91,1% do capital social da
Companhia de Sena. A SHL prepararou demonstrações financeiras consolidadas relativas ao período de 12
meses encerrado em 31 de março de 2007, elaboradas de acordo com o IFRS, e ajustadas de acordo com as
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, as quais foram revisadas pela Ernst Young.
Com o exclusivo objetivo de propiciar uma melhor compreensão da nossa posição financeira e de resultados
levando em conta a aquisição da totalidade do capital social da Jocael e sua respectiva participação na Andrade,
da aquisição via Cruz Alta Participações na Andrade, bem como da aquisição de 50% do capital da SHL,
apresentamos neste Prospecto, informações financeiras pro forma não auditadas relativas ao exercício findo em
30 de abril de 2007. Estas informações financeiras pro forma não auditadas apresentam a posição financeira e
os resultados da nossa Companhia auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu, acrescentados de (i) posição
financeira e os resultados da Jocael e Andrade, extraídos das demonstrações financeiras auditadas pela BDO
Trevisan relativas ao exercício findo em 30 de abril de 2007, incluídas nos Anexos F e G deste Prospecto,
respectivamente, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (sendo que as
demonstrações da Jocael correspondem ao período de 4 meses findos em 30 de abril de 2007); (ii) posição
financeira e os resultados consolidados da SHL, extraídos das demonstrações financeiras revisadas pela Ernst
Young relativas ao período de 12 meses findo em 31 de março de 2007, elaboradas de acordo como IFRS, e
ajustado de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (foi utilizada a taxa média da cotação de
compra e venda de R$2,058 por US$1,00 para conversão de dados financeiros da SHL, e Metical 0,777 por
R$1,00 para a conversão de dados financeiros da Companhia de Sena); (iii) determinados ajustes pro forma
diretamente relacionados com as transações, com impacto contínuo na Companhia e suportados factualmente,
conforme descritos na seção "Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados
Operacionais – Informações Pro forma" deste Prospecto, de forma a refletir os resultados efetivos da Jocael, da
Andrade e da SHL, como se elas tivessem sido adquiridas em 1º de maio de 2006 no caso da demonstração de
resultado e em 30 de abril de 2007 no caso do balanço patrimonial.
As demonstrações de resultado pro forma não auditadas consolidadas são apresentadas exclusivamente para
fins informativos e não deverão ser interpretadas como nossas demonstrações de resultado de fato ou dos
efeitos sobre a nossa posição patrimonial e financeira, caso (i) a aquisição de 100% da Jocael e 67,4% do capital
da Andrade e (ii) 50% do capital da SHL tivessem efetivamente ocorrido em 1º de maio de 2006 no caso da
demonstração de resultado e em 30 de abril de 2007 no caso do balanço patrimonial, ou utilizadas como
indicativo de nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado. As demonstrações de resultado pro
forma não auditadas são baseadas em premissas que consideramos razoáveis e deverão ser lidas em conjunto
com as demais informações financeiras incluídas neste Prospecto, incluindo nossas demonstrações financeiras
auditadas. As informações financeiras pro forma não auditadas não são necessariamente indicativas do
resultado das operações ou dos efeitos sobre a posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos caso as
sociedades mencionadas acima estivessem sob controle e administração comuns para o exercício findo em 30
de abril de 2007 e não pretendem ser indicativas de resultados operacionais futuros.
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Sob as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, essas informações financeiras pro forma não podem ser
auditadas tendo em vista principalmente o fato de as empresas incluídas naquela apresentação, não
terem tido controle comum durante o exercício findo em 30 de abril de 2007, o que não permite a
combinação de resultados. No entanto:
1) as demonstrações pro forma não auditadas foram elaboradas a partir das demonstrações
financeiras consolidadas históricas da Companhia auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes, das demonstrações financeiras individuais históricas da Jocael e da
Andrade auditadas pela BDO Trevisan, e das demonstrações financeiras individuais históricas
da SHL revisadas pela Ernst & Young;
2) foram registrados ajustes pro forma ao somatório das demonstrações, sendo que as colunas referentes
a tais ajustes, bem como o somatório final, foram objeto de revisão por parte da BDO Trevisan; Essa
revisão consistiu principalmente na discussão das premissas utilizadas pela nossa Administração
e verificação dos ajustes pro forma ao somatório das demonstrações financeiras históricas
auditadas ou revisadas, conforme o caso; e
3) foi emitida pela BDO Trevisan carta de conforto nos termos da NPA-12 do Ibracon, cobrindo o
demonstrativo pro forma da Companhia.
Para maiores informações, ver a seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e os Resultados Operacionais – Informações Pro forma não auditadas” deste Prospecto.
Dados de Demonstração do Resultado Pro Forma Não Auditado:

Combinado
da companhia
Receita Bruta de Vendas..............
Deduções da Receita Bruta..........
Receita Líquida de Vendas...........
Custos dos Produtos Vendidos ....
Lucro Bruto.................................
(Despesas) Receitas
Operacionais:..............................
Efeito de conversão de moeda ....
Lucro operacional antes dos
efeitos financeiros .......................
Receitas (Despesas) financeiras ....
Lucro (prejuízo) operaciona .........
Resultado não operaciona ...........
Lucro (prejuízo) antes do
imposto de renda, da
contribuição social ......................
Imposto de renda e contribuição
social
(corrente e diferido) ....................
Participação de acionistas
minoritários ................................
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício....................................
(*)

Jocael

966,3
(119,4)
846,9
(530,7)
316,2
(164,5)

Andrade
288,1
(10,4)
277,7
(199,1)
78,6

(56,2)

Exercícios sociais findos em 30 de abril de 2007 (*)
Ajustes de
Eliminações de
praticas
transações entre
Eliminação de
contabeis 2
companhias 3
SHL
50% da SHL 1
(em R$ milhões)

74,1
(81,9)
(7,8)

74,1

(37,1)
–
(37,1)
41,0
3,9

(7,2)

–
3,6

(27,4)

10,2(a)
10,2

Total pro forma
não auditado
1.291,4
(129,8)
1.161,6
(760,5)
401,1

–

56,0(b)

(127,0)(c)

(319,1)
(3,6)

10,2

56,0

(127,0)

10,2

56,0

(127,0)

78,4
(46,4)
32,0
0,5

56,0

(127,0)

151,7
(16,1)
135,6
1,6

(56,2)
–
(56,2)
–

51,2
(28,5)
22,7

(15,0)
(3,7)
(18,7)
(2,2)

7,5
1,9
9,4
1,1

137,2

(56,2)

22,7

(20,9)

10,5

10,2

(9,3)

–

(12,4)

-

(3,5)

(4,5)

–

–

2,6

(1,3)

(56,2)

10,3

(18,3)

9,2

123,4

–

Ajustes pro
forma 4

6,7

(d)

56,0

32,5

33,4

8,2

(3,4)(e)

(6,6)

(97,0)

34,1

Exceto pelas demonstrações do resultado da Jocael que referem-se ao período de 4 meses findos em 30 de abril de 2007 e de SHL, que
referem-se ao período de 12 meses, findo em 31 de março de 2007.

Notas:
(1)
(2)

(3)
(4)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Eliminação de 50% da SHL: eliminação de 50% participação acionária da SHL detida por Sena Development Limited.
A justes de práticas contábeis: refere-se aos ajustes de práticas contábeis para uniformizar os critérios contábeis adotados pela Andrade aos
critérios utilizados pela Companhia.
Eliminação de transações entre companhias: refere-se a eliminação dos saldos entre a Companhia, Jocael e Andrade.
Ajustes pro forma: refere-se a determinados ajustes pro forma diretamente relacionados com as aquisições e impacto contínuo na companhia,
suportados factualmente.
Custos dos Produtos Vendidos: eliminação da realização da reserva de reavaliação da Andrade referente ao exercício findo em 30/04/2007 para
uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação do resuldo de equivalência: refere-se a eliminação do resultado de equivalência da participação societária de 39,3% da Jocael na
Andrade.
(Despesas) Receitas Operacionais: inclusão da despesa de amortização do ágio gerado nas aquisições da Andrade e SHL considerando taxa de
amortização anual de 20%, determinada a partir de análise de rentabilidade futura do investimento (ágio de R$ 635,1 conforme item (m) da
explicação do balanço patrimonial pro forma x 20% = R$ 127,0).
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido): efeito sobre os itens (a), (c) e (d), eliminando-se a parcela anual indedutível do ágio
decorrente da eliminação da reserva de reavaliação de ativos no valor de R$ 16,9 no momento da constituição do ágio.
Participação de acionistas minoritários: eliminação da participação de acionistas minoritários de 32,6% no resultado do exercício da Andrade
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Dados do Balanço Patrimonial Pro Forma Não Auditado:
(*)

Consolidado
da Companhia
Ativo
Circulante
Disponibilidades...........................................
Aplicações financeiras..................................
Contas a receber de clientes ........................
Estoques......................................................
Adiantamento a fornecedores .....................
Impostos a recuperar ...................................
Operações derivativos..................................
Créditos diversos..........................................
Partes relacionadas ......................................
Adiantamentos para futuro
aumento de capital.................................
Total do circulante .......................................
Não Circulante
Partes relacionadas - mútuos .......................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos ........................................
Adiantamentos a fornecedores....................
Outros créditos ............................................
Investimentos:..............................................
Investimentos em controladas......................
Agio no investimento...................................
Outros investimentos...................................
Imobilizado ..................................................
Reavaliação de Ativos...................................
Reavaliação reflexa.......................................
Intangível.....................................................
Diferido........................................................
Total do não circulante ................................
Total do Ativo ...........................................
Passivo
Circulante
Fornecedores ...............................................
Empréstimos e financiamentos ....................
Impostos e taxas ..........................................
Adiantamento de clientes............................
Salários, indenizações e férias a pagar..........
Juros sobre o capital próprio ........................
Financiamento dos impostos (REFIS) ............
Imposto de renda e
contribuição social a recolher.......................
Operações derivativos..................................
Partes relacionadas - mútuo.........................
Outras contas a pagar..................................
Total do circulante .......................................
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos....................
Partes relacionadas ......................................
Adiantamento de clientes............................
Financiamento dos impostos (REFIS) ............
Imposto de renda e contribuição
social diferidos ........................................
Provisão para contingências.........................
Partes relacionadas ......................................
Provisão para perdas com investimentos......
Total do não circulante ................................
Participação de minoritários .........................
Patrimônio Líquido
Capital Social ...............................................
Reserva de capital ........................................
Reservas de lucros........................................
Reservas de reavaliação................................
Reservas de reavaliação Reflexa....................
Lucros Acumulados .....................................
Total do Patrimônio Líquido.........................
Total do Passivo e
do Patrimônio Líquido..........................

6,2
–
75,4
118,4
12,4
12,7
–
6,6
–

Jocael

–

Andrade

38,8
–
6,3
31,9
–
7,1
–
2,9
–

–
231,7

–

–
87,0

0,1

0,5

13,0

24,4
12,9
145,9
183,7

SHL

Em 30 de abril de 2007
Eliminação de Ajustes de praticas
(1)
(2)
50% da SHL
contabeis

11,9
36,4

(6,0)
(18,2)

48,3

(24,2)

–

(f)

(0,5)

163,2

(81,6)

0,3
11,4
1.011,6
1.243,3

–
0,3
230,4
317,4

167,6
215,9

(83,8)
(108,0)

10,1

(5,1)
–

34,6
–
–
296,4

97,7
–
28,8
132,1

6,0
8,3

(25,2)
(25,2)

503,1
503,1

(18,7)
(b)
(98,6)

(117,3)
(117,3)

(5,1)

137,2

(68,6)

–

(4,3)

320,7
443,2

(g)

(132,1)
(32,9)

(f)

294,3

252,9

(126,5)

–

(12,9)

6,5

(53,5)

103,4

(51,7)

(60,9)

47,4
485,4

–
16,1
(57,0)
(32,0)

0,3
–
–
22,3
18,7
(121,1)
(79,8)

(137,6)
(34,2)

68,8
17,1

1.243,3

16,6

317,4

215,9

(108,0)

327,2
93,8
17,0
–

8,9

200,9
–
28,8
296,4

(c)

(57,9)

–

(1,0)
(h)
(47,6)
(180,7)

(32,9)

(i)

–

(d)

(117,3)

(p)

327,2
93,8
17,0
–
–
47,4
485,4

–
(j)
(16,1)
(j)
290,3
213,3
(25,2)

6,0
11,1
57,8
–
601,0

59,9

(j)

(22,3)
(e)
(18,7)
(d)
(43,4)
(84,4)

8,9
24,4
12,9
13,6
–
183,7
637,3
27,2
783,0
–
–
0,3
11,7
1.703,0
2.045,8

1,8
–
141,9
330,1
959,4

115,7

345,3

–
342,8

(4,3)

(o)

10,1

Total proforma
não auditado

48,6
247,6
21,5
32,5
13,9
111,0
10,5

(n)

122,5

(g)

32,9
2,8
1,0
47,6
48,6

(127,8)
(m)
635,1

(a)

41,5
171,5

–
–
–
2,4
102,9

(l)

111,7
(2,2)

4,4
628,5

1,8
–
141,9
7,0
412,6

(K)

(4,2)

(g)

4,4

10,2
47,7
2,2
32,5
3,6
–
4,3

–

(136,4)

16,1

–

–

(h)

33,4
77,4
19,3
–
10,3
111,0
10,5

Ajustes pro
(4)
forma

45,0
–
87,6
168,5
12,4
19,8
–
9,5
–

–
–
4,1

16,6
16,6

Eliminações de transações
(3)
entre companhias

503,1

2.045,8

(*)
Exceto pelos dados da Jocael que referem-se ao período de 4 meses findos em 30 de abril de 2007 e de SHL, que referem-se ao período de 12 meses, findo em 31 de março de 2007.
Notas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

Eliminação de 50% da SHL
Ajustes de práticas contábeis
Eliminação de transações entre companhias
Ajustes pro forma
Reavaliação reflexa
Reavaliação de Ativos
IR e CSLL diferidos
Reservas de reavaliação
Reservas de reavaliação Reflexa
Mútuo entre partes relacionadas
Financiamento dos impostos (REFIS)
Investimento em controladas
Participação de minoritários
Patrimônio líquido das investidas
Mútuo entre partes relacionadas

(l)

Investimentos em controladas

(m)

Ágio no investimento
Empréstimos e financiamentos
Outras contas a pagar
Participação minoritária

(n)
(o)
(p)

Representa a eliminação de 50% participação acionária da SHL detida por Sena Development Limited, pois a SHL é uma controlada em conjunto e será consolidada proporcionalmente.
Representa os ajustes de práticas contábeis para uniformizar os critérios contábeis adotados pela Andrade aos critérios utilizados pela Companhia.
Representa a eliminação dos saldos entre a Companhia, Jocael e Andrade.
Representa a determinados ajustes pro forma diretamente relacionados com as aquisições e impacto contínuo na companhia, suportados factualmente.
Eliminação da reserva de reavaliação reflexa referente às terras da Andrade Agricultura para uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação da reavaliação dos ativos da Andrade para uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação do Imposto de Renda diferido passivo por ocasião do estorno da Reserva de Reavaliação.
Eliminação da reserva de reavaliação de ativos para uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação da reserva de reavaliação de ativos reflexa para uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação dos mútuos entre Jocael e Andrade.
Eliminação das parcelas do REFIS de curto e longo prazos da Andrade registradas como contas a receber e contas a pagar na São José.
Eliminação do investimento detido pela Companhia e pela Jocael na Andrade.
Eliminação da participação de acionistas minoritários de 32,6% no capital social da Andrade.
Eliminação do patrimônio líquido da Jocael e Andrade.
Liquidação do saldo de mútuo contraído por ex-acionista junto a Andrade por ocasiãoda venda de suas ações a Companhia (parte do preço de aquisição).
Constituição de investimento decorrente das aquisições de participação acionária da Companhia de 67,4% do capital social da Andrade e de 50% do capital social da SHL, calculado a partir do saldo de patrimônio
líquido negativo de R$164,2 milhões e R$34,2 milhões respectivamente (R$164,2 milhões x 67,4% + R$34,2 milhões *50% = R$127,8 milhões). O patrimônio líquido da Andrade utilizado como base de cálculo foi
ajustado para uniformização de critério contábeis conforme descrito em (d) e (e) acima.
Constituição de ágio decorrente das aquisições de participação acionária da Companhia de 67,4% do capital social da Andrade e de 50% do capital social da SHL. O ágio foi calculado a partir do total pago pela
aquisição da Andrade de R$400,8 milhões somado ao valor pago pela aquisição da SHL de R$46,6 milhões, adicionado a de participação de 67,4% do patrimônio líquido negativo ajustado da Andrade no montante
de R$164,2 milhões e ao percentual de participação de 50% sobre o patrimônio líquido negativo da SHL no valor de R$34,2 milhões (valor pago pela Andrade e SHL de R$447,4 milhões adicionado de participação
negativa conforme (l) acima de R$127,8 milhões e adicionado da participação minoritária negativa absorvida pelo acionista majoritário de R$59,9 milhões = R$635,1 milhões).
Refere-se ao valor pago pela aquisição da Andrade com a utilização parcial do empréstimo de R$122,5 milhões, captado junto a Tereos.
Inclusão do saldo remanescente a pagar a vendedora em função da aquisição de participação acionária na Andrade de R$274,1 milhões e total a pagar pela quisição da SHL no montante de R$46,6 milhões.
Refere-se a eliminação total da participação minoritária sobre patrimônio negativo da Andrade e SHL alocado como ágio no pro forma.
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Dados do EBITDA Pro Forma Não Auditado
Exercício social findo em 30 de abril de 2007
(em milhões de R$)
Lucro líquido do exercício ..................................................
(+) imposto de renda..............................................................
(+)despesa (receita) financeira ................................................
(+) depreciação e amortização ...............................................
EBITDA .................................................................................
(+)despesas (receitas) não operacionais ..................................
(+)participação de minoritários...............................................
EBITDA ajustado..................................................................

34,1
(8,2)
46,4
252,1
324,4(a)
0,5
6,6
330,5

Notas:
(a)

Depreciação e amortização. Refere-se à soma de despesas de amortização e depreciação da Companhia no montante de R$96,2 milhões adicionadas às despesas da
Andrade de R$21,5 milhões e da SHL de R$7,4 milhões e ao ajuste pro forma de amortização do ágio registrado na aquisição da Andrade e SHL de R$127,0 milhões.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Companhia

Açúcar Guarani S.A.

Coordenador Líder

Banco UBS Pactual S.A.

Coordenadores Contratados

Banco Bradesco BBI S.A. e Banco Calyon Brasil S.A.

Corretoras Consorciadas

Sociedades corretoras membros da BOVESPA, contratadas pelo
Coordenador Líder.

Agente de Colocação
Internacional

UBS Securities LLC.

Oferta

Oferta pública primária de, inicialmente, 49.315.412 ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravame, de emissão da
Companhia (“Ações”), a ser realizada no Brasil no âmbito da
Oferta, em mercado de balcão não-organizado, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 400, de
29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”). Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação
das Ações (i) nos Estados Unidos da América, para investidores
institucionais
qualificados
(“Investidores
Institucionais
Qualificados”), conforme definidos na Regra 144A, editada pela
Securities and Exchange Comission (“SEC”), em operações isentas
de registro em conformidade com o disposto no Securities Act of
1933, conforme alterada (“Securities Act”) e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países que
não os Estados Unidos da América e o Brasil, para non U.S.
Persons, de acordo com a legislação vigente no país de domicílio
de cada investidor e em conformidade com os procedimentos
previstos no Regulamento S, editado pela SEC (“Investidores
Estrangeiros” e, em conjunto com os Investidores Qualificados,
“Investidores Institucionais Estrangeiros”), desde que tais
Investidores Institucionais Estrangeiros sejam registrados na CVM e
invistam no Brasil nos termos da Lei 4.131, de 3 de setembro de
1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), da Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme
alterada (“Resolução 2.689”) e da Instrução nº 325 da CVM, de
27 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Instrução CVM 325”).
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Opção de Ações
Suplementares

Opção outorgada pela Companhia ao Coordenador Líder, nas
mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, a ser
exercida pelo Coordenador Líder, para distribuição de lote
suplementar de até 7.397.311 Ações Suplementares, equivalente
a até 15% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta,
conforme dispõe o artigo 24 da Instrução CVM 400. As Ações
Suplementares serão destinadas a atender a um eventual excesso
de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. A
Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida, parcial ou
integralmente, no prazo de até 33 dias, a contar da data da
publicação do Anúncio de Início, inclusive.

Público-Alvo

A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos Investidores
Não-Institucionais e Empregados e na Oferta Institucional aos
Investidores Institucionais. Para mais informações, ver seção
“Informações Sobre a Oferta” deste Prospecto.

Empregados

Empregado da Companhia que integrar a folha de pagamento
da Companhia ou de qualquer uma de suas subsidiárias na data
da efetivação do Pedido de Reserva e assim expressamente o
declarou ao preencher o Pedido de Reserva, assinalando sua
participação, no campo específico, à Oferta aos Empregados. O
Empregado que não indicou sua condição de Empregado
Participante da Oferta aos Empregados no Pedido de Reserva,
será considerado como um Investidor Não-Institucional comum e
não será considerado para a Oferta aos Empregados.

40

Oferta de Varejo

O montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% do total das
Ações da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares, será
destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores
Não-Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, observado o
valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de
investimento de R$300.000,00 por Investidor Não-Institucional,
sendo que 20% das Ações objeto da Oferta de Varejo serão
destinadas prioritariamente à colocação pública junto aos
Empregados, (que declararam esta condição ao preencherem o
Pedido de Reserva), observado o valor mínimo de investimento de
R$1.000,00 e o valor máximo equivalente a 12 vezes o Salário
Nominal do Empregado, por Empregado. Caso a totalidade dos
Pedidos de Reserva realizados pelos Investidores Não-Institucionais
seja superior ao montante das Ações destinadas à Oferta de
Varejo, será realizado o rateio de tais Ações entre todos os
Investidores Não-Institucionais que realizaram Pedidos de Reserva,
sendo que (i) até o limite de R$5.000,00, inclusive, o critério de
rateio será a divisão igualitária e sucessiva de tais Ações entre
todos os Investidores Não-Institucionais, limitada ao valor
individual de cada um dos Pedidos de Reserva e à quantidade total
de tais Ações; e (ii) uma vez atendido o critério descrito no item (i)
acima, as Ações destinadas à Oferta de Varejo remanescentes
serão rateadas proporcionalmente aos valores dos Pedidos de
Reserva entre todos os Investidores Não-Institucionais,
desconsiderando-se, entretanto, em ambos os casos, as frações de
Ações. Tendo a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por
Empregados na Oferta aos Empregados sido superior ao montante
de 20% das Ações objeto da Oferta de Varejo, será realizado o
rateio de tais Ações entre todos os Empregados, sendo que (i) até
o limite de R$5.000,00, inclusive, o critério de rateio será a divisão
igualitária e sucessiva das Ações entre todos os Empregados,
limitada ao valor individual de cada um dos Pedidos de Reserva e à
quantidade total de Ações; e (ii) uma vez atendido o rateio
descrito no item (i) acima, as Ações destinadas aos Empregados
remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor de cada
Pedido de Reserva entre todos os Empregados, sempre
desconsiderando-se as frações de Ações. Opcionalmente, a critério
do Coordenador Líder, a quantidade de Ações destinada
prioritariamente a Investidores Não-Institucionais poderá ser
aumentada para até 20% das Ações objeto da Oferta, para que os
pedidos excedentes dos Investidores Não-Institucionais possam ser
total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de
atendimento parcial, será observado o mesmo critério de rateio
previsto neste item.
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Oferta aos Empregados

20% do total das Ações objeto da Oferta de Varejo serão
prioritariamente destinadas aos Empregados que desejarem
subscrever o equivalente, em Ações, a até 12 vezes seu Salário
Nominal, desconsiderando-se as frações de Ações. O Empregado que
desejar fazer parte da Oferta aos Empregados deveria ter indicado sua
condição de Empregado da Companhia, no campo específico do
respectivo Pedido de Reserva. O Empregado que não indicou sua
condição de Empregado da Companhia no Pedido de Reserva, será
considerado como um Investidor Não-Institucional comum e não será
considerado para a Oferta aos Empregados. A Companhia fornecerá
financiamento a cada Empregado que desejar fazer parte da Oferta
aos Empregados e que indicou, no Pedido de Reserva, que deseja
obter financiamento da Companhia. O valor do financiamento
poderá ser, a critério do Empregado, de até três vezes o equivalente à
remuneração mensal do respectivo Empregado, e será concedido pela
Companhia, sem juros, para pagamento mensal por meio de
desconto em folha de pagamento, em até 36 meses, a partir da data
da celebração do financiamento ("Valor Financiado"). O Empregado
poderá amortizar ou quitar antecipadamente seu respectivo Valor
Financiado a qualquer tempo. Na hipótese de desligamento por
qualquer natureza do Empregado anteriormente à quitação de seu
respectivo Valor Financiado, o saldo devedor do Valor Financiado
vencerá antecipadamente, na data de desligamento, podendo ser
compensado com valores eventualmente devidos pela Companhia ao
Empregado por ocasião do desligamento, sendo que a parte que
eventualmente exceder esses valores será paga pelo Empregado à
Companhia, em moeda corrente nacional, no ato do desligamento.
As Ações adquiridas por Empregados que aderirem à Oferta aos
Empregados utilizando o financiamento oferecido pela Companhia
estarão sujeitas à restrição de transferência (lock-up) por um período
total de três anos a contar da data de subscrição das Ações na Oferta
aos Empregados, sendo que a partir da data de aniversário de cada
ano após a subscrição, o Empregado que aderiu à Oferta aos
Empregados poderá alienar até 1/3 das Ações adquiridas na Oferta
aos Empregados. Para todos os demais Empregados que aderirem à
Oferta aos Empregados e subscreverem Ações, mas que não
utilizarem o financiamento oferecido pela Companhia, ou que
pagarem o Valor Financiado, bem como com relação às Ações que
forem eventualmente subscritas pelos Empregados além daquela
objeto do financiamento, quitando a dívida antecipadamente o
período de restrição de transferência (lock-up) será de apenas 180
dias a contar da data de subscrição das Ações na Oferta
aos Empregados.

Oferta Institucional

As Ações não destinadas à Oferta de Varejo, bem como eventuais
sobras de Ações alocadas prioritariamente à Oferta de Varejo, serão
destinadas aos Investidores Institucionais. Não serão admitidas para os
Investidores Institucionais reservas antecipadas e não haverá valores
mínimos ou máximos de investimento, exceto para pessoas físicas e
determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimento, cujos
valores de investimento devem exceder o montante de R$300.000,00
a fim de que sejam considerados Investidores Institucionais.
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Pedido de Reserva

Formulário específico preenchido durante o Período de Reserva
por Investidor Não-Institucional que desejar participar da Oferta
de Varejo.

Período de Reserva

O prazo iniciado em 12 de julho de 2007 e encerrado em 18 de
julho de 2007, inclusive.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam (i) administradores ou controladores da
Companhia, (ii) administradores ou controladores das Instituições
Participantes da Oferta, (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta, ou
(iv) os cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas
nos itens “i”, “ii” ou “iii” anteriores. Caso haja excesso de
demanda superior a um terço das Ações efetivamente distribuídas,
sem considerar as Ações Suplementares, será vedada a distribuição
de Ações às Pessoas Vinculadas.

Preço por Ação

O preço de distribuição das Ações foi fixado após a finalização
do Procedimento de Bookbuilding, de acordo com os critérios
indicados no artigo 170, inciso III do parágrafo 1° da Lei das S.A.
e ajustado para refletir o resultado do Procedimento de
Bookbuilding. Não foram aceitas intenções de investimento de
Investidores Institucionais considerados Pessoas Vinculadas, no
Procedimento de Bookbuilding, uma vez que houve demanda
superior à quantidade de ações da Oferta base (ou seja, sem
considerar as Ações Suplementares) acrescidas de 1/3. A escolha
do critério de determinação do Preço por Ação é justificada,
tendo em vista que o valor de mercado das Ações a serem
emitidas foi aferido com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentaram suas ordens de subscrição no
contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição injustificada
dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170,
parágrafo 1º, III da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores
Não-Institucionais que efetuarem Pedidos de Reserva não
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço por Ação.

Procedimento de
Bookbuilding

Processo de coleta de intenções de investimento conduzido pelo
Coordenador Líder, no Brasil e no exterior, apenas junto a
Investidores Institucionais, em conformidade com o artigo 44 da
Instrução CVM 400, e de acordo com o artigo 170, inciso III do
parágrafo 1° da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores
Não-Institucionais que aderirem à Oferta de Varejo, não
participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, do
processo de determinação do Preço por Ação.

Valor Total da Oferta

R$665.758.062,00.

Free Float (sem considerar as
Ações Suplementares)

Sem considerar as Ações Suplementares, mas considerando a
conversão das Debêntures, o montante das ações da Companhia
detidas pelo mercado (free float) será de 29,5% de seu capital
social total.
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Regime de Colocação –
Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação do
Coordenador Líder de subscrever, pelo preço por Ação, que consta
deste Prospecto Definitivo, na Data de Liquidação, a totalidade do
saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações emitidas
na Oferta, objeto da garantia firme de liquidação prestada pelo
Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Colocação e (ii) o
número de Ações da Oferta efetivamente colocadas junto aos
investidores e liquidadas no mercado. Tal garantia é vinculante a
partir do momento em que for concluído o Procedimento de
Bookbuilding e celebrado o Contrato de Colocação.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenador Líder, Coordenadores Contratados e Corretoras
Consorciadas.

Data de Liquidação

A liquidação física e financeira ocorrerá no segundo dia útil após
a data da publicação do Anúncio de Início, com a entrega das
Ações aos respectivos investidores.

Data de Liquidação
Ações Suplementares

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

das

A liquidação física e financeira das Ações Suplementares, caso a
Opção de Ações Suplementares seja exercida pelo Coordenador
Líder nos termos deste Prospecto, ocorrerá no terceiro dia útil
contado da data do exercício da Opção de Ações Suplementares.
As Ações conferem aos seus titulares os direitos, as vantagens e as
restrições decorrentes da Lei das Sociedades por Ações, do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado e do Estatuto Social,
dentre os quais: (i) direito de voto nas assembléias gerais da
Companhia, sendo que cada Ação corresponderá um voto;
(ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício
social, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) direito de alienação
de suas Ações, nas mesmas condições asseguradas ao Acionista
Controlador alienante, no caso de alienação, direta ou indireta, a
título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas (tag along
com 100% do preço); (iv) direito de alienação de suas Ações em
oferta pública a ser efetivada pelo Acionista Controlador ou pela
Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia
aberta e somente pelo Acionista Controlador em caso de
cancelamento de listagem no Novo Mercado, no mínimo, pelo seu
respectivo valor econômico apurado mediante elaboração de laudo
de avaliação por empresa especializada e independente, com
experiência comprovada e escolhida pela assembléia de acionistas
titulares de Ações em circulação a partir de lista tríplice apresentada
pelo Conselho de Administração, sendo que os custos de
elaboração de referido laudo deverão ser integralmente suportados
pelo ofertante; e (v) direito integral aos dividendos e demais direitos
pertinentes às Ações que vierem a ser declarados pela Companhia a
partir da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações
Suplementares, conforme o caso. Para mais informações, ver seção
“Descrição do Capital Social” deste Prospecto. Não haverá
pagamento de dividendos antecipado aos atuais acionistas e o lucro
do presente exercício será computado na base de cálculo dos
dividendos a serem futuramente pagos às Ações ofertadas,
obedecendo a legislação em vigor.
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Direito de Venda Conjunta
(Tag Along rights)

Restrições à Negociação de
Ações (Lock-Up)

Como decorrência da listagem no Novo Mercado, na hipótese de
alienação do controle acionário da Companhia (excluindo-se a
dispersão acionária causada pela própria listagem), o adquirente
deverá efetuar oferta pública de aquisição de ações aos demais
acionistas, observando-se os prazos e as condições previstas na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado para a
compra de todas as ações ordinárias em circulação no mercado,
de forma a lhes assegurar tratamento igualitário ao do alienante
do controle acionário da Companhia.
De acordo com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado,
ressalvadas determinadas exceções, o Acionista Controlador e os
Administradores da Companhia não poderão vender e/ou ofertar à
venda ações de emissão da Companhia ou derivativos lastreados
nessas ações de que eram titulares imediatamente após a efetivação
da Oferta, durante os primeiros seis meses subseqüentes à Oferta, que
corresponde à primeira distribuição pública de ações da Companhia
após a assinatura do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Após esse período inicial de seis meses, o Acionista Controlador e os
Administradores da Companhia não poderão vender e/ou ofertar mais
do que 40% das ações de emissão da Companhia ou derivativos
lastreados nessas ações de que eram titulares imediatamente após a
efetivação da Oferta, por seis meses adicionais.
Adicionalmente ao disposto acima, ressalvadas determinadas
exceções, a Companhia, seus Administradores e os seus acionistas
celebraram acordos de restrição à venda de ações de emissão da
Companhia (lock-ups), por meio dos quais se comprometerão,
durante o período de 180 dias contados da data do Prospecto
Definitivo, a: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar
em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de compra ou
de qualquer outra forma dispor ou conceder quaisquer direitos,
registrar documento de registro nos termos do Securities Act ou
das leis brasileiras, em todos os casos relacionados a, qualquer
ação ordinária ou qualquer opção ou warrant de compra de
qualquer ação ordinária ou qualquer valor mobiliário conversível
em, ou permutável por, ou que represente o direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) não celebrar
qualquer contrato de swap ou qualquer acordo que transfira à
outra parte, em todo ou parte, qualquer valor econômico
decorrente da titularidade das ações ordinárias ou de qualquer
valor mobiliário conversível, passível de exercício ou permutável
por ações ordinárias de emissão da Companhia, ou de warrants
ou outro direito de compra de ações ordinárias de emissão da
Companhia, independentemente se tal operação seja realizada
pela entrega das ações ordinárias ou de qualquer valor mobiliário
de emissão da Companhia, por dinheiro ou outra forma; e (iii) a
não publicar anúncio com a intenção de efetuar qualquer
operação acima descrita.
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As Ações adquiridas por Empregados que aderirem à Oferta aos
Empregados utilizando o financiamento oferecido pela Companhia
estarão sujeitas à restrição de transferência (lock-up) por um período
total de três anos a contar da data de subscrição das Ações na Oferta
aos Empregados, sendo que a partir da data de aniversário de cada
ano após a subscrição, o Empregado que aderiu à Oferta aos
Empregados poderá alienar até 1/3 das Ações adquiridas na Oferta aos
Empregados. Para todos os demais Empregados que aderirem à Oferta
aos Empregados mas que não utilizarem o financiamento oferecido
pela Companhia ou que quitarem antecipadamente o financiamento
oferecido bem como com relação às Ações que forem eventualmente
subscritas pelos Empregados, além das que forem objeto do
financiamento, o período de restrição de transferência (lock-up) será
apenas de 180 dias. Não existem acionistas relevantes que não sejam
signatários de acordos de lock-up.
Mercados de Negociação

Em 29 de junho de 2007, a Companhia celebrou o Contrato de
Participação no Novo Mercado com a BOVESPA, o qual entrará
em vigor na data do Anúncio de Início da Oferta. Na data de
publicação do Anúncio de Início, as ações da Companhia serão
negociadas sob o código “ACGU3”. Não foi e não será realizado
nenhum registro da Oferta ou das Ações junto à SEC ou a
qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil.

Inadequação da Oferta a
Certos Investidores

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

Fatores de Risco

Para explicação acerca dos fatores de risco que devem ser
considerados cuidadosamente antes da decisão de investimento
nas Ações, ver seção “Fatores de Risco”, além de outras
informações incluídas neste Prospecto.
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Aprovações Societárias

Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 2 de julho de 2007 e publicada em 4 de julho de 2007 no jornal
“Valor Econômico”, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no
jornal “Diário da Região” de São José do Rio Preto, foram
aprovados: (i) os termos e condições da Oferta; (ii) a determinação
da quantidade de Ações a serem emitidas e o respectivo aumento
de capital da Companhia; (iii) a exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia na subscrição de Ações da
Oferta e (iv) a outorga de Opção de Ações Suplementares ao
Coordenador Líder. A correspondente fixação do Preço por Ação foi
aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em
19 de julho de 2007, cuja ata foi publicada no jornal “Valor
Econômico” em 20 de julho de 2007, e será publicada no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário da Região” de
São José do Rio Preto, em 21 de julho de 2007.

Acordo de Acionistas

Acordo de Acionistas celebrado em 2 de julho de 2007 entre as
Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas e nosso Acionista Controlador,
com validade de 20 anos, renovável automaticamente por igual e
sucessivo período. O Acordo de Acionistas assegura às Acionistas
Pessoas Físicas/Jurídicas direito de nomear 1 (um) membro do
Conselho de Administração da Companhia e respectivo suplente,
independentemente do número de membros do Conselho de
Administração estabelecido em nosso Estatuto Social. Ainda de
acordo com as regras do Acordo de Acionistas, a celebração de
qualquer contrato ou operação entre a Companhia e nosso
Acionista Controlador, ou qualquer de suas afiliadas, deverá ser
precedida de prévia aprovação de nosso Conselho de
Administração, quando envolver valor superior a R$1,0 milhão. A
aprovação das seguintes matérias depende do consentimento das
Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas: (a) qualquer alteração no objeto
da Companhia pela qual esta deixe de ter como escopo principal a
produção de açúcar e etanol; (b) modificações do Estatuto que
conflitem com os termos e condições do Acordo de Acionistas.
Cada uma das Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas e nosso Acionista
Controlador tem direito de preferência recíproco, na aquisição de
Ações (ou direito de subscrição de Ações) da Companhia, que outra
parte
eventualmente
pretenda
alienar
ou
ceder.
Independentemente do estabelecido em nosso Estatuto Social, o
Acordo de Acionistas determina que os acionistas terão como
objetivo distribuir anualmente 30% do resultado líquido da
Companhia, a título de dividendos e/ou juros sobre o capital
próprio. Para mais informações, ver “Principais Acionistas - Acordo
de Acionistas”.

Resolução de Conflitos

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, seus acionistas,
administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, eventuais disputas e
controvérsias que possa surgir entre eles.

Cronograma das Etapas
da Oferta

Ver seção “Informações sobre a Oferta”.
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Informações Adicionais

Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta, ver seção
“Informações sobre a Oferta” deste Prospecto. O registro da Oferta
foi solicitado pela Companhia e pelo Coordenador Líder em 31 de
maio de 2007, estando a presente Oferta sujeita à prévia aprovação
da CVM. Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas
junto às Instituições Participantes da Oferta nos endereços indicados
na seção “Informações Sobre a Oferta” deste Prospecto.

Não Aplicabilidade do
Controle Difuso nesta Oferta

Com a realização da Oferta, mesmo considerando o exercício integral
da Opção de Ações Suplementares, continuaremos a ser parte de um
grupo de controle que detém mais do que 50% de nossas ações
ordinárias, situação que não nos expõe à hipótese de Controle Difuso,
que é aquele considerado como: (i) o poder de controle exercido por
acionista detentor de menos de 50% do capital social; ou (ii) o poder
de controle quando exercido por acionistas que, em conjunto, sejam
detentores de percentual superior a 50% do capital social em que
cada acionista detenha individualmente menos de 50% do capital
social e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de
votos, não estejam sob controle comum e nem atuem representado
um interesse comum.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição Atual do Capital Social
Na data deste Prospecto, o capital social subscrito e integralizado da Companhia é de
R$344.990.752,54, representado por 107.529.675 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal.
O quadro seguinte contém informações sobre a quantidade de Ações detidas por acionistas da
Companhia, na data deste Prospecto e após a conclusão da Oferta considerando o Preço por Ação:
Acionista
(3)

Antes da Oferta
Ações
(%)

Tereos ....................................................
80.841.885
(3)
Tereos do Brasil Participações Ltda ..........
13.152.050
Matesa Comércio e Participações Ltda......
3.738.640
Maria Tereza de Andrade Sichieri .............
3.014.355
Mahetê Comércio e Participações Ltda .....
3.738.640
Maria Heloísa de Andrade Mura ...............
3.014.355
Tesouraria ................................................
0
Jean Claude Religieux...............................
85
Philippe Duval ..........................................
85
João Carlos de Figueiredo Ferraz ..............
85
Alexis Duval..............................................
85
Renaud Wattinne .....................................
85
Jeremy John Austin ..................................
85
Outros......................................................
29.240
Total ....................................................... 107.529.675(4)
(1)
(2)
(3)

(4)

75,2
12,2
3,5
2,8
3,5
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

(1)

Após a Oferta
Ações
(%)
80.841.885
23.601.310
3.738.640
3.014.355
3.738.640
3.014.355
0
85
85
85
85
85
85
49.344.652
167.294.347,0

48,3
14,1
2,2
1,8
2,2
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,5
100,0

(2)

Após a Oferta
Ações
(%)
80.841.885
23.601.310
3.738.640
3.014.355
3.738.640
3.014.355
0
85
85
85
85
85
85
56.741.963,0
174.691.658,0

46,3
13,5
2,1
1,7
2,1
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,5
100,0

Sem considerar as Ações Suplementares mas considerando a conversão das Debêntures.
Considerando as Ações Suplementares e considerando a conversão das Debêntures.
Do total das ações detidas conjuntamente por Tereos e por Tereos do Brasil, 85.347.395 ações representativas do capital social da
Companhia (que correspondiam, antes do desdobramento de ações realizado em 29 de junho de 2007, a 1.004.087 ações), encontram-se
penhoradas. Para mais informações, ver “Fatores de Risco – A quase totalidade das ações de emissão da Companhia, de propriedade de
nosso Acionista Controlador e da Tereos do Brasil, encontram-se empenhadas. Parte das ações de emissão da São José, detidas pela Cruz
Alta Participações, encontram-se empenhadas”.
Após a liquidação financeira da Oferta, a Companhia convocará uma Assembléia Geral para retificar a cláusula 5ª de seu Estatuto Social.

Descrição da Oferta
A Oferta compreenderá, inicialmente, a distribuição pública primária de, inicialmente, 49.315.412 novas
Ações a serem emitidas pela Companhia. A Oferta não foi aumentada em até 20% da quantidade de Ações
inicialmente ofertada, nas mesmas condições e Preço por Ação, conforme dispõe o artigo 14, parágrafo 2º,
da Instrução CVM 400. Na emissão de novas Ações pela Companhia, haverá exclusão do direito de
preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e
tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto Social.
O montante de Ações objeto da Oferta poderá ser acrescido de um lote suplementar de até 7.397.311
Ações Suplementares, de emissão da Companhia, equivalente a até 15% do total das Ações
inicialmente ofertadas, conforme opção para subscrição de tais Ações Suplementares outorgada pela
Companhia ao Coordenador Líder, nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas,
para atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta,
nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu
Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações. A Opção de Ações Suplementares poderá ser
exercida a exclusivo critério do Coordenador Líder, no prazo de até 33 dias contados a partir da data da
publicação do Anúncio de Início, inclusive.
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O Coordenador Líder, com a participação de Instituições Participantes da Oferta, realizará a Oferta no
Brasil, em mercado de balcão não-organizado, com a prestação de garantia firme de liquidação, nos
termos do Contrato de Colocação a ser celebrado entre a Companhia, o Coordenador Líder e a CBLC,
em conformidade com os termos da Instrução CVM 400.
Simultaneamente, foram também realizados esforços de colocação das Ações (i) nos Estados Unidos da
América, para Investidores Institucionais Qualificados, conforme definidos na Regra 144A, editada pela
SEC, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act e nos
regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países que não os Estados Unidos
da América e o Brasil, para non U.S. Persons, de acordo com a legislação vigente no país de domicílio
de cada investidor e em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S, editado
pela SEC, desde que tais Investidores Institucionais Estrangeiros sejam registrados na CVM e invistam
no Brasil nos termos da Lei 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), da
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.689, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada
(“Resolução 2.689”) e da Instrução nº 325 da CVM, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada
(“Instrução CVM 325”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de
distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro
país, inclusive perante a SEC.
Por intermédio do Agente de Colocação Internacional foram realizados, exclusivamente, no exterior,
esforços de colocação das Ações junto a Investidores Institucionais Estrangeiros, em conformidade com o
Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia e o Agente de Colocação Internacional.
Estes esforços de colocação foram realizados somente por meio do Preliminary Offering Memorandum e do
Final Offering Memorandum. Nenhuma oferta de Ações nos Estados Unidos da América ou outro país que
não o Brasil está sendo ou será realizada com base no Prospecto Definitivo. As Ações que foram objeto de
esforços de venda no exterior pelo Agente de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais
Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas, pagas e liquidadas no Brasil.
Custos de Distribuição
Os custos de distribuição da Oferta serão devidos pela Companhia, conforme acordado no Contrato de
Colocação. Abaixo segue descrição dos custos relativos à Oferta com base na média da faixa de preço
das Ações indicadas na capa deste Prospecto:

Valor (R$)(2)

Comissões e Despesas
Comissão de coordenação ...........................................
Comissão de garantia firme de liquidação ....................
Comissão de colocação ................................................
Comissão de Incentivo .................................................
Total de comissões ....................................................
Despesas com advogados e consultores........................
Despesas com publicidade da Oferta ............................
Despesas com auditoria externa ...................................
Outras despesas(1) .........................................................
Total de despesas......................................................
Taxas de Registro e Listagem da Oferta ........................
Total ...........................................................................
(1)
(2)

3.739.292,71
3.739.292,71
13.315.161,24
2.593.770,17
23.387.516,83
1.500.000,00
600.000,00
350.000,00
500.000,00
2.950.000,00
165.740,00
26.503.256,83

Custos estimados com roadshow e emolumentos da CBLC para liquidação da Oferta.
Sem considerar as Ações Suplementares.
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% doTotal
da Oferta(2)
0,56%
0,56%
2,00%
0,39%
3,51%
0,23%
0,09%
0,05%
0,08%
0,44%
0,02%
3,98%

Valor Unitário
de Distribuição
(R$)
0,08
0,08
0,27
0,05
0,48
0,03
0,01
0,01
0,01
0,06
0,00
0,54

Fixação do Preço por Ação
No contexto da Oferta, o Preço por Ação é de R$13,50. O Preço por Ação foi fixado após conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido pelo Coordenador Líder, no Brasil e
no exterior, junto a Investidores Institucionais, em consonância com o disposto no artigo 170,
parágrafo 1º, III da Lei das Sociedades por Ações e com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Não foram aceitas intenções de investimento de investidores considerados Pessoas Vinculadas, no
Procedimento de Bookbuilding, uma vez que houve demanda superior à quantidade de ações da
Oferta base (ou seja, sem considerar as Ações Suplementares) acrescidas de 1/3. Subscrições realizadas
em decorrência dos contratos de total return swap não são subscrições de Pessoas Vinculadas para fins
da presente Oferta. A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, tendo em
vista que o valor de mercado das Ações a serem emitidas foi aferido com a realização do Procedimento
de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas ordens
de subscrição no contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas
da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, III da Lei das Sociedades por Ações. Os
Investidores Não-Institucionais que efetuaram Pedidos de Reserva não participaram do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo de determinação do Preço por Ação.
Aprovações Societárias
Em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 2 de julho de 2007, cuja ata foi
publicada em 4 de julho de 2007 no jornal “Valor Econômico”, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
no jornal “Diário da Região” de São José do Rio Preto, foram aprovados: (i) os termos e condições da
Oferta; (ii) a determinação da quantidade de Ações a serem emitidas e o respectivo aumento de capital da
Companhia; (iii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição de
Ações da Oferta e (iv) a outorga de Opção de Ações Suplementares ao Coordenador Líder.
A correspondente fixação do Preço por Ação foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 19 de julho de 2007, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico” em 20 de julho de
2007, e será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Diário da Região” de São
José do Rio Preto em 21 de julho de 2007.
Reserva de Capital
Receberemos recursos de R$665.758.062,00, provenientes da emissão de novas Ações objeto da Oferta,
sem considerar as Ações do Lote Suplementar dos quais R$225.998.565,21 serão destinados à conta de
capital social e R$439.759.496,79 serão destinados à conta de reserva de capital, na forma do artigo 14
da Lei das Sociedades por Ações. A destinação de parte dos recursos à conta de reserva de capital tem
por objetivo nos conferir maior flexibilidade para futuras operações de resgate, amortização ou aquisição
de nossas ações, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Público Alvo da Oferta
O Coordenador Líder, em conjunto com as Instituições Participantes da Oferta, realizará a distribuição
das Ações, nos termos da Instrução CVM 400 e conforme previsto no Contrato de Colocação, por meio
de duas ofertas distintas, quais sejam, a Oferta de Varejo que compreenderá também uma Oferta aos
Empregados e a Oferta Institucional, observado o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
A Oferta de Varejo será realizada junto a Investidores Não-Institucionais, quais sejam investidores pessoas
físicas e jurídicas, residentes e domiciliados no Brasil, que não sejam considerados Investidores Institucionais,
e clubes de investimento registrados na BOVESPA, em ambos os casos, que realizaram solicitação de reserva
antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva, observado, para tais investidores, o valor
mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de investimento de R$300.000,00, sendo que
20% das Ações objeto da Oferta de Varejo serão destinadas prioritariamente à colocação pública junto aos
Empregados na Oferta aos Empregados conforme abaixo definidos, com um valor mínimo de investimento
de R$1.000,00 e um valor máximo equivalente a 12 vezes o Salário Nominal do Empregado.
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O Empregado que não indicou sua condição de Empregado Participante da Oferta aos Empregados no
Pedido de Reserva, será considerado como um Investidor Não-Institucional comum e não será
considerado para a Oferta aos Empregados.
A Oferta Institucional é destinada a Investidores Institucionais, que sejam investidores pessoas físicas e
jurídicas e clubes de investimento registrados na BOVESPA, com relação às suas ordens específicas de
investimento referentes a valores que excedam o valor de R$300.000,00, fundos de investimento,
carteiras administradas, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros
registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, condomínios
destinados à aplicação em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na
BOVESPA, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização e determinados
investidores residentes no exterior que invistam no Brasil segundo as normas da Resolução 2.689 e da
Instrução CVM 325, ou, ainda, nos termos das normas de investimento externo direto da Lei 4.131.
O Agente de Colocação Internacional realizou os esforços de colocação das Ações no exterior para
Investidores Internacionais Estrangeiros, em operações isentas de registro em conformidade com o
Securities Act, de acordo com as disposições do Placement Facilitation Agreement.
Cronograma e Procedimentos da Oferta
Cronograma da Oferta
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Oferta, informando seus principais eventos
a partir da publicação do Aviso ao Mercado:
Ordem dos
Eventos

Data
(1)
prevista

Publicação do Aviso ao Mercado (sem os logotipos das Corretoras Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início das Apresentações Roadshow.
Início do Procedimento de Bookbuilding.

04.07.2007

2.

Publicação do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Corretoras Consorciadas).
Início do Período de Reserva.

12.07.2007

3.

Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não-Institucionais.

18.07.2007

4.

Encerramento das Apresentações Roadshow.
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço de Distribuição por Ação.
Assinatura do Contrato de Colocação, do Placement Facilitation Agreement e de
outros relacionados à Oferta.

19.07.2007

Publicação de Comunicado ao Mercado informando o Preço por Ação.
Concessão do Registro de Companhia Aberta.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
Concessão do Registro da Oferta.
Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares.

20.07.2007

6.

Publicação do Anúncio de Início nos jornais.
Início de negociação das Ações na BOVESPA.

23.07.2007

7.

Data de Liquidação.

25.07.2007

8.

Fim do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares.

21.08.2007

Liquidação de Ações Suplementares.

24.08.2007

Data prevista para a publicação do Anúncio de Encerramento.

29.08.2007

1.

5.

9.
10.
(1)

Eventos

As datas futuras previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério do Coordenador Líder e da Companhia.
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Procedimentos da Oferta
Plano de Distribuição. O Coordenador Líder, com a expressa anuência da Companhia, elaborou
plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, no que
diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual leva em conta suas relações com clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica do Coordenador Líder e da Companhia, observado
que o Coordenador Líder deverá assegurar a adequação do investimento ao perfil de risco dos
investidores, bem como o tratamento justo e eqüitativo a todos eles.
Prazos. A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em
conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta
e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de Encerramento, em conformidade
com o artigo 29 da Instrução CVM 400. O prazo para a distribuição das Ações objeto da Oferta terá início
na data de publicação do Anúncio de Início e será encerrado na data de publicação do Anúncio de
Encerramento, limitado ao prazo máximo de 06 (seis) meses, contados a partir da data de publicação do
Anúncio de Início, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400 (“Prazo de Distribuição”).
A Data de Liquidação está prevista para ser realizada no 2º (segundo) dia útil após a data de publicação
do Anúncio de Início, exceto com relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação
ocorrerá no 3º (terceiro) dia útil após a data do exercício da Opção de Ações Suplementares.
Oferta de Varejo. O montante de no mínimo, 10% e, no máximo, 20% do total das Ações da Oferta,
excluindo as Ações Suplementares, será destinado prioritariamente à colocação pública junto a
Investidores Não-Institucionais, sendo que 20% das Ações objeto da Oferta de Varejo serão destinadas
prioritariamente à colocação pública junto aos Empregados, conforme item (b) abaixo, nas condições a
seguir expostas:
(a) os Investidores Não-Institucionais interessados realizaram reservas de Ações junto a uma única
Instituição Participante da Oferta, mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, celebrado
em caráter irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos itens (e), (g), (k), (l), (m), (n), e (o)
abaixo, no período compreendido entre 12 de julho de 2007 e 18 de julho de 2007, inclusive
(“Período de Reserva”), observado o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor
máximo de investimento de R$300.000,00 por Investidor Não-Institucional, e observado o
valor mínimo de investimento de R$1.000,00 e um valor máximo de investimento equivalente
a 12 vezes o Salário Nominal do Empregado, por Empregado, sem a necessidade de depósito
prévio do valor do investimento pretendido. Como houve excesso de demanda superior a um
terço das Ações efetivamente distribuídas, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações
Adicionais, foi vedada a distribuição de Ações aos investidores que sejam (i) administradores ou
controladores da Companhia, (ii) administradores ou controladores das Instituições
Participantes da Oferta, (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta, ou (iv) os cônjuges ou
companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de cada uma das
pessoas referidas nos itens “i”, “ii” ou “iii” anteriores (“Pessoas Vinculadas”);
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(b) 20% do total das Ações objeto da Oferta de Varejo serão prioritariamente destinadas aos
Empregados que desejarem subscrever o equivalente, em Ações, a até 12 vezes seu salário
nominal, desconsiderando-se as frações de Ações (“Oferta aos Empregados”). O Empregado
que desejar fazer parte da Oferta aos Empregados deveria ter indicado sua condição de
Empregado da Companhia no campo específico do respectivo Pedido de Reserva. O
Empregado que não indicou sua condição de Empregado da Companhia no Pedido de
Reserva, será considerado como um Investidor Não-Institucional comum e não será
considerado para a Oferta aos Empregados. A Companhia fornecerá financiamento a cada
Empregado que desejar fazer parte da Oferta aos Empregados e que indicou, no Pedido de
Reserva, que deseja obter tal financiamento da Companhia. O valor do financiamento poderá
ser, a critério do Empregado, de, até três vezes o equivalente ao Salário Nominal do respectivo
Empregado e será concedido pela Companhia, sem juros, para pagamento mensal por meio de
desconto em folha de pagamento, em até 36 meses, a partir da data da celebração do
financiamento (“Valor Financiado”). O Empregado poderá amortizar ou quitar
antecipadamente seu respectivo Valor Financiado a qualquer tempo. Na hipótese de
desligamento por qualquer natureza do Empregado anteriormente à quitação de seu
respectivo Valor Financiado, o saldo devedor do Valor Financiado vencerá antecipadamente, na
data de desligamento, podendo ser compensado com valores eventualmente devidos pela
Companhia ao Empregado por ocasião do desligamento, sendo que a parte que
eventualmente exceder esses valores será paga pelo Empregado à Companhia, em moeda
corrente nacional, no ato do desligamento. As Ações adquiridas por Empregados que aderirem
à Oferta aos Empregados utilizando o financiamento oferecido pela Companhia estarão
sujeitas à restrição de transferência (lock-up) por um período total de três anos a contar da
data de subscrição das Ações na Oferta aos Empregados, sendo que a partir da data de
aniversário de cada ano após a subscrição, o Empregado que aderiu à Oferta aos Empregados
poderá alienar até 1/3 das Ações adquiridas na Oferta aos Empregados. Para todos os demais
Empregados que aderirem à Oferta aos Empregados e subscreverem Ações, mas que não
utilizarem o financiamento oferecido pela Companhia, ou que pagarem o Valor Financiado,
quitando a dívida antecipadamente, bem como com relação às Ações que forem
eventualmente subscritas pelos Empregados, além das que forem objeto do financiamento, o
período de restrição de transferência (lock-up) será de apenas 180 dias a contar da data de
subscrição das Ações na Oferta aos Empregados;
(c) tendo a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados, na Oferta aos
Empregados, sido igual ou inferior ao montante de 20% das Ações objeto da Oferta de
Varejo, não haverá rateio, sendo todos os Empregados integralmente atendidos em todas as
suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Empregados destinadas aos Investidores
Não-Institucionais;
(d) tendo a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados na Oferta aos Empregados
sido superior ao montante de 20% das Ações objeto da Oferta de Varejo, será realizado o rateio
de tais Ações entre todos os Empregados, sendo que (i) até o limite de R$5.000,00, inclusive, o
critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das Ações entre todos os Empregados,
limitada ao valor individual de cada um dos Pedidos de Reserva e à quantidade total de Ações; e
(ii) uma vez atendido o rateio descrito no item (i) acima, as Ações destinadas aos Empregados
remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor de cada Pedido de Reserva entre
todos os Empregados, sempre desconsiderando-se as frações de Ações;
(e) cada Investidor Não-Institucional pôde estipular, no respectivo Pedido de Reserva, o preço
máximo por Ação como condição de eficácia do seu Pedido de Reserva, nos termos do
parágrafo 3º do artigo 45 da Instrução CVM 400. Caso o Investidor Não-Institucional tenha
optado por estipular um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva e o Preço por Ação seja
fixado em valor superior ao preço máximo por Ação estipulado pelo investidor, o Pedido de
Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Participante da Oferta;
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(f) a quantidade de Ações subscritas e o respectivo valor do investimento dos Investidores NãoInstitucionais serão informados a cada Investidor Não-Institucional até às 16:00 horas da data
de publicação do Anúncio de Início pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido
o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico
fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, sendo o
pagamento limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvadas as possibilidades de rateio
previstas nos itens (d) acima e (j) abaixo;
(g) cada Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item (f)
acima, junto à Instituição Participante da Oferta com que tenha realizado o respectivo Pedido
de Reserva, em recursos imediatamente disponíveis, até às 10:30 horas da Data de Liquidação.
Não havendo pagamento pontual, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela
Instituição Participante da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado;
(h) na Data de Liquidação, após confirmado o crédito correspondente ao produto da colocação
das Ações na conta de liquidação da CBLC e a verificação de que a Companhia efetuou o
depósito das Ações objeto da Oferta junto ao serviço de custódia da CBLC, a CBLC, em nome
de cada uma das Instituições Participantes da Oferta junto à qual o Pedido de Reserva tenha
sido realizado, entregará a cada Investidor Não-Institucional que com ela tenha feito a reserva,
o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido
constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvadas as possibilidades de
desistência e cancelamento previstas nos itens (e), (g), (k), (l), (m), (n) e (o), e as possibilidades
de rateio previstas nos itens (d) acima e (j) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação,
o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de
Ações;
(i)

tendo a totalidade dos Pedidos de Reserva de Ações realizados por Investidores Não-Institucionais
sido igual ou inferior ao montante de 10% das Ações objeto da Oferta, sem considerar as Ações
Suplementares, não haverá rateio, sendo todos os Investidores Não-Institucionais integralmente
atendidos em todas as suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores NãoInstitucionais destinadas aos Investidores Institucionais;

(j)

tendo a totalidade dos Pedidos de Reserva de Ações realizados por Investidores Não-Institucionais
sido superior ao montante de 10% das Ações objeto da Oferta, sem considerar as Ações
Suplementares será realizado o rateio de tais Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais,
sendo que (i) até o limite de R$5.000,00, inclusive, o critério de rateio será a divisão igualitária e
sucessiva das Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais, limitada ao valor individual de
cada um dos Pedidos de Reserva e à quantidade total de Ações; e (ii) uma vez atendido o rateio
descrito no item (i) acima, as Ações destinadas aos Investidores Não-Institucionais remanescentes
serão rateadas proporcionalmente ao valor de cada Pedido de Reserva entre todos os Investidores
Não-Institucionais, desconsiderando-se as frações de Ações. Opcionalmente, a critério do
Coordenador Líder, a quantidade de Ações destinada prioritariamente a Investidores NãoInstitucionais poderá ser aumentada para até 20% das Ações objeto da Oferta, para que os
pedidos excedentes dos Investidores Não-Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos,
sendo que, no caso de atendimento parcial, serão observados os mesmos critérios de rateio
previstos neste item (j);

(k) no caso de divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto Preliminar e do
Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelo Investidor NãoInstitucional, ou a sua decisão de investimento, o investidor poderá, nos termos do artigo 45,
§4º da Instrução CVM 400, desistir do seu Pedido de Reserva no prazo de cinco dias úteis,
contado da data da publicação do comunicado ao mercado ou Anúncio de Início informando a
divergência relevante ocorrida. Tal desistência deverá ser comunicada à Instituição Participante
da Oferta que tiver recebido o respectivo Pedido de Reserva pelo Investidor Não-Institucional,
por escrito, até às 16:00 horas do quinto dia útil imediatamente posterior à data da publicação
do comunicado ao mercado ou Anúncio de Início informando a divergência relevante ocorrida,
presumida a manutenção do Pedido de Reserva em caso de silêncio;
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(l)

na hipótese de não haver a conclusão da Oferta, ou na hipótese de resilição do Contrato de
Colocação, ou, ainda, em qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva em
função de expressa disposição legal ou regulamentar, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados e cada uma das Instituições Participantes da Oferta comunicará o
cancelamento da Oferta, inclusive por meio de publicação de aviso ao mercado, aos
Investidores Não-Institucionais de quem tenham recebido Pedido de Reserva;

(m) o Investidor Não-Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva no caso de suspensão
ou modificação da Oferta, previstos nos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400,
respectivamente, no prazo de cinco dias úteis contados da data da publicação do comunicado
ao mercado informando a suspensão ou modificação da Oferta. Tal desistência deverá ser
comunicada à Instituição Participante da Oferta que tiver recebido o respectivo Pedido de
Reserva pelo Investidor Não-Institucional, por escrito, até às 16:00 horas do quinto dia útil
imediatamente posterior à data da publicação do comunicado ao mercado informando a
suspensão ou modificação da Oferta, presumida a manutenção do Pedido de Reserva em caso
de silêncio;
(n) em caso de cancelamento ou revogação da Oferta, previstos nos artigos 19 e 25 da Instrução
CVM 400, respectivamente, tal fato será divulgado por meio da publicação de um comunicado
ao mercado. Todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a Instituição Participante da
Oferta comunicará a cada Investidor Não-Institucional que com ela tenha realizado Pedido de
Reserva, o cancelamento da Oferta;
(o) na hipótese de haver descumprimento, por qualquer um dos Coordenadores Contratados ou
das Corretoras Consorciadas, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação
aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400, tal
Coordenador Contratado ou Corretora Consorciada deixará de integrar o grupo de instituições
financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, pelo que serão
cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido. O Coordenador Contratado ou a
Corretora Consorciada a que se refere este item (o) deverá informar imediatamente, sobre o
referido cancelamento, os Investidores Não-Institucionais de quem tenham recebido Pedido de
Reserva; e
(p) caso o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do item (g)
acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos dos itens (k) e (m) ou tenha seu
Pedido de Reserva cancelado nos termos dos itens (e), (g), (l), (n) e (o), os valores depositados
serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se a
alíquota for superior a zero, dos valores relativos à incidência da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos de Natureza Financeira (“CPMF”), no
prazo de cinco dias úteis contados, respectivamente, a partir do pedido de cancelamento do
Pedido de Reserva ou do cancelamento da Oferta e/ou do Pedido de Reserva.
Os Investidores Não-Institucionais deverão realizar a subscrição das Ações mediante o pagamento à
vista, em moeda corrente nacional, de acordo com o procedimento descrito acima.
As Instituições Participantes da Oferta somente atenderão aos Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não-Institucionais titulares de conta-corrente bancária ou de conta de investimento nelas
aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores Não-Institucionais que
verifiquem com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de
Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta de investimento aberta e/ou mantida junto
a ela, para fins de garantia do Pedido de Reserva efetuado.
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Oferta Institucional
Após o atendimento do Pedido de Reserva anteriormente mencionado, as Ações remanescentes serão
destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio do Coordenador Líder e dos
Coordenadores Contratados, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas
antecipadas e inexistindo valores mínimo ou máximo de investimento, exceto para pessoas físicas e
determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimento, cujos valores de investimento devem
exceder o montante de R$300.000,00 a fim de que sejam consideradas Investidores Institucionais. Caso
o número de Ações objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais durante o Procedimento
de Bookbuilding exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento do Pedido de Reserva dos
Investidores Não-Institucionais, nos termos e condições descritas acima, terão prioridade no
atendimento de suas respectivas ordens os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia e do
Coordenador Líder, levando em consideração o disposto no plano de distribuição descrito
anteriormente, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas
formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação, ao longo do tempo, sobre
as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e
internacional.
Os Investidores Institucionais deverão realizar a subscrição das Ações objeto da Oferta mediante o
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição das Ações. Os Investidores
Institucionais Estrangeiros deverão realizar a subscrição e integralização das Ações através dos
mecanismos previstos na Resolução CMN 2.689.
Inadequação de Investimento nas Ações
O investimento em ações representa um investimento de risco, posto que é um investimento em renda
variável, sendo que os investidores que pretendem investir nas Ações no âmbito da Oferta estão
sujeitos a diversos riscos, inclusive aqueles relacionados com a volatilidade do mercado de capitais, a
liquidez das Ações e a oscilação de suas cotações em bolsa, podendo, portanto, perder uma parcela ou
a totalidade de seu eventual investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado a
investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há
nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações no âmbito
da Oferta. Os investidores devem ler atentamente o Prospecto, principalmente a seção “Fatores de
Risco”, que contém a descrição de certos riscos que a Companhia atualmente acredita serem capazes
de afetá-la de maneira adversa.
Contrato de Colocação e Placement Facilitation Agreement
A Companhia celebrou com o Coordenador Líder e a CBLC (como interveniente-anuente) o Contrato
de Colocação. De acordo com os termos do Contrato de Colocação, o Coordenador Líder concordou
em distribuir, no Brasil e em mercado de balcão não-organizado, em regime de garantia firme de
liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações.
Nos termos do Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia e o Agente de Colocação
Internacional, na mesma data de celebração do Contrato de Colocação, o Agente de Colocação
Internacional realizará esforços de colocação das Ações exclusivamente no exterior. As Ações que forem
objeto de esforços de colocação no exterior pelo Agente de Colocação Internacional serão obrigatoriamente
adquiridas, liquidadas e pagas ao Coordenador Líder, em moeda corrente nacional.
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Cláusulas de declarações, garantias e Indenização
O Contrato de Colocação e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que a obrigação do
Coordenador Líder e do Agente de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento pelas Ações
está sujeita a determinadas condições, como (i) a entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos
da Companhia e do Coordenador Líder; (ii) a assinatura de termos de restrição à negociação de Ações
pela Companhia, por membros do Conselho de Administração e Diretoria e principais acionistas da
Companhia; e (iii) a emissão de cartas de conforto pelos auditores independentes da Companhia
relativas às demonstrações financeiras consolidadas e demais informações financeiras contidas neste
Prospecto e no offering circular a ser utilizado nos esforços de colocação das Ações no exterior. O
Contrato de Colocação e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que as obrigações do
Coordenador Líder, do Agente de Colocação Internacional, da Companhia e seus controladores estão
sujeitas a determinadas condições que visam atestar ao Coordenador Líder e ao Agente de Colocação
Internacional a não ocorrência de eventos adversos relevantes em relação à Companhia, a
conformidade da Oferta com as legislações aplicáveis e a consistência das informações financeiras da
Companhia divulgadas no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, imediatamente antes da
realização, pelo Coordenador Líder e pelo Agente de Colocação Internacional, do pagamento das
ações. Tais cláusulas de garantias, em alguns casos, estão ressalvadas pela sua relevância, afastando a
necessidade de indenização pela Companhia nos casos em que seu descumprimento não resulte em
impactos relevantes às atividades da Companhia.
De acordo com o Contrato de Colocação e o Placement Facilitation Agreement, a Companhia se obriga a
indenizar o Coordenador Líder e o Agente de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra
determinadas contingências. Em especial, o Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de
indenização em favor do Agente de Colocação Internacional para indenizá-lo no caso de que ele venha a
sofrer perdas no exterior por conta de incorreções ou omissões relevantes nos Memorandos de Oferta. Caso
o Agente de Colocação Internacional venha a sofrer perdas no exterior em relação a estas questões, ele
poderá ter direito de regresso contra a nossa Companhia por conta desta cláusula de indenização.
Adicionalmente, o Placement Facilitation Agreement possui declarações específicas em relação à observância
de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar
ensejo a potenciais processos judiciais.
Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a
Companhia no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão
envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nestes processos. Nada impede que os valores devidos a título indenizatório pela
Companhia sejam superiores àqueles obtidos pela nossa Companhia em razão da Oferta. Além disso,
devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a
arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos
mesmo que fique provado que nenhuma improbidade foi cometida. A eventual condenação de nossa
Companhia em um processo no exterior em relação a incorreções ou omissões nos Memorandos de
Oferta, bem como relativamente ao Placement Facilitation Agreement, se envolver valores elevados,
poderá ter um impacto significativo e adverso para nossa Companhia. Ver Seção “Fatores de Risco –
Riscos Relativos à Oferta e às nossas Ações”.
As Ações serão ofertadas pelas Instituições Participantes da Oferta e pelo Agente de Colocação
Internacional pelo Preço por Ação.
Após a assinatura do Contrato de Colocação e deferimento dos respectivos pedidos de registros da
Oferta pela CVM, uma cópia do Contrato de Colocação estará disponível para consulta ou cópia no
endereço do Coordenador Líder indicado nesta seção em “Informações Complementares da Oferta”.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação do Coordenador Líder de subscrever, pelo preço
por Ação, que consta deste Prospecto Definitivo, na Data de Liquidação, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre (i) o número de Ações emitidas na Oferta, objeto da garantia firme de
liquidação prestada pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Colocação e (ii) o número de
Ações da Oferta efetivamente colocadas junto aos investidores e liquidadas no mercado. Tal garantia
será vinculante a partir do momento em que foi concluído o Procedimento de Bookbuilding e
celebrado o Contrato de Colocação.
Restrições à Negociação de Ações (Lock-Up)
De acordo com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, ressalvadas determinadas exceções, o
Acionista Controlador e os Administradores da Companhia não poderão vender e/ou ofertar à venda
ações de emissão da Companhia ou derivativos lastreados nessas ações de que eram titulares
imediatamente após a efetivação da Oferta, durante os primeiros seis meses subseqüentes à Oferta,
que corresponde à primeira distribuição pública de ações da Companhia após a assinatura do Contrato
de Participação no Novo Mercado. Após esse período inicial de seis meses, o Acionista Controlador e os
Administradores da Companhia não poderão vender e/ou ofertar mais do que 40% das ações de
emissão da Companhia ou derivativos lastreados nessas ações de que eram titulares imediatamente
após a efetivação da Oferta, por seis meses adicionais.
Adicionalmente ao disposto acima, ressalvadas determinadas exceções, a Companhia, seus
Administradores e os seus acionistas celebraram acordos de restrição à venda de ações de emissão da
Companhia (lock-ups), por meio dos quais se comprometerão, durante o período de 180 dias contados
da data do Prospecto Definitivo a: (i) não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar em garantia,
emprestar, conceder qualquer opção de compra ou de qualquer outra forma dispor ou conceder
quaisquer direitos, registrar documento de registro nos termos do Securities Act ou das leis brasileiras,
em todos os casos relacionados a, qualquer ação ordinária ou qualquer opção ou warrant de compra
de qualquer ação ordinária ou qualquer valor mobiliário conversível em, ou permutável por, ou que
represente o direito de receber ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) não celebrar qualquer
contrato de swap ou qualquer acordo que transfira à outra parte, em todo ou parte, qualquer valor
econômico decorrente da titularidade das ações ordinárias ou de qualquer valor mobiliário conversível,
passível de exercício ou permutável por ações ordinárias de emissão da Companhia, ou de warrants ou
outro direito de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia, independentemente se tal
operação seja realizada pela entrega das ações ordinárias ou de qualquer valor mobiliário de emissão
da Companhia, por dinheiro ou outra forma; e (iii) a não publicar anúncio com a intenção de efetuar
qualquer operação acima descrita. As Ações adquiridas por Empregados que aderirem à Oferta aos
Empregados, utilizando o financiamento oferecido pela Companhia, estarão sujeitas à restrição de
transferência (lock-up) por um período total de três anos a contar da data de subscrição das Ações na
Oferta aos Empregados, sendo que a partir da data de aniversário de cada ano após a subscrição, o
Empregado que aderiu à Oferta aos Empregados poderá alienar até 1/3 das Ações adquiridas na Oferta
aos Empregados. Para todos os demais Empregados que aderirem à Oferta aos Empregados, mas que
não utilizarem o financiamento oferecido pela Companhia, ou que quitarem antecipadamente o
financiamento oferecido bem como com relação às Ações que forem eventualmente subscritas pelos
Empregados, além das que forem objeto do financiamento, o período de restrição de transferência
(lock-up) será apenas de 180 dias. Não existem acionistas relevantes que não sejam signatários de
acordos de lock-up.
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Estabilização do Preço por Ação
O Coordenador Líder, por intermédio da UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
poderá, a seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de
emissão da Companhia, no prazo de até 30 dias contados a partir do início da negociação das Ações
na BOVESPA, inclusive, estimado para ocorrer no primeiro dia útil após a data de publicação do
Anúncio de Início, por meio de operações de compra e venda de ações ordinárias de emissão da
Companhia, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o
qual deverá ser aprovado pela BOVESPA e pela CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º da
Instrução CVM 400, antes da publicação do Anúncio de Início. Cópias do Contrato de Estabilização
celebrado poderão ser obtidas com as Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados
abaixo nesta Seção.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As ações ordinárias da Companhia garantem aos seus titulares os seguintes direitos:
(i)

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

(ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% do lucro
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações;
(iii) direito de alienação de suas Ações, nas mesmas condições asseguradas ao Acionista
Controlador alienante, no caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso do controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas
(tag along com 100% do preço);
(iv) direito de alienação de suas Ações em oferta pública a ser efetivada pelo Acionista Controlador
ou pela Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta e somente
pelo Acionista Controlador em caso de cancelamento de listagem no Novo Mercado, no
mínimo, pelo seu respectivo valor econômico apurado mediante elaboração de laudo de
avaliação por empresa especializada e independente, com experiência comprovada e escolhida
pela assembléia de acionistas titulares de Ações em circulação a partir de lista tríplice
apresentada pelo Conselho de Administração, sendo que os custos de elaboração de referido
laudo deverão ser integralmente suportados pelo ofertante; e
(v) direito integral aos dividendos e demais direitos pertinentes às Ações que vierem a ser
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação.
Negociação de Ações
As Ações serão admitidas à negociação no segmento Novo Mercado da BOVESPA sob o código
ACGU3, na data de publicação do Anúncio de Início. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou
das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer
outro país, exceto no Brasil.
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Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
Nos termos do art. 25 da Instrução CVM 400, a Companhia poderá requerer que a CVM a autorize a
modificar ou revogar a Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas nas
circunstâncias inerentes à Oferta, existentes na data do pedido de registro de distribuição, que resultem
em um aumento relevante nos riscos assumidos pela Companhia. Adicionalmente, a Companhia
poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os
investidores, conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o
requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito pela CVM, o prazo para distribuição
da Oferta poderá ser adiado em até 90 dias, contados da aprovação do pedido de registro. No caso de
revogação da Oferta, a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou posteriores ao cancelamento serão
considerados ineficazes.
A revogação ou qualquer modificação da Oferta será imediatamente divulgada por meio do jornal
“Valor Econômico”, veículo também usado para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de
Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de Retificação”). Após a
publicação do Anúncio de Retificação, o Coordenador Líder somente aceitará ordens no Procedimento
de Bookbuilding e Pedidos de Reserva daqueles investidores que se declararem cientes dos termos do
Anúncio de Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos
termos do Anúncio de Retificação se, até as 16:00hs do 5º (quinto) dia útil de sua publicação, não
houverem revogado expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de
Reserva. Nesta hipótese, as Instituições Participantes da Oferta presumirão que os investidores
pretendem manter a declaração de aceitação.
Em qualquer hipótese, a revogação torna ineficaz a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os valores dados em
contrapartida às Ações, sem qualquer acréscimo, remuneração ou correção monetária, conforme
disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400, sendo permitida a dedução do valor relativo à CPMF,
conforme aplicável.
Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução
CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta
não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo
tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá
ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o respectivo registro. A suspensão ou o cancelamento
da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, sendo-lhes facultado, na
hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação até o quinto dia útil posterior ao
recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que tenham revogado a sua aceitação,
na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores
dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Instrução
CVM 400, no prazo de até cinco dias úteis, sem qualquer acréscimo, remuneração ou correção
monetária, com a dedução do valor relativo à CPMF.

61

Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Além do relacionamento relativo à Oferta, atualmente a Companhia não está utilizando nenhum
serviço ou produto do Coordenador Líder. Entretanto, o Coordenador Líder poderá, no futuro, vir a
prestar para a Companhia serviços e produtos de banco comercial e de investimento e de mercado de
capitais incluindo, entre outras, operações de (i) financiamento; (ii) crédito; (iii) crédito vinculadas a
comércio exterior; (iv) derivativos; (v) câmbio, (vi) emissão de ações, e (vii) assessoria financeira.
UBS AG London Branch e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes,
operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de acordo com as quais se
comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros
fixas ou flutuantes (operações com total return swap). UBS AG London Branch e/ou suas afiliadas poderão
adquirir ações da Oferta como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar
a demanda e o preço das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores Contratados
Banco Bradesco BBI
Mantemos relacionamento comercial com o Banco Bradesco S.A. no curso normal de nossos negócios. Com
base neste relacionamento, o Banco Bradesco S.A. presta serviços de cobrança, folha de pagamentos e
tributos, convênio Visa Vale alimentação, vale pedágio, convênio cartão de crédito empresarial, PAB e PAEs,
fechamento de câmbio e outros. O Banco Bradesco S.A. também presta serviços de escrituração de nossas
ações. Adicionalmente, celebramos operações compromissadas e possuímos CDBs no valor de R$300 mil,
bem como empréstimos e operações de derivativos (swaps) com o Banco Bradesco S.A. Atualmente, não há
relacionamento comercial entre o Banco Bradesco BBI S.A. e a Companhia.
Banco Calyon Brasil S.A.
Além do relacionamento relativo à Oferta, atualmente a Companhia não está utilizando nenhum serviço
ou produto do Banco Calyon Brasil S.A. Entretanto, o Banco Calyon Brasil S.A. poderá, no futuro, vir a
prestar para a Companhia serviços e produtos de banco comercial e de investimento e de mercado de
capitais incluindo, entre outras, operações de (i) financiamento; (ii) crédito; (iii) crédito vinculadas a
comércio exterior; (iv) derivativos; (v) câmbio, (vi) emissão de ações, e (vii) assessoria financeira.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das Ações é o Banco
Bradesco S.A.
Informações Complementares da Oferta
O Coordenador Líder recomenda aos investidores, antes de tomarem qualquer decisão de
investimento relativa às Ações ou à Oferta, a leitura cuidadosa deste Prospecto. A leitura do
Prospecto Definitivo possibilita aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da
Oferta e dos riscos a ela inerentes.
Para a obtenção de informações adicionais sobre a Oferta brasileira, os investidores deverão se dirigir às
Instituições Participantes da Oferta nos endereços abaixo indicados, ou à CVM, nos seguintes
endereços: (a) Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro – RJ, tel: (0xx21) 3233-8686 ou (b)
Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, São Paulo – SP, tel: (0xx21) 2146-2000.
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Instituições Participantes da Oferta
Coordenador Líder
Banco UBS Pactual S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3279, 9-10° andares,
São Paulo, SP
At.: Sr. Evandro Pereira
Tel: (0xx11) 3383-2057
Fax: (0xx11) 3383-2001
www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica/capital_markets.html
A pessoa designada pelo Coordenador Líder, para fins do disposto no artigo 33, parágrafo 3°, inciso III,
da Instrução CVM 400, é o Sr. Evandro Pereira.
Coordenadores Contratados
Banco Bradesco BBI S.A.
Av. Paulista, 1450, 8º andar,
São Paulo, SP
At.: Sr. Fernando Jorge Buso Gomes
Tel: (0xx11) 2178-4805
Fax: (0xx11) 2178-4880
Site: www.shopinvest.com.br/ofertaspublicas/
Banco Calyon Brasil S.A.
Al. Itu, 852, 16° andar
São Paulo, SP
At.: Sra. Graciema Bertoletti
Tel: (0xx11) 3896-6295
Fax: (0xx11) 3896-6255
Site: www.calyon.com.br
Corretoras Consorciadas
Informações das corretoras de títulos e valores mobiliários credenciadas junto à CBLC para participar da
Oferta, conforme indicadas no Aviso ao Mercado. Informações adicionais sobre as Corretoras
Consorciadas poderão ser obtidas no website da CBLC (www.cblc.com.br).

63

IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
Administrador
O nosso Diretor Financeiro e de Relações com Investidores poderá prestar esclarecimentos sobre a Oferta:
Sr. Reynaldo Ferreira Benitez
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 201, 13º andar,
Cj. 132, 05426-100, São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (0xx11) 3544-4900
Fax: (0xx11) 3544-4917
E-mail: ri@aguarani.com.br
Consultores
Os seguintes consultores estiveram envolvidos na Oferta:
Coordenador Líder
Banco UBS Pactual S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, 9º andar
04538-133 - São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (0xx11) 3383-2057
Fax: (0xx11) 3383-2001
At.: Evandro Pereira
E-mail: evandro.pereira@ubs.com
A pessoa designada pelo Coordenador Líder para fins do disposto no artigo 33, parágrafo 3º, III da
Instrução CVM 400 é o Sr. Evandro Pereira.
Consultores Legais da Companhia
Em Direito Norte-Americano
White & Case LLP
Alameda Santos, 1940, 3º andar
01418-200 - São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (0xx11) 3147-5600
Fax: (0xx11) 3147-5611
At.: Sr. Donald Baker
E-mail: dbaker@whitecase.com

Em Direito Brasileiro
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1100
01455-000 - São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (0xx11) 3247-8400
Fax: (0xx11) 3247-8600
At.: Sr. Henrique Lang
Sra. Daniela P. Anversa Sampaio Doria
E-mails: hlang@pinheironeto.com.br
danianversa@pinheironeto.com.br
Consultores Legais do Coordenador Líder
Em Direito Brasileiro
Machado, Meyer, Sendacz, e Opice Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 11º andar
01451-000 - São Paulo, SP, Brasil
Tel.: (0xx11) 3150-7010
Fax: (0xx11) 3150-7071
At.: Sr. Carlos J. Rolim de Mello
E-mail: cmello@mmso.com.br
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Em Direito Norte-Americano
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
One Liberty Plaza
Nova Iorque, NY 10006-1470, EUA
Tel.: +1 (212) 225-2530
Fax: +1 (212) 225-3999
At.: Sr. Nicolas Grabar
E-mail: ngrabar@cgsh.com

Auditores Independentes
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Rua Alexandre Dumas, 1981
04717-906 – São Paulo, SP, Brasil
Tel: (0xx11) 5186 1272
Fax: (0xx11) 5186 1283
At.: Nourival C. Pedroso
E-mail: npedroso@deloitte.com
Declaração da Companhia e do Coordenador Líder nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400.
Declaração da Companhia
A Companhia declara que:
(i) as informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a
distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Companhia são, nas datas de
suas respectivas publicações, verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(ii) o Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de
Emissão da Açúcar Guarani S.A. (“Prospecto Preliminar”) contém e o Prospecto de Oferta
Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Açúcar Guarani S.A.
(“Prospecto Definitivo”) conterá, nas datas de suas respectivas publicações, as informações
relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das ações a serem
ofertadas e da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos inerentes
à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e
(iii) o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400.
A declaração de veracidade da Companhia foi prestada pelos Srs. Alexis Duval e Reynaldo Ferreira
Benitez, Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia,
respectivamente. Tal declaração consta deste Prospecto como Anexo D.
Declaração do Coordenador Líder
Considerando que:
(i)

a Companhia e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos assessores legais para
auxiliá-los na Oferta;

(ii) tendo em vista a Oferta, foi efetuada due diligence na Companhia, iniciada em 28 de fevereiro de
2007, a qual prosseguirá até a divulgação do prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”);
(iii) foram disponibilizados pela Companhia os documentos que esta considerou materialmente
relevantes para a Oferta;
(iv) além dos documentos acima mencionados, foram solicitados pelo Coordenador Líder
documentos e informações adicionais relativos à Companhia, os quais esta confirmou ter
disponibilizado; e
(v) a Companhia confirmou ter disponibilizado todos os documentos e prestado todas as
informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise do
Coordenador Líder e de seus consultores legais, com o fim de permitir aos investidores a
tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;
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O Coordenador Líder declara que:
(i)

(a) as informações prestadas pela Companhia no prospecto preliminar da Oferta (“Prospecto
Preliminar”) e no Prospecto Definitivo, bem como todas e quaisquer informações fornecidas e
a serem fornecidas ao mercado durante a distribuição das Ações, sejam verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes; e (b) o Prospecto Preliminar continha, e o Prospecto
Definitivo contém, em suas respectivas datas de publicação, as informações relevantes
necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da
Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua
atividade e quaisquer outras informações relevantes; e

(ii) o Prospecto Preliminar, e o Prospecto Definitivo foram, elaborados de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400.
A declaração de veracidade do Coordenador Líder foi prestada pelos Srs. Rodolfo Reichert e James
Marcos de Oliveira, ambos diretores estatutários do Banco UBS Pactual S.A. Tal declaração consta deste
Prospecto como Anexo D.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Açúcar Guarani S.A., sociedade por ações, inscrita
no CNPJ sob o nº. 47.080.619/0001-17, com seus
atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do
Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.145.135.

Sede

A Companhia tem sede, foro e domicílio no
Município de Olímpia, Estado de São Paulo, na Via
de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5.

Diretoria de Relações com Investidores

A Diretoria de Relações com Investidores está
localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201,
13º Andar, Cj. 132, 05426-100, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo. O responsável por esta
diretoria é o Sr. Reynaldo Ferreira Benitez. O
telefone do departamento de relações com
investidores é (0xx11) 3544-4900, o fax é (0xx11)
3544-4917, o e-mail é ri@aguarani.com.br e o site é
www.acucarguarani.com.br.

Auditores Independentes da Companhia

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

Novo Mercado

Em 29 de junho de 2007, a Companhia celebrou
“Contrato de Participação no Novo Mercado” com
a BOVESPA. Esse contrato entrará em vigor na data
da publicação do Anúncio de Início. As Ações serão
listadas no segmento de Novo Mercado da
BOVESPA, onde são negociadas sob o código
“ACGU3” a partir do primeiro dia útil seguinte a
data de publicação do Anúncio de Início.

Jornais nos quais divulga informações

As informações referentes à Companhia são
divulgadas no jornal “Diário da Região” de São José
do Rio Preto, no jornal “Valor Econômico” e no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Atendimento aos Acionistas

O atendimento aos acionistas da Companhia é
efetuado no escritório da Companhia localizado na
Cidade de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 201, 13º Andar, Cj. 132, 05426-100. O
responsável pelo departamento de acionistas é o
Sr. Reynaldo Ferreira Benitez. O telefone é (0xx11)
3544-4900.

Informações Adicionais

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos
sobre nossa Companhia e a Oferta poderão
ser obtidas junto (i) à Companhia, em nossa
sede
social;
(ii)
ao
Coordenador
Líder,
na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3729, 9º andar,
04538-133
São
Paulo,
SP,
ou
em
www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica/capital_markets.html;
(iii) à BOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275, São
Paulo - SP, ou em www.bovespa.com.br; e (iv) à
CVM, na Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Rio
de Janeiro, RJ, ou na Rua Cincinato Braga, 340, 2º a
4º andares, São Paulo, SP.

Domínio na Internet

www.acucarguarani.com.br. As informações contidas
em nossa página na rede mundial de computadores,
não são partes integrantes deste Prospecto.
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FATORES DE RISCO
O investimento em Ações envolve riscos significativos. Os potenciais investidores devem considerar
cuidadosamente os riscos descritos abaixo antes de tomarem uma decisão de investimento. Nossos
negócios, situação financeira, resultados operacionais e projeções e perspectivas podem ser afetados de
maneira adversa por quaisquer desses riscos. O preço de mercado das nossas Ações pode diminuir
devido a quaisquer desses riscos ou outros fatores, e os potenciais investidores podem perder parte
substancial ou todo o seu investimento. Os riscos descritos abaixo são aqueles que atualmente
acreditamos poderem nos afetar de maneira adversa, podendo também outros riscos, por nós
desconhecidos, ou que atualmente acreditamos serem irrelevantes, causar efeito adverso relevante em
nossos negócios e no preço de negociação das nossas Ações.
RISCOS RELATIVOS AOS NOSSOS NEGÓCIOS E AOS SETORES EM QUE ATUAMOS
Nossos setores de atuação apresentam preços de mercado cíclicos e sujeitam-se a
instabilidades econômicas, políticas e financeiras do Brasil e do mundo.
Tanto no Brasil como no mundo, o setor sucroalcooleiro passa por ciclos de instabilidade na oferta e
demanda. Como conseqüência, os preços do açúcar e etanol também seguem um padrão de
instabilidade, o que afeta a nossa lucratividade. Como outras commodities, o açúcar está sujeito a
flutuações de preços ditadas pelo mercado. Inúmeros fatores fora da nossa capacidade de controle
contribuem para a variação dos preços do açúcar, do etanol e outros produtos derivados da cana-deaçúcar, dentre os quais podemos destacar:
•

a oferta e a demanda por açúcar, etanol e outros produtos derivados da cana-de-açúcar no
Brasil e no mercado internacional;

•

as condições climáticas e desastres naturais das regiões nas quais a cana-de-açúcar é cultivada;

•

a capacidade produtiva dos concorrentes;

•

as políticas no Brasil e no mercado internacional de incentivo à produção, comercialização,
exportação e consumo destes produtos;

•

a disponibilidade de produtos substitutivos ao açúcar, etanol e outros produtos derivados da
cana-de-açúcar, tais como sacarina, HFCS e derivados de petróleo;

•

incentivos e subsídios governamentais de outros países produtores de açúcar, etanol e de
outros produtos derivados da cana-de-açúcar; e

•

desenvolvimentos das negociações na OMC.

Pelo fato de nossos produtos terem seus preços diretamente relacionados às cotações das bolsas
internacionais de açúcar, etanol e petróleo/gasolina, a variação destas cotações, e eventual
especulação, podem afetar adversamente nosso negócio.
Adicionalmente, adotamos uma política de hedge para a proteção às flutuações dos preços de
mercado dos produtos e de moeda, fixando os preços de aproximadamente 100% das vendas das
unidades industriais São José e Cruz Alta, com fixações de preço feitas diretamente com os
compradores (tradings) e de aproximadamente 5% das vendas para mercado interno da unidade
industrial Severinía. Se os preços de mercado excederem o preço fixado, de acordo com nossa política
de hedge, as nossas receitas serão inferiores do que seriam se nós não tivéssemos adotado a política de
hedge. Nossa política de hedge é definida pelo comitê de gerenciamento de risco, que analisa
semanalmente a nossa exposição ao risco frente às condições de mercado. O comitê é composto pelo
diretor financeiro, diretor comercial, gerente de exportação, gerentes de vendas no mercado doméstico
e dois consultores externos de análise fundamentalista e análise técnica.
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Nossos negócios sujeitam-se à inerente sazonalidade, que pode impactar negativamente
nossos resultados.
Nossos negócios estão sujeitos à sazonalidade decorrente do ciclo de colheita da cana-de-açúcar na região
centro-sul do Brasil. O período de colheita anual de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil tem início em
abril/maio e termina em novembro/dezembro. Isso cria flutuações nos nossos estoques, normalmente com
picos em dezembro para cobrir as vendas na entressafra (ou seja, de janeiro a abril), e um certo grau de
sazonalidade no nosso lucro bruto apurado em bases diferentes do exercício social. Dessa forma, essa
sazonalidade pode causar um efeito adverso significativo nos nossos resultados operacionais apurados em
bases diferentes do exercício social. Podemos não ser capazes de prever adequadamente fluxos de demanda
de nossos produtos, o que pode resultar em excesso de estoque ou eventual falta de produtos.
Devido à intrínseca relação existente entre preços de etanol e de açúcar, reduções nos preços
do açúcar podem afetar negativamente nossos negócios de açúcar e de etanol.
Os preços do etanol no Brasil possuem forte correlação com os preços do açúcar, devido ao fato de que
grande parte dos produtores de açúcar são também produtores de etanol. Considerando que alguns
produtores conseguem alterar a parcela de sua produção de etanol em relação à parcela de sua produção
de açúcar e vice-versa, em resposta às variações de preço de mercado do etanol e do açúcar, os preços
destes dois produtos apresentam forte correlação. Por exemplo, caso haja uma redução no preço do açúcar,
os produtores de cana-de-açúcar poderão voltar uma parte maior de sua produção para o etanol, feitos os
investimentos necessários para tal adaptação e observadas limitações técnicas e industriais. Por outro lado,
um excesso de oferta de etanol poderá acarretar uma redução do seu preço. Somado a isto, como o preço
do açúcar brasileiro está correlacionado ao preço do açúcar no mercado internacional, este último também
influi no preço do etanol brasileiro. Portanto, uma redução dos preços do açúcar, tanto no mercado nacional
quanto internacional, também poderá resultar em um efeito adverso sobre os nossos negócios de etanol e
consequentemente, nossos resultados operacionais e o preço de nossas Ações.
O sucesso de nosso negócio está sujeito à quantidade de cana-de-açúcar, cultivada ou
comprada, disponível a cada safra, e seu teor de sacarose, os quais, se reduzidos, podem nos
afetar adversamente.
A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima utilizada na produção de açúcar e de etanol no Brasil. O
rendimento de nossa produção de açúcar depende do volume e teor de açúcar da cana-de-açúcar que
cultivamos ou que nos é suprida por nossos mais de 490 fornecedores do Grupo Guarani (excluindo a
Andrade). O rendimento da safra e o teor de açúcar na cana-de-açúcar dependem principalmente de
fatores geográficos como a composição da terra, a topografia e o clima, bem como as técnicas
agrícolas utilizadas e a variedade plantada.
Enchentes, secas, geadas e pragas podem afetar de forma prejudicial a oferta e os preços de nossos
produtos. Embora trabalhemos constantemente em mecanismos destinados à redução de riscos, nossa
matéria-prima encontra-se sujeita a intempéries. Eventos climáticos futuros e outros eventos fora de nosso
controle poderão afetar adversamente o teor de açúcar na cana-de-açúcar que podemos obter em uma
determinada safra ou em safras subseqüentes. Qualquer redução no rendimento da safra e na quantidade
de ATR obtida pode ter um efeito adverso significativo sobre nossos resultados operacionais.
A interrupção da venda de cana-de-açúcar por nossos fornecedores poderá nos afetar
adversamente.
A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima utilizada no processo de transformação em açúcar e
etanol e garante, ainda, a geração de energia elétrica. No exercício social findo em 30 de abril de 2007,
excluindo a capacidade de processamento equivalente a 2,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar
da Andrade, processamos aproximadamente 8,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, sendo 2,5
milhões de toneladas de cana-de-açúcar cultivada pelo Grupo Guarani (aproximadamente 30,5% do
total produzido) e 5,7 milhões de toneladas provenientes de terceiros, derivadas de contratos de
parceria agrícola, de contratos de arrendamento e de contratos de fornecimento (aproximadamente
69,5% do total produzido).
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Não podemos garantir que no futuro o abastecimento da matéria-prima não será interrompido, nem
que os nossos contratos de parceria agrícola e de arrendamento continuarão em vigor. A ocorrência de
tais fatos poderá resultar no aumento dos gastos atualmente dispendidos com matéria-prima ou em
uma diminuição significativa do volume de cana-de-açúcar disponível para nosso processamento, o que
poderá nos afetar adversamente.
A forte concorrência a que estamos sujeitos em nossos setores de atuação pode afetar de
maneira adversa nossa participação no mercado e nossa lucratividade.
O setor sucroalcooleiro brasileiro é altamente competitivo e extremamente fragmentado. Competimos
com diversos produtores de pequeno e médio porte no Brasil e ademais notamos um crescente
interesse de competidores internacionais no setor sucroalcooleiro brasileiro. Atualmente, os nossos
principais concorrentes são o Grupo Cosan, a Copersucar, a Crystalsev, o Grupo Colombo e o Grupo
Lincoln Junqueira.
Sob o ponto de vista do mercado internacional, também enfrentamos concorrência dos produtores de
açúcar internacionais. Sobretudo no mercado da União Européia e norte-americano, sofremos com a
concorrência derivada da imposição de entraves regulatórios e políticas alfandegárias e de concessão
de subsídios que encarecem, dificultam ou praticamente inviabilizam a venda dos nossos produtos
nestes mercados.
Sofremos ainda a concorrência de adoçantes alternativos, tais como o aspartame, a sacarina e o HFCS.
Fabricantes de refrigerantes de muitos países têm substituído o açúcar por adoçantes alternativos, ou
aumentado o consumo destes produtos. Quanto ao etanol, sofremos o efeito de produtos substitutos,
como o GNV e a gasolina comum, no caso do etanol hidratado.
Na medida em que um ou mais de nossos concorrentes encontrem-se mais capitalizados (sendo,
portanto, capazes de suportar mais adversidades econômicas e/ou financeiras que nós), apresentem um
mix de produtos ou adotem uma política de venda e de fixação de preços mais bem sucedidos que a
nossa e, em decorrência disso, as suas vendas aumentem de maneira significativa, poderemos ser
afetados negativamente.
Nossas margens e lucratividade podem ser adversamente afetadas tendo em vista políticas e
regulamentações governamentais atinentes ao setor agrícola.
Políticas e regulamentações governamentais exercem grande influência sobre a produção agrícola e os
fluxos comerciais. As políticas governamentais que afetam o setor agrícola, tais como políticas
relacionadas a impostos, tarifas, encargos, subsídios e restrições sobre importação e exportação de
produtos agrícolas e commodities, podem influenciar a lucratividade do setor, o plantio de
determinadas safras em comparação a diferentes usos dos recursos agrícolas, a localização e o
tamanho das safras, a negociação de commodities processadas ou não processadas, e o volume e tipos
das importações e exportações.
Futuras políticas governamentais no Brasil e no exterior podem causar efeito adverso sobre a oferta,
demanda e preços dos nossos produtos, restringir nossa capacidade de fechar negócios nos mercados
em que atuamos atualmente e em mercados que pretendemos atingir, podendo gerar efeito adverso
nos nossos resultados operacionais. Os preços do açúcar, assim como os preços de muitas outras
commodities no Brasil foram, no passado, sujeitos ao controle do governo brasileiro. Não podemos
garantir que não haverá, no futuro, a imposição de regulamentações de controle de preços.
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O atendimento às leis e regulamentações ambientais e a obtenção de licenças necessárias
para a operação de nossos negócios podem levar a um aumento de nossas despesas, e o não
cumprimento das regulamentações ambientais podem resultar em penalidades civis e
criminais e responsabilidade por danos.
As unidades industriais transformadoras de cana-de-açúcar localizadas na região noroeste do Estado de
São Paulo estão sujeitas ao cumprimento de rígidas leis federais, estaduais e municipais relativas à
proteção do meio ambiente e saúde da população, que tratam, dentre outras coisas, do controle da
queima de cana-de-açúcar e outras fontes de emissões atmosféricas, manejo e disposição final de
resíduos e áreas de conservação (reserva legal).
Devido à possibilidade de ocorrerem alterações na regulamentação ambiental e outras mudanças não
esperadas, o valor e a época de futuros investimentos referentes a questões de meio-ambiente podem
variar consideravelmente em relação aos valores e épocas atualmente antecipados e,
conseqüentemente, obrigar a Companhia a desviar recursos destinados a outras finalidades, o que
poderia afetar negativamente nossa situação financeira e nossos resultados operacionais.
Em razão das licenças ambientais e governamentais que somos obrigados a obter para o
funcionamento, construção e expansão, entre outros, de nossas atividades agrícolas e industriais, a
expansão de nossas operações dependerá de aprovações ou autorizações de órgãos competentes.
Referidas leis, regulamentações e licenças podem, com freqüência, exigir que compremos e instalemos
equipamentos de custo muito elevado para controle da poluição ou que executemos mudanças
operacionais a fim de limitar impactos ou potenciais impactos ao meio-ambiente e/ou à saúde dos
nossos funcionários. A violação de tais leis e regulamentações ou licenças pode resultar em multas
elevadas, sanções criminais, revogação de licenças de operação e/ou na proibição de funcionamento
das nossas instalações, além de gerar obrigação de reparar danos ambientais eventualmente causados.
Estes danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta, podendo afetar
a todos aqueles direta ou indiretamente envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos
agentes. Como conseqüência, a contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção nas
nossas operações não exime a nossa responsabilidade por eventuais danos ambientais causados.
Não podemos garantir que os custos com o cumprimento de legislação de segurança ambiental e de
saúde, atual e futura, e que as obrigações, correntes e futuras, decorrentes de descarga ou exposição
de substâncias tóxicas, não afetarão negativamente nossos negócios, resultados operacionais e situação
financeira. Além disso, uma decisão governamental que denegue ou cause o atraso da concessão de
licença ou aprovação ou de sua renovação, ou que revogue ou modifique licença ou aprovação
existente, pode afetar negativamente nossos negócios.
A falta de licenças e autorizações com relação a algumas de nossas unidades industriais pode
trazer impactos negativos aos nossos negócios.
Eventuais entraves na obtenção de licenças da CETESB nos prazos determinados podem atrasar as
novas operações de algumas das nossas unidades industriais. Atualmente, nossas unidades São José e
Cruz Alta têm licenças precárias (não definitivas) vencidas. A licença de operação da unidade industrial
Cruz Alta, vencida, teve sua renovação solicitada, e estamos aguardando a manifestação da CETESB. A
emissão das licenças de operação definitivas para a unidade industrial São José, por sua vez, encontrase sujeita à realização de procedimentos técnicos e avaliações por parte da CETESB. Não temos como
prever quando os procedimentos relacionados à renovação e emissão de licenças de operação das
unidades industriais acima mencionadas serão concluídos, ou assegurar que a CETESB não apresentará
manifestações contrárias às renovações e emissões. Pendências no licenciamento da São José e Cruz
Alta podem resultar em paralisação de suas atividades, por tempo indeterminado, até a regularização
das referidas licenças, o que pode gerar impactos negativos sobre nossos negócios.
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De acordo com a regulamentação, unidades produtoras de cana-de-açúcar devem estar previamente
cadastradas perante o Departamento de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do MAPA para poderem
operar, sendo este cadastro válido pelo período de dez anos, a contar da data de sua emissão. Nossa
unidade São José não possui a competente Autorização de Funcionamento para desenvolver a
atividade de distribuição de açúcar. A falta de tal licença pode resultar em penalidades que variam
entre advertência, interdição, cancelamento da autorização e da licença e/ou multa, o que poderia
trazer efeitos negativos em nossos negócios.
A falta de licenças municipais e do corpo de bombeiros, com relação a parte dos imóveis que
ocupamos, pode implicar em penalidades para o Grupo Guarani.
Para ocupação e utilização de uma edificação, é necessário obter o certificado que comprove a
regularidade da obra, representado pelo Alvará de Conclusão (“Habite-se”) ou certificado equivalente,
emitido pela Prefeitura Municipal, de situação do imóvel. Além disso, os imóveis não residenciais devem
apresentar as seguintes licenças para operar regularmente: (i) Alvará e Licença de Uso e
Funcionamento, emitido pela Prefeitura Municipal competente, e (ii) Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, emitido pelo Corpo de Bombeiros.
Parte dos imóveis que ocupamos não possui ainda uma ou mais destas licenças. A falta destas licenças
pode implicar em penalidades que variam desde a aplicação de multas até, conforme o caso, a
obrigação de demolir a área construída de maneira irregular ou ainda o fechamento de nossas
unidades. A imposição de penalidades em relação às nossas unidades, em especial a de fechamento de
unidade, poderá ter um efeito prejudicial sobre nós.
Nossos negócios de etanol podem ser afetados negativamente em decorrência de políticas
governamentais relacionadas à utilização de etanol como combustível, bem como de eventual
redução na demanda por este produto.
Atualmente, o governo brasileiro exige que se use o etanol anidro como aditivo à gasolina, em teor de
23%. Aproximadamente metade de todo o etanol combustível do Brasil é usada para abastecer
automóveis que usam uma mistura de etanol anidro e gasolina, sendo o remanescente usado em
veículos abastecidos somente com etanol hidratado. Caso o governo resolva adotar uma política
diferente com respeito à utilização do etanol como combustível ou caso haja uma redução do consumo
do etanol, seja em razão da redução do percentual de etanol anidro adicionado à gasolina, seja em
função da redução dos preços do petróleo ou da adoção de outras fontes alternativas de combustível,
tais fatos poderão nos afetar adversamente.
Nossas exportações de etanol podem ser afetadas adversamente por eventual ineficiência
logística no Brasil, bem como por falhas de infra-estrutura.
Diferentemente das operações relacionadas às exportações de açúcar, cuja rede logística e necessária
infra-estrutura encontram-se consolidadas, as exportações de etanol demandam, pela natureza do
produto, uma preparação de distribuição consideravelmente mais complexa, indispensável, por
exemplo, para o escoamento da produção de nossas unidades industriais até portos, e carregamento
de navios, por meio dos quais o produto será finalmente levado a outros países. Nossas expectativas
quanto à exportação de etanol podem não ser totalmente concretizadas, devido a uma possível
ineficiência ou insuficiência de meios de transporte, distribuição e logística contratados com terceiros,
ou perante falhas de infra-estrutura, em portos ou terminais, ocasionalmente incapazes de dar escape a
todo o volume de nossa produção destinada à exportação, o que pode afetar adversamente nossas
margens de lucratividade.
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Somos substancialmente dependentes de nossas unidades industriais em operação e
qualquer interrupção ou falha operacional das mesmas poderá ocasionar uma redução do
volume de açúcar e etanol produzido e resultar em perdas substanciais para nós.
Quase a totalidade das nossas receitas decorre e continuará decorrendo da venda de açúcar, etanol e
derivados da transformação de cana-de-açúcar realizada em nossas unidades industriais. Caso alguma
de nossas unidades industriais venha a sofrer acidentes ou nossa produção se veja prejudicada por
conta de desastres naturais e climáticos, nossas operações poderão ser afetadas e sofrer interrupções
significativas. Somado a isto, as nossas operações estão sujeitas ainda a paralisações trabalhistas e a
outros incidentes operacionais inerentes ao nosso próprio negócio, tais como falhas em nossos
equipamentos, incêndios, explosões, acidentes de transporte e desastres naturais. Outros acidentes
operacionais poderão também ocasionar danos físicos, morte, perdas substanciais e destruição das
nossas propriedades e equipamentos ou ainda acidentes ambientais, resultando na suspensão de
nossas operações e na imposição de penalidades cíveis e criminais. As nossas apólices de seguro
poderão não ser suficientes para cobrir potenciais acidentes operacionais ou talvez não sejamos
capazes de renová-las em condições comercialmente satisfatórias.
Nossa estratégia de crescimento mediante aquisições e alianças apresenta riscos que podem
impactar os benefícios almejados por meio de tais operações.
Como parte da nossa estratégia de negócios, que não exclui nosso forte crescimento orgânico, temos
crescido também por meio de aquisições de participações em outras companhias. Pretendemos
continuar a crescer adquirindo outras unidades industriais, que complementem ou ampliem nossas
operações atuais. Também podemos formar alianças estratégicas a fim de aumentar a nossa
competitividade, uma vez que acreditamos que os setores de açúcar e etanol no Brasil sejam muito
fragmentados e que oportunidades futuras de consolidação de tais setores continuarão a ser uma fonte
significativa do nosso crescimento. Entretanto, nossa administração não pode prever se e quando tais
aquisições ou alianças estratégicas ocorrerão ou a possibilidade de uma determinada operação ser
concluída em termos e condições favoráveis à nossa Companhia. A nossa capacidade de continuar a
ampliar nossos negócios com êxito por meio de aquisições ou alianças depende de diversos fatores,
inclusive da nossa capacidade de identificar aquisições ou acessar mercados de capitais a um custo
aceitável e de negociar condições favoráveis em tais operações.
A nossa impossibilidade de integrar novos negócios ou administrar novas alianças com sucesso pode ter
um efeito adverso nos nossos negócios e desempenho financeiro. Quaisquer aquisições que viermos a
considerar poderão estar sujeitas à obtenção de autorizações das autoridades brasileiras de defesa da
concorrência e demais autoridades regulamentadoras no Brasil.
As aquisições também apresentam o risco de exposição da nossa Companhia a responsabilidades
sucessórias relativas a processos envolvendo uma empresa adquirida, sua administração ou
contingências incorridas anteriormente à sua aquisição pela nossa Companhia. O processo de auditoria
(due diligence) que conduzimos com relação a uma aquisição e quaisquer garantias contratuais ou
indenizações que possamos receber dos vendedores de tais empresas adquiridas, podem não ser
suficientes para nos proteger ou nos compensar por eventuais contingências. Uma contingência
significativa associada a uma aquisição pode afetar de maneira adversa a nossa reputação e os nossos
resultados operacionais, reduzindo os benefícios da aquisição.
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Não conformidade de nosso produto com características técnicas exigidas por nossos clientes
pode nos expor a riscos de indenização.
Dentre nossas estratégias, direcionamos grande parte de nossos produtos, com alto valor agregado,
para consumo final, ou para utilização como insumo para o mercado industrial (e de outros
segmentos). Na hipótese de algum problema de qualidade ou não conformidade entre o produto
fornecido e as especificações solicitadas por nossos clientes (principalmente se os clientes já tiverem
utilizado este produto em sua linha de produção, por exemplo), poderemos ser demandados por
ressarcimento, em relação a eventuais perdas e danos sofridos pelos clientes. Apesar de possuirmos
seguro para cobrir este tipo de acidente, o valor da apólice pode não cobrir a demanda em questão.
Ademais, mesmo na hipótese de sermos obrigados a realizar o pagamento de qualquer indenização, de
forma irrecorrível, existe a possibilidade de contestação por parte da seguradora. Assim, a despeito de
medidas tomadas pela Companhia para mitigar riscos envolvidos em eventual não conformidade de
produtos, é em princípio possível que, na hipótese de demanda contra a Companhia, e condenação de
forma irrecorrível, não coberta e/ou contestada por nossa seguradora, tenhamos que desembolsar
recursos de nosso caixa para pagamento de indenizações, conseqüentemente desviando recursos
planejados para dispêndios de capital, o que pode trazer efeitos adversos para nossas operações e
nossa situação financeira.
Condições adversas podem gerar atrasos na expansão das nossas unidades industriais e/ou
aumentar significativamente os investimentos inicialmente programados.
Como parte da nossa estratégia de aumentar a nossa participação no mercado e aumentar a nossa
competitividade através de economias de escala, temos projetos de crescimento das nossas atuais
unidades industriais e projetos de construção de novas unidades.
Projetos de greenfield como os nossos envolvem vários riscos, incluindo riscos de engenharia,
construção, regulamentação, licenciamento ambiental e outros desafios significativos que podem
atrasar ou impossibilitar a conclusão ou a operação do projeto ou mesmo aumentar significativamente
seus custos. Adicionalmente, instalações novas ou modificadas podem não operar na capacidade
projetada ou podem ter custos operacionais maiores do que estimamos, bem como pode não haver
demanda para a nossa produção adicional ou podemos não ser capazes de vender a nossa produção
adicional a preços competitivos. A nossa capacidade de concluir qualquer projeto de construção dentro
dos prazos previstos e dentro do orçamento determinado está sujeita, dentre outros, a riscos de
financiamento sobre os quais não temos controle. Caso venhamos a investir mais do que o planejado
no projeto, não consigamos cumprir prazos ou vender a nossa produção adicional na forma planejada,
os nossos resultados e caixa poderão ser adversamente afetados.
Podemos ser afetados de forma adversa por sentenças desfavoráveis em processos em andamento.
Em 30 de abril de 2007, estávamos envolvidos em diversos litígios fiscais, cíveis e trabalhistas no valor total
de R$53,9 milhões, para os quais constituímos provisão no valor total de R$8,3 milhões. Dentre os processos
fiscais, encontram-se litígios referentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”), sendo que o valor
demandado no principal processo referente ao IPI incidente sobre o açúcar por nós comercializado chega a,
aproximadamente, R$128,0 milhões. Esta ação remete ao período anterior à aquisição da Companhia pelo
Grupo Tereos, tendo restado acordado, em contrato de compra e venda de ações, que a responsabilidade
pelo valor em discussão é dos antigos vendedores da Companhia, sendo limitada a um valor máximo
determinado pelo contrato e a ser acertado dentro de 5 anos a contar do dia 31 de outubro de 2001.
Atualmente, o Grupo Tereos e os antigos vendedores estão em tratativas para estender o período acordado
de garantia, sem que haja imediato desembolso de valores por parte dos vendedores, em relação a esta
contingência. Para mais esclarecimentos, ver “Atividades da Companhia – Processos Judiciais e
Administrativos – Questões Fiscais e Previdenciárias”. Podemos não obter decisões favoráveis nesses ou em
outros processos, ou podemos, ainda, ser obrigados a pagar valores significativos, possivelmente mais
elevados do que nossas provisões, incluindo juros e multa, em relação a nossas obrigações, o que poderia
ter um impacto adverso nos nossos negócios e resultados operacionais.
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A comercialização de açúcar em nossas operações de Moçambique pode ser afetada por
políticas governamentais e outros riscos inerentes àquele país.
Devido a disposições legais de Moçambique, a totalidade da produção nacional de açúcar é
comercializada, com exclusividade, por uma companhia detida por produtores de açúcar locais, dentre
os quais, indiretamente, a companhia têm 25% do capital social, denominada Distribuidora Nacional
de Açúcar (“DNA”). Eventuais mudanças de políticas governamentais, paralisações, greves ou outros
eventos fora de nossa capacidade de previsão ou controle, que afetem a DNA, podem afetar
adversamente nossos negócios em Moçambique.
O preço de venda do açúcar no mercado de Moçambique é diretamente influenciado pelos países
vizinhos. Assim, se o preço de venda do açúcar em Moçambique for muito alto, a comercialização
clandestina de açúcar para Moçambique, a partir de países tais como Malaiu e, principalmente,
Zimbábue, pode afetar adversamente nossos negócios.
Por ato legislativo do Governo de Moçambique, o açúcar foi isento de IVA por um período de cinco
anos que expirou em dezembro de 2006. Atualmente, esta isenção está pendente de aprovação e
renovação pelo Governo. Caso a isenção não seja aprovada e renovada, serão cobrados 17% de IVA
sobre o açúcar distribuído no mercado local, o que poderá acarretar um aumento do comércio
clandestino, afetando nossos negócios em Moçambique.
Além disso, atualmente, são cobradas sobretaxas na importação de açúcar, segundo Regulamento do
Regime Aduaneiro da Importação do Açúcar, aprovado pelo Governo de Moçambique, como forma de
proteção à indústria açucareira local. Caso haja alguma alteração neste regulamento nossos negócios
podem ser adversamente afetados em decorrência do aumento da importação de açúcar.
RISCOS RELATIVOS À OFERTA E ÀS NOSSAS AÇÕES
A quase totalidade das ações de emissão da Companhia, de propriedade de nosso Acionista
Controlador e da Tereos do Brasil, encontram-se empenhadas. Parte das ações de emissão da
São José, detidas pela Cruz Alta Participações, encontram-se empenhadas.
A quase totalidade das ações, 85.347,395 ações representativas do capital social da Companhia (que
correspondiam, antes do desdobramento das ações realizado em 29 de junho de 2007, a 1.004.087
ações), de propriedade de nosso Acionista Controlador, bem como da Tereos do Brasil, encontram-se
empenhadas, nos termos dos Contratos de Penhor de Ações de Primeiro e Segundo Graus, datados de 12
de abril de 2007 (“Contratos de Penhor de Ações no Âmbito das Notas”), (i) em primeiro grau, em favor
de Calyon, instituição financeira francesa, na condição de Agente de Garantia (Credit Agreement Security
Agent), com o propósito de garantir as obrigações contraídas por nosso Acionista Controlador por meio
de um Contrato de Crédito (Credit Agreement) celebrado, entre outras partes, com Calyon, em 26 de
abril de 2006 e, (ii) em segundo grau, em favor de Calyon, na condição de Agente de Garantia (Notes
Security Agent), com o escopo de garantir as obrigações contraídas por nosso Acionista Controlador, na
3
condição de garantidor de Notas com juros fixos de 6 /8% (Original Notes), representando títulos de
dívida com vencimento em 2014, no valor total de € 500.000.000,00 (quinhentos milhões de Euros), pela
Tereos Europe (subsidiária de nosso Acionista Controlador), segundo Escritura (Indenture) datada de 12
de abril de 2007. Não há quaisquer parcelas das obrigações assumidas no Contrato de Crédito ou na
Escritura, acima mencionados, que tenham vencimento em 2007 ou 2008.
De acordo com a Indenture, a Tereos Europe poderá emitir um valor principal ilimitado de notas
adicionais com termos e condições idênticos aos das Original Notes (Additional Notes em conjunto com
as Original Notes doravante denominadas as "Notas"). De acordo com a Indenture, o nosso Acionista
Controlador concordou em garantir em favor do Agente de Garantia (Notes Security Agent) o
pagamento do valor total do principal das Notas, juros incidentes sobre esse valor e outros valores
devidos com relação às Notas - sendo que, com relação às Additional Notes, a garantia prestada, nos
termos dos Contratos de Penhor de Ações no Âmbito das Notas, foi limitada a um valor principal total
de € 500.000.000,00 (quinhentos milhões de Euros).
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O nosso Acionista Controlador e os Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas celebraram um Contrato de Permuta
de Ações, em 24 de março de 2006, envolvendo aproximadamente 12,93% do capital social da Companhia
e, aproximadamente, 59,45% do capital social da São José. Foram garantidas obrigações da Companhia e
da São José num valor estimado em R$9.415.000,00, pelo prazo de cinco anos a contar de 2 de maio de
2006, mediante a celebração de Contratos de Penhor em que os Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas
concederam ao nosso Acionista Controlador um penhor sobre 28.900 ações (hoje correspondendo a
2.456.500 ações, considerado o desdobramento ocorrido em 29 de junho de 2007) de emissão da
Companhia e nosso Acionista Controlador concedeu aos Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas um penhor
sobre 276.649 ações de emissão da São José, hoje detidas pela Cruz Alta Participações (“Contrato de
Penhor de Ações no Âmbito da Permuta”).
Não temos como assegurar o pontual e adequado cumprimento das obrigações assumidas por nosso
Acionista Controlador por meio do Contrato de Crédito ou da Escritura de Emissão de Notas, acima
mencionados. Na hipótese de descumprimento de tais obrigações, sob os termos em que se constituíram, é
possível que os respectivos credores executem as garantias estabelecidas por meio dos Contratos de Penhor
de Ações no Âmbito das Notas e do Contrato de Penhor de Ações no Âmbito da Permuta, hipótese em que
a transferência e cessão das ações do capital social da Companhia, de propriedade de nosso Acionista
Controlador e da Tereos do Brasil, resultará na mudança de controle acionário da Companhia, bem como a
transferência e cessão das ações do capital social da São José, de propriedade da Cruz Alta Participações,
resultará na diminuição de sua participação acionária na São José.
Um mercado público ativo e líquido para nossas Ações pode não se desenvolver e a relativa
volatilidade e falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de nossas Ações de vendê-las pelo preço e na
ocasião que desejarem.
Não existe, atualmente, um mercado ativo ou líquido para nossas Ações e não podemos garantir que um
mercado público ativo e líquido para nossas Ações se desenvolverá ou se sustentará após esta Oferta, levando
ainda em consideração que o mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos
líquido, mais volátil e mais concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários mundiais.
Mercados de negócios ilíquidos e inativos geralmente resultam em uma maior volatilidade do preço e baixa
eficiência na execução de ordens de venda e de compra no mercado de valores mobiliários. O preço de
mercado para nossas Ações pode flutuar significativamente em resposta a diversos fatores, alguns dos quais
podem estar além do nosso controle. No caso do preço de mercado de nossas Ações cair, o investidor pode
perder todo ou parte do seu investimento em nossas Ações.
Em 31 de dezembro de 2006, ações listadas na BOVESPA representavam um total de capitalização de
aproximadamente US$722,6 bilhões (R$1.544,9 bilhões), com um volume médio de negociação diário de
US$1.120,4 milhões (R$2.439,2 milhões) em 2006. Em contraste, ações listadas na New York Stock
Exchange, ou NYSE, possuíam capitalização total de US$15,4 trilhões em 31 de dezembro de 2006, e um
volume diário de negociação de US$1.428,4 bilhões em 2006. A concentração também é significativamente
mais alta no mercado de valores mobiliários brasileiro do que nos principais mercados de valores mobiliários
dos Estados Unidos e Europa. As dez principais ações, em termos de volume de negociação, responderam
por aproximadamente 46,1% de todas as ações negociadas na BOVESPA em 2006. Essas características do
mercado podem limitar significativamente a capacidade dos titulares de nossas Ações de vendê-las pelo
preço e na ocasião que desejarem, podendo afetar negativamente o preço de mercado de nossas Ações.
O Preço por Ação será determinado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e poderá diferir dos
preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta.
Haverá diluição do valor de investimento de nossos acionistas.
O Preço por Ação excederá o valor contábil de nossas Ações após esta Oferta. Conseqüentemente, os
investidores que subscreverem Ações nesta Oferta irão sofrer imediata redução e substancial diluição
do valor de seu investimento. Além disso, na medida em que futuras opções de compra de Ações
sejam exercidas, ou qualquer valor mobiliário possa ser convertido em nossas Ações, poderá haver
diluição adicional do valor por Ação. Ver seção “Diluição” deste Prospecto.
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A Companhia continuará sendo controlada pelo atual Acionista Controlador, cujos interesses
poderão diferir daqueles de outros acionistas, e com quem mantemos operações relevantes
para nossos negócios.
Após a conclusão desta Oferta, o atual Acionista Controlador será titular de ações representando,
direta ou indiretamente, 59,8% do capital social com direito a voto (assumindo o exercício integral da
Opção de Ações Suplementares e a conversão das Debêntures).
Mantemos com nosso Acionista Controlador, e com empresas pertencentes ao nosso grupo
econômico, operações e transações relevantes para o desenvolvimento de nossas atividades e nossas
estratégias, tal como se reflete na fiança prestada pela Tereos relacionada à aquisição da Andrade e no
Contrato de Prestação de Serviços por meio do qual nosso Acionista Controlador nos fornece
assistência em uma grande variedade de áreas, desde comercial, financeira, estratégica entre outras.
Para mais informações, ver “Operações com Partes Relacionadas”.
Desde que nosso Acionista Controlador continue a deter ou a controlar blocos majoritários de votos na
Companhia, independentemente do consentimento dos outros acionistas, o Acionista Controlador poderá:
eleger e destituir a maioria dos membros do Conselho de Administração, controlar a Administração e as
nossas políticas e determinar o resultado da maioria das operações corporativas ou outros assuntos
submetidos à aprovação dos acionistas, incluindo incorporações, fusões, a venda de todos ou
substancialmente todos os nossos ativos ou a retirada de registro das nossas ações do Novo Mercado.
O atual Acionista Controlador poderá ter interesses próprios que poderão não coincidir com os
interesses dos demais acionistas.
Nossos acionistas podem não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
De acordo com o nosso Estatuto Social, devemos pagar a nossos acionistas, no mínimo, 25% de nosso
lucro líquido anual, calculado e ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações, sob forma de
dividendos ou juros sobre capital próprio. Independentemente do estabelecido no Estatuto Social da
Companhia, o Acordo de Acionistas determina que os acionistas signatários terão como objetivo
deliberar a distribuição anual de 30% do resultado líquido da Companhia, a título de dividendos e/ou
juros sobre o capital próprio. O lucro líquido pode ser capitalizado, utilizado para compensar prejuízos
ou retido nos termos da Lei das Sociedades por Ações e pode não ser disponibilizado para o
pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio. Além disso, a Lei de Sociedades por Ações
permite que uma companhia aberta, como a nossa, suspenda a distribuição obrigatória de dividendos
em determinado exercício social, caso o Conselho de Administração informe à Assembléia Geral que a
distribuição seria incompatível com a situação financeira da companhia.
A venda de número significativo de nossas Ações após a conclusão desta Oferta pode afetar
de maneira adversa o preço de nossas Ações. Podemos vir a precisar de capital adicional no
futuro e podemos emitir novas ações por meio de aumentos de capital, em vez de recorrer à
dívida, e a emissão de novas Ações diluirá a participação de todos os demais acionistas.
A venda direta ou indireta de uma quantidade significativa de nossas Ações na BOVESPA após a conclusão
desta Oferta, ou a percepção de que isso possa vir a acontecer, poderá afetar de maneira adversa o preço de
mercado das Ações. Não obstante, nosso Acionista Controlador está sujeito a restrições contratuais com
relação a futuras vendas das nossas ações ordinárias, incluindo aquelas constantes dos acordos de curto
prazo de restrição à venda de ações (lock-up agreements) e outras restrições previstas no Regulamento do
Novo Mercado, conforme descritas na seção “Informações sobre a Oferta” deste Prospecto, bem como
outras restrições constantes dos Contratos de Penhor de Ações no Âmbito das Notas.
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Atualmente, o nosso capital social é representado por ações ordinárias, e será alterado após esta Oferta.
Além disso, o nosso Estatuto Social prevê um capital autorizado de até R$1.750.000.000,00, o que nos
permite emitir novas ações ordinárias até esse limite sem a necessidade de autorização adicional dos
nossos acionistas. Além do limite do capital autorizado, nosso Acionista Controlador pode aumentar o
valor do nosso capital autorizado ou, ainda, deliberar diretamente pelo aumento do nosso capital social.
Podemos precisar de capital adicional e, no caso de operações de emissão pública ou privada de ações
serem indisponíveis ou se nossos acionistas decidirem, podemos emitir novas ações da Companhia ou
valores mobiliários conversíveis em ações. Qualquer emissão de ações por meio de aumentos de capital
pode resultar na diluição da participação dos investidores que comprarem as Ações nesta Oferta.
Estamos realizando uma Oferta de Ações, o que poderá deixar nossa Companhia exposta a
riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos
a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
Nossa Oferta compreende a oferta de Ações realizada no Brasil, em mercado de balcão nãoorganizado, por meio de uma distribuição pública primária registrada na CVM, e inclui esforços de
colocação das Ações no exterior, nos Estados Unidos para investidores institucionais qualificados
definidos em conformidade com o disposto na Regra 144A do Securities Act e para investidores nos
demais países (exceto Estados Unidos da América e Brasil), com base no Regulamento S do Securities
Act, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento autorizados pelo
governo brasileiro. Os esforços de colocação de Ações da Oferta no exterior expõem a nossa
Companhia às normas de proteção de investidores por conta de incorreções ou omissões relevantes no
Preliminary Offering Memorandum datado da data do Prospecto Preliminar e no Offering
Memorandum datado da data deste Prospecto Definitivo, inclusive no que tange aos riscos de
potenciais procedimentos judiciais por parte de investidores em relação a estas questões.
Adicionalmente, nossa Companhia é parte do Placement Facilitation Agreement que regula os esforços
de colocação das Ações no exterior. O Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de
indenização em favor do Agente de Colocação Internacional para indenizá-lo no caso de que eles
venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções ou omissões relevantes no Preliminary
Offering Memorandum datado da data do Prospecto Preliminar e no Offering Memorandum datado da
data deste Prospecto Definitivo. Caso o Agente de Colocação Internacional venha a sofrer perdas no
exterior em relação a estas questões, ele poderá ter direito de regresso contra a nossa Companhia por
conta desta cláusula de indenização.
Finalmente, informamos que o Placement Facilitation Agreement possui declarações específicas em
relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se
descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais.
Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia
no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores
substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nestes processos. Nada impede que os valores devidos a título indenizatório pela Companhia sejam
superiores àqueles obtidos pela nossa Companhia em razão da Oferta. Além disso, devido ao sistema
processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na
fase inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos mesmo que fique provado que
nenhuma improbidade foi cometida. A eventual condenação de nossa Companhia em um processo no
exterior em relação a incorreções ou omissões no Preliminary Offering Memorandum ou no Offering
Memorandum, bem como relativamente ao Placement Facilitation Agreement, se envolver valores elevados,
poderá ter um impacto significativo e adverso para nossa Companhia.
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Ao revisar nossas demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 31 de julho de 2007,
a CVM poderá determinar a baixa do ágio oriundo da aquisição da SHL e o refazimento
dessas demonstrações financeiras, o que poderá impactar negativamente nosso resultado e
nosso patrimônio líquido.
Em 25 de maio de 2007 adquirimos 50,0% do capital social da SHL da Berneuil, empresa do Grupo Tereos. O
valor do negócio foi de €16,8 milhões, equivalente ao valor registrado do investimento efetuado pela Berneuil
na SHL. O valor a ser pago pela nossa Companhia será igual ao montante pago pela Berneuil em fevereiro de
2006, quando da aquisição do investimento na SHL em operação realizada com Sena Development Ltd. e
Sena Investment Ltd., terceiros não relacionados ao Grupo Tereos. Em 31 de março de 2007, o patrimônio
líquido da SHL era negativo em R$34,2 milhões. Conforme nota (m) da tabela “Dados do Balanço Patrimonial
Por Forma Não Auditado” constante das páginas 37 e 96 deste Prospecto, o ágio gerado por conta da
aquisição de 50,0% do capital social da SHL foi de R$70,1 milhões. Para maiores informações acerca da
aquisição da SHL, ver “Sumário da Companhia – SHL”; “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Visão Geral” e “Nossas Atividades – SHL”.
O ágio oriundo da aquisição da SHL será reconhecido somente em nossas demonstrações financeiras
referentes ao trimestre findo em 31 de julho de 2007 e, portanto, ainda não foi objeto de análise pela
CVM. Ao revisar as demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 31 de julho de 2007, a
CVM poderá entender que essa prática constitui reconhecimento de “ágio interno”, pelo fato de que
Berneuil é uma parte relacionada à nossa Companhia, ou não independente do nosso grupo de
controle, sendo irrelevante o fato de que valor a ser pago pela nossa Companhia será igual ao
montante pago pela Berneuil em fevereiro de 2006, quando da aquisição do investimento na SHL em
operação realizada com terceiros não relacionados ao Grupo Tereos. O reconhecimento de “ágio
interno” constitui prática não admitida pela CVM, que poderá determinar a baixa do ágio oriundo da
aquisição da SHL e o refazimento dessas demonstrações financeiras, o que poderá impactar negativamente
nosso resultado e nosso patrimônio líquido.
RISCOS RELATIVOS AO BRASIL
O Governo Federal exerceu e continua a exercer significativa influência sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar
um efeito adverso relevante nos nossos negócios e no preço de mercado das nossas Ações.
O Governo Federal freqüentemente intervém na economia do País e ocasionalmente realiza modificações
significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a
inflação, além de outras políticas e normas, freqüentemente implicam em aumento das taxas de juros,
mudança das políticas fiscais, controle de preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação
às importações e/ou exportações entre outras medidas. Poderemos ser prejudicados de maneira relevante
por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores, tais como:
•

taxas de juros;

•

política monetária;

•

controles cambiais e restrições a remessas para o exterior, tais como os que foram impostos
em 1989 e no início de 1990;

•

flutuações cambiais;

•

inflação;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

política fiscal; e

•

outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou
que o afetem.
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A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou
normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e dos
valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.
A inflação e os esforços do Governo Federal no combate à inflação, inclusive através de um
eventual aumento da taxa de juros básica, podem contribuir significativamente para a
incerteza econômica no Brasil, podendo prejudicar nossos negócios e o valor de mercado das
nossas Ações.
No passado, o Brasil registrou índices de inflação extremamente altos. A inflação e algumas medidas
tomadas pelo Governo Federal no intuito de controlá-la, tiveram efeito negativo significativo sobre a
economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica existente no Brasil e refreando o
crescimento do País. Mais recentemente, a taxa anual de inflação medida pelo IGP-M caiu de 20,1%
em 1999 para 3,8% em 2006. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação
freqüentemente têm incluído a manutenção de política monetária restritiva com altas taxas de juros,
restringindo assim a disponibilidade de crédito e reduzindo o crescimento econômico. Como
conseqüência, as taxas de juros têm flutuado de maneira significativa. Por exemplo, as taxas de juros
oficiais no Brasil no final de 2003, 2004, 2005 e 2006 foram de 16,5%, 17,75%, 18,0% e 13,25%,
respectivamente, conforme estabelecido pelo COPOM.
Futuras medidas do Governo Federal, inclusive ajustes nas taxas de juros, intervenção no mercado de
câmbio estrangeiro e ações para ajustar ou fixar o valor do real poderão desencadear aumentos da
inflação e causar um efeito adverso na economia brasileira, nos nossos negócios, bem como no preço
de mercado das nossas Ações.
Existe uma forte relação entre o crescimento do setor agrícola e industrial no Brasil e o crescimento da
economia brasileira, sendo que altas taxas de juros podem inviabilizar o aumento e desenvolvimento de
nossos negócios, bem como nosso acesso a mercados financeiros internacionais. Além disso, um
aumento da taxa de juros pode diminuir a disponibilidade de crédito e, consequentemente, ter um
impacto negativo no mercado e em nossos negócios.
A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira, bem como os nossos negócios.
Em decorrência de diversas pressões inflacionárias, a moeda brasileira sofreu desvalorizações periódicas
em relação ao Dólar e outras moedas estrangeiras ao longo das últimas quatro décadas. Durante todo
esse período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e utilizou diversas políticas
cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, mini-desvalorizações periódicas (durante as quais a
freqüência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio flutuante, controles
cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações significativas da taxa
de câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas. Por exemplo, o Real desvalorizou 18,7% em 2001 e
52,3% em 2002 frente ao Dólar. Embora o Real tenha valorizado 8,8%, 13,4% e 9,5% em relação ao
Dólar em 2004, 2005 e 2006, respectivamente, não se pode garantir que o Real não sofrerá
depreciação ou não será desvalorizado em relação ao Dólar novamente. Em 30 de abril de 2007, a taxa
de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$2,0331 por US$1,00.
As desvalorizações do Real em relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil
e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como
um todo, bem como causar um efeito adverso para nós. Além disso, a valorização do Real pode afetar
adversamente a competitividade de nossos produtos em mercados internacionais.
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Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
especialmente em países de economia emergente, podem prejudicar o preço de mercado dos
valores mobiliários brasileiros, inclusive das nossas Ações.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, particularmente outros
países da América Latina e países de economia emergente. Embora a conjuntura econômica desses
países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos investidores
aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários de companhias brasileiras. Eventos políticos em outros países de economia
emergente podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias
brasileiras, inclusive os valores mobiliários de nossa emissão. Isso poderia causar uma redução na
disponibilidade de recursos e prejudicar o preço de mercado das nossas Ações, além de dificultar o
nosso acesso ao mercado de capitais e ao financiamento das nossas operações no futuro, o que
poderia limitar a capacidade de crescimento da nossa Companhia.
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DECLARAÇÕES E INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS
Este Prospecto Definitivo contém estimativas e declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos e
incertezas, pois foram baseadas em crenças e premissas da Administração e em informações
disponíveis. Declarações prospectivas incluem afirmações a respeito das nossas intenções, crenças ou
expectativas atuais da nossa Companhia ou da Administração em relação a uma série de assuntos,
principalmente ligados a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou poderão afetar nossos
negócios, entre os quais se destacam:
•

conjuntura econômica e política do Brasil e dos principais mercados internacionais para os
quais exportamos nossos produtos;

•

variação das taxas de juros, câmbio e inflação do Brasil;

•

nosso nível de endividamento e o custo e a disponibilidade de financiamento;

•

nossos planos quanto aos nossos dispêndios de capital;

•

alterações nos preços de mercado, preferências dos clientes e condições competitivas;

•

alterações nas leis, regulamentos e políticas governamentais que regem os nossos negócios e
nossos produtos, inclusive responsabilidades ambientais;

•

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

•

a implementação das nossas principais estratégias operacionais, financeiras e de crescimento;

•

nossa habilidade de implementar com sucesso nossa estratégia e planos de crescimento;

•

a oferta e a procura pelos nossos produtos;

•

outros fatores e tendências que possam afetar nossa condição financeira ou nossos resultados
operacionais; e

•

outros fatores de risco apresentados na seção “Fatores de Risco”.

O investidor deve estar ciente de que os fatores mencionados acima, além de outros discutidos neste
Prospecto, poderão afetar os nossos resultados futuros e poderão levar a resultados diferentes daqueles
expressos nas declarações prospectivas que fazemos neste Prospecto. Nós não assumimos a obrigação
de atualizar tais declarações ou revisar quaisquer dessas informações prospectivas em razão da
ocorrência de eventos futuros ou advento de novas informações.
Declarações prospectivas também incluem informações sobre os resultados futuros possíveis ou presumidos
das nossas operações. Essas informações são apresentadas em “Sumário”, “Fatores de Risco”, “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais”, “Visão Geral dos
Setores de Açúcar e Etanol”, “Nossas Atividades” e em outras seções deste Prospecto, bem como em
declarações que incluam as palavras “acredita”, “pode”, “continua”, “espera”, “prevê”, “pretende”,
“planeja”, “estima”, “antecipa” ou similares.
Declarações prospectivas não representam garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e
premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou
não ocorrer. A condição futura da nossa situação financeira, resultados operacionais, estratégias,
participação de mercado e valores poderá apresentar diferença significativa se comparada àquela
expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses
resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.
O investidor é alertado para não depositar confiança indevida em declarações prospectivas.

82

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Receberemos recursos líquidos de R$639.254.805,17 provenientes da emissão das Ações, sem considerar
o exercício integral da Opção de Ações Suplementares, depois da dedução das despesas e comissões
estimadas a serem pagas por nós.
Estimamos que aproximadamente 50% dos recursos líquidos captados na Oferta serão destinados ao
pagamento pela aquisição direta e indireta de 67,4% da Andrade.
Em 25 de maio de 2007, adquirimos, por meio de nossa subsidiária Cruz Alta Participações, ações ordinárias
representativas de 100% do capital social da Jocael, sociedade holding que detém ações ordinária
representativas de 39,3% do capital da Andrade, por R$231,4 milhões, dos quais R$71,5 milhões foram
pagos em 25 de maio de 2007, e os restantes R$159,9 milhões serão pagos em até 18 meses a contar da
assinatura do Contrato. Sobre o valor de R$88,4 milhões incidirão juros à taxa de 6% ao ano, calculados pro
rata die desde a data de transferência das ações da Jocael até a data do efetivo pagamento. Foi acordado
ainda, que na hipótese da conclusão desta Oferta até 31 de julho de 2007, e dependendo de certas
condições acordadas no Contrato, os vendedores poderão ter ou não direito a receber um valor adicional,
em 31 de janeiro de 2009, o qual não excederá o valor equivalente em reais a US$11,7 milhões.
Em 4 de junho de 2007, por meio da nossa subsidiária Cruz Alta, adquirimos ações representativas de
28,1% do capital social da Andrade, pelo preço de R$165,2 milhões, dos quais R$51,0 milhões foram
pagos em 4 de junho de 2007, e os restantes R$114,2 milhões serão pagos em até 18 meses a contar da
assinatura do Contrato. Sobre o valor de R$63,2 milhões incidirão juros à taxa de 6% ao ano calculados
pro rata die desde a data de transferência das ações de Andrade até o efetivo pagamento. Foi acordado
ainda, que na hipótese da conclusão desta Oferta até 31 de julho de 2007, e dependendo de certas
condições acordadas no Contrato, os vendedores poderão ter ou não o direito a receber um valor
adicional, em 31 de janeiro de 2009, o qual não excederá o valor equivalente em reais a US$8,3 milhões.
Para maiores informações acerca dos negócios da Andrade, vide o item “Nossas Atividades – Andrade”, as
demonstrações financeiras auditadas da Andrade e demonstrações financeiras auditadas da Jocael incluídas
nos Anexos F e G a este Prospecto.
Adicionalmente, estimamos ainda que aproximadamente 15% dos recursos líquidos provenientes da Oferta
serão utilizados para investimentos em melhorias na ampliação da capacidade da unidade
São José. Esses investimentos visam aumentar nosso processamento de cana-de-açúcar em
aproximadamente 2 milhões de toneladas até o término da safra de 2009/2010. Este volume adicional de
cana-de-açúcar deverá corresponder a mil toneladas adicionais de açúcar e 46 mil m³ adicionais de etanol.
Estimamos ainda que aproximadamente 10% dos recursos líquidos da Oferta, serão utilizados para
financiar parte dos custos relacionados à instalação da unidade Cardoso, cuja capacidade projetada de
processamento de cana-de-açúcar é de aproximadamente 2 milhões de toneladas, e aproximadamente
17% dos recursos líquidos da Oferta serão utilizados para financiar parte dos custos relacionados à
instalação da unidade Tanabi, cuja capacidade projetada de processamento de cana-de-açúcar é de
aproximadamente 3 milhões de toneladas. Esses investimentos visam aumentar nosso processamento de
cana-de-açúcar em aproximadamente 5 milhões de toneladas nos próximos seis anos sendo que 36%
deverá ser processado até o término da safra de 2009/2010 e os 64% restantes, até o término da safra
de 2012/2013. Este volume adicional de cana-de-açúcar deverá corresponder a 188 mil toneladas
adicionais de açúcar e 418 mil m³ adicionais de etanol.
Para maiores informações acerca de nossos projetos, vide o item “Nossas Atividade – Unidades Industriais”.
Os investimentos necessários para ampliação da capacidade de São José, bem como a instalação das
unidades Cardoso e Tanabi somam aproximadamente R$593 milhões até 2013, sendo 28,8% para São
José, 40,4% para Cardoso e 30,8% para Tanabi.
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Para maiores informações acerca dos investimentos de capital nas unidades de São José, Tanabi e
Cardoso, ver “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados
Operacionais – Dispêndios de Capital”.
Finalmente, estimamos que aproximadamente 10% dos recursos líquidos provenientes da Oferta serão
utilizados para capital de giro.
A tabela abaixo resume os percentuais estimados e aproximados das destinações que pretendemos dar
aos recursos líquidos provenientes da Oferta:
Uso

Percentual

Aquisição direta e indireta de 67,4% da Andrade ..............................................................
Ampliação da capacidade da unidade São José ..................................................................
Instalação da unidade Tanabi.............................................................................................
Instalação da unidade Cardoso ..........................................................................................
Capital de Giro..................................................................................................................

50%
15%
15%
10%
10%

O impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta em nossa situação patrimonial encontra-se na
tabela da seção “Capitalização” deste Prospecto Definitivo.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta o nosso endividamento total, o nosso patrimônio líquido e a nossa
capitalização total em 30 de abril de 2007, calculada de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil em bases efetivas e conforme ajustada de forma a refletir os eventos subseqüentes a 30 de abril
de 2007 que impactam a capitalização da Companhia, assim como para refletir o recebimento de
recursos líquidos provenientes da Oferta, de R$639.254.805,17, depois da dedução das despesas e
comissões estimadas, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares.
Eventos subsequentes

Em 30 de
abril de 2007
(em R$ milhões)
Empréstimos e
financiamentos de
curto prazo ...........................
Financiamentos de
impostos (REFIS)
de curto prazo ..................

Dividendos
distribuídos
pela Guarani
em 29 de
junho de
2007(1)

Empréstimos
firmados pela
Guarani para
pagamento da
transação de
Aquisição da
Andrade e da SHL(2)

Empréstimos e
financiamentos
oriundos da
Andrade em 30
de abril de 2007(3)

Empréstimos e
financiamentos
oriundos da SHL
em 31 de março
de 2007(4)

Aumento de
capital(5)

Após a
Ajustado(6)
Oferta(7)
(em R$ milhões)

77,4

–

122,5

47,7

–

247,6

247,6

10,5

–

–

–

–

10,5

10,5

Partes relacionadas..............

141,9

–

–

–

–

141,9

0,8

Total do endividamento
de curto prazo ................

229,8

–

122,5

47,7

–

400,0

258,9

34,6

–

–

97,7

68,6

200,9

200,9

296,4

–

–

–

–

296,4

296,4

–

–

–

–

57,8

57,8

57,8

331,0

–

–

97,7

126,4

–

555,1

555,1

Total do endividamento ..
Total do patrimônio
líquido.............................

560,8

–

122,5

145,4

126,4

–

955,1

814,0

485,4

(47,4)

–

–

–

17,8

455,7

1.236,1

Capitalização total(8) .........

1.046,2

(47,4)

122,5

145,4

126,4

17,8

1.410,8

2.050,0

Empréstimos e
financiamentos
de longo prazo ...................
Financiamentos de
impostos (REFIS)
de longo prazo..................
Partes relacionadas..............
Total do endividamento
de longo prazo ...............

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

–

Valor relativo a lucros acumulados em 30 de abril de 2007.
Mútuo contratado junto ao acionista controlador à taxa de 6,87% a.a.
Empréstimos e financiamentos oriundos da Andrade em 30 de abril de 2007 conforme demonstrações financeiras auditadas.
Empréstimos e financiamentos oriundos da SHL em 31 de março de 2007 conforme demonstrações financeiras não auditadas.
Aumento de capital conforme deliberado em Assembléia.
Valores ajustados levando-se em consideração os eventos subseqüentes acima indicados.
Considerando o Preço por Ação de R$13,50, e levando-se em consideração a conversão das Debêntures.
Capitalização total e a soma do endividamento total e do patrimônio líquido.

A tabela acima deve ser lida em conjunto com “Informações Financeiras e Outras Informações
Operacionais e Financeiras Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e os Resultados Operacionais”, bem como com as nossas demonstrações financeiras
incluídas neste Prospecto.
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DILUIÇÃO
Em 30 de abril de 2007, o valor do nosso patrimônio líquido, era de R$485,4 milhões e o valor patrimonial
por ação correspondia, na mesma data, a R$4,58 por ação, já ajustado para refletir o desdobramento de
ações à razão de 1:85. O referido valor patrimonial por ação representa o valor contábil total dos nossos
ativos menos o valor contábil total do nosso passivo, dividido pelo número total de ações de nossa emissão
em 30 de abril de 2007.
Considerando-se a subscrição das 49.315.412 Ações ofertadas por nós na presente Oferta, considerando o
desdobramento de ações deliberado em nossa Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em
29 de junho de 2007 (para mais informações ver “Apresentação das Informações Financeiras e Outras
Informações”) sem considerar o exercício integral da Opção de Ações Suplementares, ao Preço por Ação de
R$13,50, depois da dedução de despesas e comissões da Oferta a serem pagas por nós, e considerando o
aumento de capital e distribuição de dividendos conforme constam da nota explicativa n° 26 de nossas
demonstrações financeiras do exercício social findo em 30 de abril de 2007, o valor do nosso patrimônio
líquido em 30 de abril de 2007 seria de R$1.236,1 milhões, representando R$7,39 por Ação, resultando,
portanto, em um aumento imediato do valor patrimonial contábil por Ação correspondente a R$2,33 para
os acionistas existentes, e uma diluição imediata do valor patrimonial contábil por Ação em 30 de abril de
2007, de R$6,11 para os novos investidores, adquirentes de Ações no contexto da presente Oferta. Essa
diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores e o valor patrimonial contábil
por Ação de nossa emissão imediatamente após a conclusão da Oferta. Considerando o aumento de capital
e a distribuição de dividendos, conforme constam das nossas demonstrações financeiras do exercício
encerrado em 30 de abril de 2007, nota 26, o patrimônio líquido seria de R$596,8 milhões e o valor por
ação seria de R$5,06.
A tabela a seguir ilustra tal diluição:
Exercício findo
em 30 de abril
de 2007
(em reais, exceto
porcentagem)
Preço por Ação ...........................................................................................................................................
Valor patrimonial por Ação antes da Oferta ................................................................................................
Aumento do valor patrimonial por Ação atribuído aos acionistas existentes ......................................................
Valor patrimonial por Ação após a Oferta ...................................................................................................
Diluição do valor patrimonial por Ação para os novos investidores ..............................................................
Percentual de diluição por Ação para os novos investidores.........................................................................

R$13,50
R$5,06
R$2,33
R$7,39
R$6,11
45,3%

O Preço por Ação não guarda relação com o valor patrimonial e foi fixado com base no Procedimento
de Bookbuilding.
Considerando-se a conversão da totalidade das Debêntures, em ações na data da aprovação da Fixação
do Preço por Ação ao preço de R$13,50 por ação, o valor do patrimônio líquido estimado seria de
aproximadamente R$596,8 milhões imediatamente antes da Oferta.
Considerando que (i) em 30 de maio de 2007 o valor total das Debêntures emitidas pela Companhia era de
R$141,1 milhões, (ii) o preço de conversão das Debêntures será o Preço por Ação, e (iii) o Preço por Ação é
R$13,50; a conversão da totalidade das Debêntures, sem correção monetária ou incidência de juros,
representaria (a) um aumento imediato no valor patrimonial por ação de R$0,82 antes da Oferta, e (b) uma
diluição em relação à quantidade de ações da Companhia antes da Oferta de aproximadamente 8,86%. A
totalidade das Debêntures foi subscrita e integralizada pela Tereos do Brasil, entidade pertencente ao mesmo
grupo da Companhia. Para maiores detalhes sobre as Debêntures ver “Títulos e Valores Mobiliários” e
“Operações com Partes Relacionadas”.
A Companhia não implementou e não pretende implementar, no prazo mínimo de seis meses, qualquer
plano de opção de compra de ações por parte de nossos Administradores.
Para informações acerca do preço de emissão, incluindo o preço pago por administradores e controladores,
nos últimos 5 anos, vide seção "Principais Acionistas" – "Alterações relevantes na participação dos membros
do grupo de controle nos três últimos exercícios sociais e aumentos de capital deliberados nos últimos 5 anos".
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INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO
Negociação na BOVESPA
Em 2000, a BOVESPA foi reorganizada por meio da assinatura de memorandos de entendimentos entre
as bolsas de valores brasileiras. De acordo com esses memorandos, todas as negociações com ações em
bolsa passaram a ser realizadas somente por meio da BOVESPA, com exceção dos títulos de dívida
pública, negociados eletronicamente, e de leilões de privatização, que são negociados na Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro.
A negociação de valores mobiliários listados na BOVESPA, inclusive no segmento do Novo Mercado e
nos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa 1 e 2, poderá ser realizada fora das bolsas, em
mercado de balcão não-organizado, em situações específicas.
A BOVESPA é uma entidade sem fins lucrativos de propriedade de corretoras-membro. Somente essas
corretoras estão autorizadas a negociar em seu mercado de bolsa. As negociações ocorrem das 10h00
às 17h00, ou entre 11h00 e 18h00 durante o período de horário de verão no Brasil, em um sistema
eletrônico de negociação chamado MegaBolsa. A BOVESPA também permite negociação das 17h45 às
19h00, ou entre 18h45 e 19h30 durante o período de horário de verão no Brasil, em um horário de
negociação diferenciado chamado "after market". As negociações no "after market" estão sujeitas a
limites regulatórios sobre volatilidade de preços e sobre volume de ações negociadas pelos investidores.
Em 31 de dezembro de 2006, a capitalização total de mercado das 350 companhias listadas na
BOVESPA foi equivalente a, aproximadamente, R$1,54 trilhão, enquanto que as dez maiores
companhias listadas na BOVESPA representaram, aproximadamente, 51,3% da capitalização total de
mercado de todas as companhias listadas. Embora quaisquer das ações em circulação de uma
companhia listada possam ser negociadas em uma bolsa de valores brasileira, na maioria dos casos,
menos da metade dessas ações ficam efetivamente disponíveis para negociação pelo público, sendo o
remanescente detido por pequenos grupos de controladores, por entidades estatais ou por um
acionista principal. É possível que um mercado ativo e líquido para as Ações não se desenvolva, o que
limitaria a capacidade do investidor de revender as Ações. Ver “Fatores de Risco – Riscos Relativos à
Oferta e às Nossas Ações – Um mercado público ativo e líquido para nossas Ações pode não se
desenvolver” deste Prospecto.
A fim de manter um melhor controle sobre a oscilação do Índice BOVESPA, a BOVESPA adotou um
sistema “circuit breaker” de acordo com o qual a sessão de negociação é suspensa por um período de
30 minutos ou uma hora sempre que o Índice BOVESPA cair abaixo dos limites de 10,0% ou 15,0%,
respectivamente, com relação ao índice de fechamento da sessão de negociação anterior.
A liquidação de operações de venda de ações conduzidas na BOVESPA é efetuada 3 dias úteis após a
data da negociação sem quaisquer reajustes. A entrega das ações e o pagamento são feitos por
intermédio da câmara de compensação da BOVESPA, a CBLC. Geralmente, cabe ao vendedor entregar
as ações à CBLC no segundo dia útil após a data da negociação.
Regulamentação do Mercado de Capitais Brasileiro
O mercado de capitais brasileiro é regulado pela CVM, que possui autoridade geral sobre as bolsas de
valores e o mercado de capitais, assim como pelo CMN e pelo Banco Central, que possuem, dentre
outros poderes, a autoridade de licenciamento de corretoras, a regulamentação de investimentos
estrangeiros e operações de câmbio. O mercado de capitais brasileiro é regido pela Lei 6.385/76, pela
Lei 6.404/76 e pelos atos normativos expedidos pelo Banco Central, pelo CMN e pela CVM.
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Segundo a Lei 6.404/76, as companhias podem ser abertas, como a nossa, ou fechadas. A companhia é
considerada aberta quando tem valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação em bolsa de
valores ou mercado de balcão. Todas as companhias abertas são registradas na CVM e devem apresentar
informações e relatórios periódicos. Ver “Descrição do Capital Social”. Uma companhia aberta pode ter
seus valores mobiliários negociados nas bolsas de valores brasileiras ou no mercado de balcão brasileiro.
As ações de companhia aberta, como as Ações da presente Oferta, também podem ser negociadas
privadamente, com determinadas limitações.
O mercado de balcão está dividido em duas categorias: (i) mercado de balcão organizado, no qual as
atividades de negociação são supervisionadas por entidades auto-reguladoras autorizadas pela CVM; e
(ii) mercado de balcão não-organizado, no qual as atividades de negociação não são supervisionadas
por entidades auto-reguladoras autorizadas pela CVM. Em qualquer caso, a operação no mercado de
balcão consiste em negociações diretas entre as pessoas, fora da bolsa de valores, com a intermediação
de instituição financeira autorizada pela CVM. Nenhuma licença especial, além de registro na CVM (e,
no caso de mercados de balcão organizados, no mercado de balcão pertinente), é necessária para que
os valores mobiliários de companhia aberta possam ser comercializados no mercado de balcão.
A negociação de valores mobiliários poderá ser interrompida mediante solicitação da companhia
emissora, antes da publicação de fato relevante. A negociação também poderá ser suspensa por
iniciativa da BOVESPA ou da CVM, caso, entre outros motivos, se suspeite que alguma companhia
forneceu informações inadequadas em relação ao evento relevante ou que tenha fornecido respostas
inadequadas a alguma solicitação feita pela CVM ou pela BOVESPA.
A Lei 6.385/76, a Lei 6.404/76 e os regulamentos emitidos pela CVM prevêem, entre outras coisas,
obrigações de divulgação de informações, restrições sobre negociações baseadas em informações
privilegiadas e manipulação de preços, além de proteções para acionistas minoritários. Ver “Descrição
do Capital Social”.
As negociações nas bolsas de valores brasileiras por não-residentes estão sujeitas a determinadas restrições
segundo a legislação brasileira de investimentos estrangeiros. Ver “Descrição do Capital Social”.
O Novo Mercado
Em 29 de junho de 2007 celebramos “Contrato de Participação no Novo Mercado” com a BOVESPA, que
terá vigência a partir da data da publicação do Anúncio de Início. As Ações serão negociadas no Novo
Mercado a partir do primeiro dia útil após a data de publicação do Anúncio de Início. O Novo Mercado é um
segmento especial do mercado de ações da BOVESPA, destinado exclusivamente a companhias que
atendam a requisitos mínimos e aceitem submeter-se a regras diferenciadas de governança corporativa. Os
itens abaixo resumem os principais pontos que caracterizam o Novo Mercado e nos são aplicáveis:
•

divisão do capital social exclusivamente em ações ordinárias, vedada a emissão ou manutenção
de partes beneficiárias;

•

ações que representem no mínimo 25% do capital social devem estar em circulação;

•

na alienação de controle, ainda que por vendas sucessivas, o negócio deve ficar condicionado
a que sejam estendidas aos acionistas minoritários as mesmas condições oferecidas ao
Acionista Controlador, incluindo o mesmo preço (tag-along), por meio de oferta pública de
aquisição de ações;

•

Conselho de Administração com no mínimo cinco membros, dos quais, no mínimo, 20% (vinte
por cento) deverão ser Conselheiros Independentes, eleitos pela assembléia geral, com
mandato unificado de, no máximo, dois anos, sendo permitida a reeleição. Quando, em
resultado do cálculo do número de Conselheiros Independentes, obter-se um número
fracionário, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente
superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5; ou (ii) imediatamente inferior, quando a
fração for inferior a 0,5;
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•

exigência de que os novos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho
Fiscal, se instalado, subscrevam Termos de Anuência dos Administradores e dos Membros do
Conselho Fiscal, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desses documentos, por
meio dos quais nossos novos Administradores obrigam-se a agir em conformidade com o Contrato
de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e
com o Regulamento do Novo Mercado;

•

preparação de demonstração de fluxo de caixa (da companhia e consolidado) com divulgação
nos ITRs e nas demonstrações financeiras anuais;

•

divulgar, no idioma inglês, a íntegra das demonstrações financeiras, relatório da administração
e notas explicativas, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil,
acompanhadas de nota explicativa adicional que demonstre a conciliação do resultado do
exercício e do patrimônio líquido apurados segundo os critérios contábeis brasileiros e segundo
os padrões internacionais IFRS ou US GAAP, conforme o caso, evidenciando as principais
diferenças entre os critérios contábeis aplicados, e do parecer dos auditores independentes. De
acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a adoção destes critérios deve ocorrer a partir
da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício após a assinatura
do Contrato de Participação no Novo Mercado;

•

o cronograma de eventos corporativos deve ser divulgado anualmente, até o final do mês de
janeiro de cada ano, o qual deverá informar sobre eventos corporativos programados, bem
como conter informações sobre a companhia, o evento, data e hora de sua realização, a
publicação e o envio do documento tratado no evento à BOVESPA. Eventuais alterações
subseqüentes em relação aos eventos programados deverão ser enviadas à BOVESPA e
divulgadas imediatamente;

•

a saída do Novo Mercado, bem como o cancelamento de registro como companhia aberta,
ficam condicionados à realização de oferta pública de aquisição, pelo Controlador, das demais
ações da Companhia, por valor no mínimo igual ao seu valor econômico, apurado em laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e
independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus Administradores e/ou do
Acionista Controlador, além de satisfazer os requisitos do § 1° do artigo 8° da Lei 6.404/76, e
conter a responsabilidade prevista no § 6° do mesmo artigo; e

•

a Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do conselho fiscal obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir
entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação,
violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei 6.404/76, no estatuto social da
Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento
de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado e do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, nos termos deste
Regulamento.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES
OPERACIONAIS E FINANCEIRAS SELECIONADAS
As informações financeiras incluídas neste Prospecto devem ser lidas em conjunto com nossas
demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de abril de 2007, 2006 e 2005 e
respectivas notas explicativas, incluídas no presente Prospecto, as quais foram por nós elaboradas em
conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes emitiu parecer de auditoria, com ressalva, sobre
as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005, tendo em
vista que, em 30 de abril de 2005, a controlada Olímpia Agrícola, incorporada pela Companhia em
3 de maio de 2005, registrou parcela dos estoques de lavoura de cana-de-açúcar a valor de mercado,
resultando em aumento do saldo contábil dos referidos estoques no montante de R$23,9 milhões.
Conseqüentemente, em 30 de abril de 2005 os estoques estão aumentados em R$23,9 milhões e o
patrimônio líquido e o resultado do exercício findo em 30 de abril de 2005 estão aumentados em
R$15,8 milhões, líquidos dos efeitos tributários. Como conseqüência da comercialização dos produtos
fabricados com esse estoque, o resultado do exercício findo em 30 de abril de 2006, encontra-se
diminuído também pelo montante de R$15,8 milhões, líquidos dos efeitos tributários.
No entanto, de forma a apresentar informações adequadas e permitir a comparabilidade das informações
financeiras de 2007, 2006 e 2005, incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril
de 2007, 2006 e 2005 o balanço patrimonial consolidado ajustado levantado em 30 de abril de 2005 e as
demonstrações de resultado consolidadas ajustadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005,
eliminando os efeitos relativos à ressalva existente no parecer de nossos auditores independentes descrita
anteriormente. Desta forma, o balanço patrimonial consolidado de 30 de abril de 2005 e as demonstrações de
resultado consolidadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005 apresentados nas tabelas das
seções “Sumário das Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas”, “Informações Financeiras e Outras
Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e os Resultados Operacionais” correspondem ao balanço patrimonial consolidado ajustado
e as demonstrações de resultado consolidadas ajustadas descritas na nota explicativa 27 às demonstrações
financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
Adicionalmente, tendo em vista a aquisição da São José pelo Grupo Guarani, em maio de 2006, e o fato de
que, a partir deste momento, a Companhia e a São José estavam sob administração e controle acionário
comuns, também incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006
e 2005 a demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José para o exercício findo em 30 de
abril de 2007. Os critérios aplicados na elaboração da demonstração de resultado combinada foram
semelhantes aos procedimentos de consolidação, exceto pela parcela do resultado do exercício representativa
aos percentuais de participação detidos pela controladora da Companhia no São José em cada um dos
períodos somada à participação detida pela controlada Cruz Alta. Os percentuais utilizados para a elaboração
da demonstração de resultado combinada foram de 59,4% de 1° de maio a 31 de julho de 2006, 78,4% de
1° de agosto a 31 de dezembro de 2006, 95,3% de 1° de janeiro a 31 de março de 2007 a 99,9% a partir de
1° de abril de 2007. Desta forma, a demonstração de resultado para o exercício findo em 30 de abril de 2007
apresentada nas tabelas das seções “Sumário dos lnformações Financeiras e Operacionais Selecionadas” e
“Informações Financeiras e Outras Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e na “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” corresponde à
demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José descrita na nota explicativa 27 às
demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
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Dados da Demonstração do Resultado
A tabela abaixo apresenta os valores relativos à demonstração dos resultados para os exercícios findos
em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007.
Exercícios findos em 30 de abril de
Combinado
Consolidado Ajustado Consolidado Ajustado
2006
2007
2005
(em R$ milhões)
Receita Bruta de Vendas...................................................................
Impostos sobre vendas .....................................................................
Devoluções e Abatimentos ...............................................................
Receita Líquida de Vendas ................................................................
Custos dos Produtos Vendidos..........................................................
Lucro Bruto......................................................................................
(Despesas) Receitas Operacionais:
Com Vendas ....................................................................................
Gerais e Administrativas ...................................................................
Honorários da Administração............................................................
Depreciações, amortizações e exaustões ...........................................
Resultado de equivalência patrimonial ..............................................
Outras receitas operacionais, líquidas................................................
Total ...............................................................................................

434,4
(66,6)
(1,8)
366,0
(222,3)
143,7

578,8
(86,7)
(2,5)
489,6
(323,7)
165,9

966,3
(115,1)
(4,3)
846,9
(530,7)
316,2

(37,0)
(21,9)
(2,7)
(35,8)
(0,0)
1,6
(95,8)

(43,9)
(23,8)
(2,4)
(35,7)
–
0,3
(105,5)

(72,1)
(46,8)
(5,4)
(40,3)
–
0,1
(164,5)

Lucro operacional antes do resultado financeiro ................................
Receitas (Despesas) financeiras:
Receitas financeiras ..........................................................................
Despesas financeiras.........................................................................
Variação monetária e cambial ativa...................................................
Variação monetária e cambial passiva ...............................................
Total ...............................................................................................

47,9

60,4

151,7

21,6
(17,1)
2,2
(3,1)
3,6

22,1
(26,8)
4,3
(6,8)
(7,2)

37,7
(49,2)
1,1
(5,7)
(16,1)

51,5
0,5

53,2
0,9

135,6
1,6

52,0
(14,3)
(9,6)
(23,9)
–
28,1

54,1
(1,4)
(1,3)
(2,7)
–
51,4

137,2
(30,3)
21,0
(9,3)
(4,5)
123,4

Lucro operacional.............................................................................
Resultado não operacional ...............................................................
Lucro antes do imposto de renda, da contribuição social e da
participação de minoritários ...........................................................
Imposto de renda e contribuição social – parcela corrente .................
Imposto de renda e contribuição social – parcela diferida ..................
Total ...............................................................................................
Participação de acionistas minoritários ..............................................
Lucro líquido do exercício .............................................................
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Dados do Balanço Patrimonial
A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos nossos balanços patrimoniais referentes aos
exercícios findos em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007.
Consolidado Ajustado
2005

Em 30 de abril de
Consolidado Ajustado
2006
(em R$ milhões)

Consolidado
2007

Ativo
Circulante
Disponibilidades.........................................................
Contas a receber de clientes ......................................
Estoques ....................................................................
Adiantamento a fornecedores....................................
Impostos a recuperar .................................................
Créditos diversos........................................................
Total do circulante.....................................................

35,3
53,0
48,0
7,1
9,5
9,1
162,0

48,1
64,0
57,6
22,9
7,2
4,4
204,2

6,2
75,4
118,4
12,4
12,7
6,6
231,7

Não Circulante
Partes relacionadas ....................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ........
Adiantamentos a fornecedores ..................................
Outros créditos ..........................................................
Investimentos:
Investimentos em controladas .................................
Outros investimentos ..............................................
Imobilizado ................................................................
Intangível...................................................................
Diferido .....................................................................
Total do não circulante ............................................

–
18,7
–
3,5

–
5,5
1,9
3,7

0,1
24,4
12,9
145,9

(0,0)
0,1
232,1
58,2
0,1
312,7

–
–
285,6
23,4
0,7
320,8

183,7
4,4
628,5
0,3
11,4
1.011,6

Total do Ativo ............................................................

474,7

525,0

1.243,3

24,0
2,1
21,9
6,0
11,9
9,4
–
–
1,9
77,2

44,9
27,6
12,2
6,6
0,0
11,6
(0,0)
–
2,3
105,2

33,4
77,4
19,3
10,3
111,0
10,5
1,8
141,9
7,0
412,6

4,0
84,7
20,2
3,0
111,9

5,4
78,7
8,4
3,4
95,9

34,6
296,4
6,0
8,3
345,3

Total do Patrimônio Líquido .....................................

236,8
–
9,8
39,0
285,6

262,8
–
11,1
50,0
323,9

327,2
93,8
17,0
47,4
485,4

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido ...............

474,7

525,0

1.243,3

Passivo
Circulante
Fornecedores .............................................................
Empréstimos e financiamentos...................................
Impostos e taxas ........................................................
Salários, indenizações e férias a pagar........................
Juros sobre o capital próprio ......................................
Financiamento dos impostos (REFIS) ...........................
Imposto de renda e contribuição social a recolher ......
Partes relacionadas ....................................................
Outras contas a pagar................................................
Total do circulante.....................................................
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos ..................................
Financiamento dos impostos (REFIS) ...........................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ........
Provisão para contingências .......................................
Total do não circulante .............................................
Patrimônio Líquido
Capital Social .............................................................
Reserva de capital ......................................................
Reservas de lucros......................................................
Lucros acumulados ....................................................

92

Informações Pro Forma Não Auditadas
Em 25 de maio de 2007, foi celebrado um contrato de compra e venda de ações entre a Companhia, na
condição de compradora, e Fabrício Andrade e Alexandre Andrade, na condição de vendedores, relativo à
compra feita por indicação da Companhia, pela Cruz Alta Participações, da totalidade do capital social da
Jocael. Referida sociedade detém 39,3% do capital social da Andrade. Após tal aquisição, na mesma data
de 25 de maio de 2007, a Companhia celebrou contrato de compra e venda de ações com José Carlos de
Andrade e Eliana Marchesi Bicalho de Andrade, também acionistas da Andrade, para compra de ações
representativas de 28,1% adicionais do capital social da Andrade, condicionada ao exercício do direito de
preferência por parte dos demais acionistas da Andrade. Como nenhuma das partes envolvidas exerceu seu
direito de preferência, em 4 de junho de 2007 as ações da Andrade, representativas de 28,1% do seu
capital social, foram transferidas para a Cruz Alta Participações, por indicação da Companhia, nos termos do
contrato de compra e venda de ações acima mencionado. Desta forma, a Cruz Alta Participações passou a
deter, direta e indiretamente, 67,4% do capital social da Andrade. A Andrade e a Jocael prepararam
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 30 de abril de 2007, (sendo que as demonstrações
financeiras da Jocael correspondem ao período de quatro meses findos em 30 de abril de 2007) elaboradas
de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, as quais foram auditadas pela BDO Trevisan e
incluídas nos Anexos F e G deste Prospecto.
Adicionalmente, em 25 de maio de 2007, celebramos com Berneuil (sociedade francesa detida por nosso
Acionista Controlador), um contrato de compra e venda, por meio do qual adquirimos 50% do capital social
da SHL, sociedade holding detentora de participação societária correspondente a 91,1% do capital social da
Companhia de Sena. A SHL prepararou demonstrações financeiras consolidadas relativas ao período de
12 meses encerrado em 31 de março de 2007, elaboradas de acordo com o IFRS, e ajustadas de acordo com
as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, as quais foram revisadas pela Ernst Young.
Com o exclusivo objetivo de propiciar uma melhor compreensão da nossa posição financeira e de resultados
levando em conta a aquisição da totalidade do capital social da Jocael e sua respectiva participação na
Andrade, da aquisição via Cruz Alta Participações na Andrade, bem como da aquisição de 50% do capital da
SHL, apresentamos neste Prospecto, informações financeiras pro forma não auditadas relativas ao exercício
findo em 30 de abril de 2007. Estas informações financeiras pro forma não auditadas apresentam a posição
financeira e os resultados da nossa Companhia acrescentados de (i) posição financeira e os resultados da Jocael
e Andrade, extraídos das demonstrações financeiras auditadas pela BDO Trevisan relativas ao exercício findo
em 30 de abril de 2007, incluídas nos Anexos F e G deste Prospecto, respectivamente, elaboradas de acordo
com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (sendo que as demonstrações da Jocael correspondem ao
período de 4 meses findos em 30 de abril de 2007); (ii) posição financeira e os resultados consolidados da SHL,
extraídos das demonstrações financeiras revisadas pela Ernst Young relativas ao período de 12 meses findo em
31 de março de 2007, elaboradas de acordo como IFRS, e ajustado de acordo com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil (foi utilizada a taxa média da cotação de compra e venda de R$2,058 por US$1,00 para
conversão de dados financeiros da SHL, e Metical 0,777 por R$1,00 para a conversão de dados financeiros da
Companhia de Sena); (iii) determinados ajustes pro forma diretamente relacionados com as transações, com
impacto contínuo na Companhia e suportados factualmente, conforme descritos na seção "Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais – Informações Pro
forma" deste Prospecto, de forma a refletir os resultados efetivos da Jocael, da Andrade e da SHL, como se
elas tivessem sido adquiridas em 1º de maio de 2006 no caso da demonstração de resultado e em 30 de abril
de 2007 no caso do balanço patrimonial.
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As demonstrações de resultado pro forma não auditadas consolidadas são apresentadas exclusivamente para
fins informativos e não deverão ser interpretadas como nossas demonstrações de resultado de fato ou dos
efeitos sobre a nossa posição patrimonial e financeira, caso (i) a aquisição de 100% da Jocael e 67,4% do
capital da Andrade e (ii) 50% do capital da SHL tivessem efetivamente ocorrido em 1º de maio de 2006 no
caso da demonstração de resultado e em 30 de abril de 2007 no caso do balanço patrimonial, ou utilizadas
como indicativo de nossas futuras demonstrações consolidadas de resultado. As demonstrações de resultado
pro forma não auditadas são baseadas em premissas que consideramos razoáveis e deverão ser lidas em
conjunto com as demais informações financeiras incluídas neste Prospecto, incluindo nossas demonstrações
financeiras auditadas. As informações financeiras pro forma não auditadas não são necessariamente indicativas
do resultado das operações ou dos efeitos sobre a posição patrimonial e financeira que teriam sido obtidos
caso as sociedades mencionadas acima estivessem sob controle e administração comuns para o exercício findo
em 30 de abril de 2007 e não pretendem ser indicativas de resultados operacionais futuros.
Sob as normas de auditoria aplicáveis no Brasil, essas informações financeiras pro forma não podem ser
auditadas tendo em vista principalmente o fato de as empresas incluídas naquela apresentação, não
terem tido controle comum durante o exercício findo em 30 de abril de 2007, o que não permite a
combinação de resultados. No entanto:
1) as demonstrações pro forma não auditadas foram elaboradas a partir das demonstrações
financeiras consolidadas históricas da Companhia auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes, das demonstrações financeiras individuais históricas da Jocael e da
Andrade auditadas pela BDO Trevisan, e das demonstrações financeiras individuais históricas da
SHL revisadas pela Ernst & Young;
2) foram registrados ajustes pro forma ao somatório das demonstrações, sendo que as colunas
referentes a tais ajustes, bem como o somatório final, foram objeto de revisão por parte da
BDO Trevisan; Essa revisão consistiu principalmente na discussão das premissas utilizadas pela
nossa Administração e verificação dos ajustes pro forma ao somatório das demonstrações
financeiras históricas auditadas ou revisadas, conforme o caso; e
3) foi emitida pela BDO Trevisan carta de conforto nos termos da NPA-12 do Ibracon, cobrindo o
demonstrativo pro forma da Companhia.
Para maiores informações, ver a seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e os Resultados Operacionais – Informações Pro forma não auditadas” deste Prospecto.
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Dados de Demonstração do Resultado Pro Forma Não Auditado:
Exercícios sociais findos em 30 de abril de 2007 (*)
Combinado
da companhia

Jocael

Andrade

SHL

288,1
(10,4)
277,7
(199,1)
78,6

74,1

Eliminação de
50% da SHL 1

Ajustes de
praticas
contabeis 2

Eliminações de
transações entre
companhias 3

Ajustes pro
forma 4

Total pro forma
não auditado

(em R$ milhões)
Receita Bruta de Vendas..............
Deduções da Receita Bruta..........
Receita Líquida de Vendas...........
Custos dos Produtos Vendidos ....
Lucro Bruto.................................
(Despesas) Receitas
Operacionais:..............................
Efeito de conversão de moeda ....
Lucro operacional antes dos
efeitos financeiros .......................
Receitas (Despesas) financeiras ....
Lucro (prejuízo) operaciona .........
Resultado não operaciona ...........
Lucro (prejuízo) antes do
imposto de renda, da
contribuição social ......................
Imposto de renda e contribuição
social
(corrente e diferido) ....................
Participação de acionistas
minoritários ................................
Lucro líquido (prejuízo) do
exercício....................................
(*)

966,3
(119,4)
846,9
(530,7)
316,2
(164,5)

(56,2)

74,1
(81,9)
(7,8)

(37,1)
–
(37,1)
41,0
3,9

(7,2)

–
3,6

(27,4)

(a)

10,2
10,2

–

–

56,0(b)

(127,0) (c)

10,2

56,0

(127,0)

10,2

56,0

(127,0)

56,0

(127,0)

151,7
(16,1)
135,6
1,6

(56,2)
–
(56,2)
–

51,2
(28,5)
22,7

(15,0)
(3,7)
(18,7)
(2,2)

7,5
1,9
9,4
1,1

137,2

(56,2)

22,7

(20,9)

10,5

10,2

(9,3)

–

(12,4)

-

(3,5)

(4,5)

–

–

2,6

(1,3)

(56,2)

10,3

(18,3)

9,2

123,4

1.291,4
(129,8)
1.161,6
(760,5)
401,1

33,4(d)
(e)

6,7

56,0

(319,1)
(3,6)
78,4
(46,4)
32,0
0,5

32,5

8,2

(3,4)

(6,6)

(97,0)

34,1

Exceto pelas demonstrações do resultado da Jocael que referem-se ao período de 4 meses findos em 30 de abril de 2007 e de SHL, que
referem-se ao período de 12 meses, findo em 31 de março de 2007.

Notas:
(1)
(2)

(3)
(4)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Eliminação de 50% da SHL: eliminação de 50% participação acionária da SHL detida por Sena Development Limited.
A justes de práticas contábeis: refere-se aos ajustes de práticas contábeis para uniformizar os critérios contábeis adotados pela Andrade aos
critérios utilizados pela Companhia.
Eliminação de transações entre companhias: refere-se a eliminação dos saldos entre a Companhia, Jocael e Andrade.
Ajustes pro forma: refere-se a determinados ajustes pro forma diretamente relacionados com as aquisições e impacto contínuo na companhia,
suportados factualmente.
Custos dos Produtos Vendidos: eliminação da realização da reserva de reavaliação da Andrade referente ao exercício findo em 30/04/2007 para
uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação do resuldo de equivalência: refere-se a eliminação do resultado de equivalência da participação societária de 39,3% da Jocael na
Andrade.
(Despesas) Receitas Operacionais: inclusão da despesa de amortização do ágio gerado nas aquisições da Andrade e SHL considerando taxa de
amortização anual de 20%, determinada a partir de análise de rentabilidade futura do investimento (ágio de R$635,1 conforme item (m) da
explicação do balanço patrimonial pro forma x 20% = R$127,0).
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido): efeito sobre os itens (a), (c) e (d), eliminando-se a parcela anual indedutível do ágio
decorrente da eliminação da reserva de reavaliação de ativos no valor de R$16,9 no momento da constituição do ágio.
Participação de acionistas minoritários: eliminação da participação de acionistas minoritários de 32,6% no resultado do exercício da Andrade
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Dados do Balanço Patrimonial Pro Forma Não Auditado
(*)

Consolidado da
Companhia
Ativo
Circulante
Disponibilidades..................................................
Aplicações financeiras .........................................
Contas a receber de clientes................................
Estoques.............................................................
Adiantamento a fornecedores .............................
Impostos a recuperar ..........................................
Operações derivativos .........................................
Créditos diversos ................................................
Partes relacionadas .............................................
Adiantamentos para futuro aumento de capital ...
Total do circulante ..............................................
Não Circulante
Partes relacionadas - mútuos...............................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..
Adiantamentos a fornecedores............................
Outros créditos ...................................................
Investimentos: ....................................................
Investimentos em controladas .............................
Agio no investimento..........................................
Outros investimentos ..........................................
Imobilizado.........................................................
Reavaliação de Ativos..........................................
Reavaliação reflexa..............................................
Intangível ...........................................................
Diferido ..............................................................
Total do não circulante .......................................
Total do Ativo ..................................................
Passivo
Circulante
Fornecedores ......................................................
Empréstimos e financiamentos ............................
Impostos e taxas .................................................
Adiantamento de clientes....................................
Salários, indenizações e férias a pagar .................
Juros sobre o capital próprio ...............................
Financiamento dos impostos (REFIS) ....................
Imposto de renda e
contribuição social a recolher ..............................
Operações derivativos .........................................
Partes relacionadas - mútuo ................................
Outras contas a pagar.........................................
Total do circulante ..............................................

6,2
–
75,4
118,4
12,4
12,7
–
6,6
–
–
231,7

–

–

0,1
24,4
12,9
145,9

0,5

183,7

16,1

Andrade

38,8
–
6,3
31,9
–
7,1
–
2,9
–
–
87,0

SHL

11,9
36,4

(6,0)
(18,2)

48,3

(24,2)

4,4
628,5

0,3
11,4
1.011,6
1.243,3

16,6
16,6

(81,6)

–
0,3
230,4
317,4

167,6
215,9

(83,8)
(108,0)

10,1

(5,1)
–

–
–
–
2,4
102,9

345,3

Participação de minoritários ................................

–

97,7
–
28,8
132,1

(f)

(136,4)

(g)

(K)

(l)

(127,8)
(m)
635,1

(25,2)
(25,2)

503,1
503,1

(18,7)
(b)
(98,6)

(117,3)
(117,3)

(4,3)

(4,3)

1,8
–
141,9
330,1
959,4

(o)

10,1

(5,1)

137,2

(68,6)

–

(132,1)
(32,9)

320,7
443,2

200,9
–
28,8
296,4

(g)

(c)

(f)

(1,0)
(h)
(47,6)
(180,7)

294,3

252,9

(126,5)

–

(12,9)

6,5

(53,5)

103,4

(51,7)

(60,9)

47,4
485,4

–
16,1
(57,0)
(32,0)

0,3
–
–
22,3
18,7
(121,1)
(79,8)

(137,6)
(34,2)

68,8
17,1

1.243,3

16,6

317,4

215,9

(108,0)

(32,9)

(d)

(22,3)
(e)
(18,7)
(d)
(43,4)
(84,4)
(117,3)

8,9
24,4
12,9
13,6
–
183,7
637,3
27,2
783,0
–
–
0,3
11,7
1.703,0
2.045,8

48,6
247,6
21,5
32,5
13,9
111,0
10,5

(n)

122,5

(57,9)

8,9

(4,2)

111,7

115,7

327,2
93,8
17,0
–

–

(0,5)

Total proforma
não auditado

45,0
–
87,6
168,5
12,4
19,8
–
9,5
–
–
342,8

(g)

32,9
2,8
1,0
47,6
48,6

Ajustes pro
(4)
forma

(a)

163,2

1,8
–
141,9
7,0
412,6

6,0
8,3

–

(2,2)

41,5
171,5

10,2
47,7
2,2
32,5
3,6
–
4,3

34,6
–
–
296,4

Eliminações de transações
(3)
entre companhias

(h)

33,4
77,4
19,3
–
10,3
111,0
10,5

–

–

13,0
–
–
4,1

4,4

Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos............................
Partes relacionadas .............................................
Adiantamento de clientes....................................
Financiamento dos impostos (REFIS) ....................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos....................................................
Provisão para contingências ................................
Partes relacionadas .............................................
Provisão para perdas com investimentos ..............
Total do não circulante .......................................
Patrimônio Líquido
Capital Social......................................................
Reserva de capital ...............................................
Reservas de lucros...............................................
Reservas de reavaliação.......................................
Reservas de reavaliação Reflexa ...........................
Lucros Acumulados.............................................
Total do Patrimônio Líquido ................................
Total do Passivo e
do Patrimônio Líquido .....................................

Jocael

Em 30 de abril de 2007
Eliminação de 50%
Ajustes de praticas
(1)
(2)
da SHL
contabeis

(i)

–
(p)

59,9

(j)

327,2
93,8
17,0
–
–
47,4
485,4

–
(j)
(16,1)
(j)
290,3
213,3
(25,2)

6,0
11,1
57,8
–
601,0

503,1

2.045,8

(*)
Exceto pelos dados da Jocael que referem-se ao período de 4 meses findos em 30 de abril de 2007 e de SHL, que referem-se ao período de 12 meses, findo em 31 de março de 2007.
Notas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

Eliminação de 50% da SHL
Ajustes de práticas contábeis
Eliminação de transações entre companhias
Ajustes pro forma
Reavaliação reflexa
Reavaliação de Ativos
IR e CSLL diferidos
Reservas de reavaliação
Reservas de reavaliação Reflexa
Mútuo entre partes relacionadas
Financiamento dos impostos (REFIS)
Investimento em controladas
Participação de minoritários
Patrimônio líquido das investidas
Mútuo entre partes relacionadas
Investimentos em controladas

(m)

Ágio no investimento

(n)

Empréstimos e financiamentos
Outras contas a pagar
Participação minoritária

(o)
(p)

Representa a eliminação de 50% participação acionária da SHL detida por Sena Development Limited, pois a SHL é uma controlada em conjunto e será consolidada proporcionalmente.
Representa os ajustes de práticas contábeis para uniformizar os critérios contábeis adotados pela Andrade aos critérios utilizados pela Companhia.
Representa a eliminação dos saldos entre a Companhia, Jocael e Andrade.
Representa a determinados ajustes pro forma diretamente relacionados com as aquisições e impacto contínuo na companhia, suportados factualmente.
Eliminação da reserva de reavaliação reflexa referente às terras da Andrade Agricultura para uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação da reavaliação dos ativos da Andrade para uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação do Imposto de Renda diferido passivo por ocasião do estorno da Reserva de Reavaliação.
Eliminação da reserva de reavaliação de ativos para uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação da reserva de reavaliação de ativos reflexa para uniformização das práticas contábeis com a Companhia.
Eliminação dos mútuos entre Jocael e Andrade.
Eliminação das parcelas do REFIS de curto e longo prazos da Andrade registradas como contas a receber e contas a pagar na São José.
Eliminação do investimento detido pela Companhia e pela Jocael na Andrade.
Eliminação da participação de acionistas minoritários de 32,6% no capital social da Andrade.
Eliminação do patrimônio líquido da Jocael e Andrade.
Liquidação do saldo de mútuo contraído por ex-acionista junto a Andrade por ocasiãoda venda de suas ações a Companhia (parte do preço de aquisição).
Constituição de investimento decorrente das aquisições de participação acionária da Companhia de 67,4% do capital social da Andrade e de 50% do capital social da SHL, calculado a partir do saldo de patrimônio líquido negativo de
R$164,2 milhões e R$34,2 milhões respectivamente (R$164,2 milhões x 67,4% + R$34,2 milhões *50% = R$127,8 milhões). O patrimônio líquido da Andrade utilizado como base de cálculo foi ajustado para uniformização de
critério contábeis conforme descrito em (d) e (e) acima.
Constituição de ágio decorrente das aquisições de participação acionária da Companhia de 67,4% do capital social da Andrade e de 50% do capital social da SHL. O ágio foi calculado a partir do total pago pela aquisição da
Andrade de R$400,8 milhões somado ao valor pago pela aquisição da SHL de R$46,6 milhões , adicionado a de participação de 67,4% do patrimônio líquido negativo ajustado da Andrade no montante de R$164,2 milhões e ao
percentual de participação de 50% sobre o patrimônio líquido negativo da SHL no valor de R$34,2 milhões (valor pago pela Andrade e SHL de R$447,4 milhões adicionado de participação negativa conforme (l) acima de
R$127,8 milhões e adicionado da participação minoritária negativa absorvida pelo acionista majoritário de R$59,9 milhões = R$635,1 milhões).
Refere-se ao valor pago pela aquisição da Andrade com a utilização parcial do empréstimo de R$122,5 milhões, captado junto a Tereos.
Inclusão do saldo remanescente a pagar a vendedora em função da aquisição de participação acionária na Andrade de R$274,1 milhões e total a pagar pela quisição da SHL no montante de R$46,6 milhões.
Refere-se a eliminação total da participação minoritária sobre patrimônio negativo da Andrade e SHL alocado como ágio no pro forma.
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Dados do EBITDA Pro Forma Não Auditado
Exercício social findo em 30 de abril de 2007
(em milhões de R$)
Lucro líquido do exercício ..................................................
(+) imposto de renda..............................................................
(+)despesa (receita) financeira ................................................
(+) depreciação e amortização ...............................................
EBITDA .................................................................................
(+)despesas (receitas) não operacionais ..................................
(+)participação de minoritários...............................................
EBITDA ajustado..................................................................

34,1
(8,2)
46,4
(a)
252,1
324,4
0,5
6,6
330,5

Notas:
(a)

Depreciação e amortização. refere-se à soma de despesas de amortização e depreciação da Companhia no montante de R$96,2 milhões
adicionadas às despesas da Andrade de R$21,5 milhões e da SHL de R$7,4 milhões e ao ajuste pro forma de amortização do ágio registrado na
aquisição da Andrade e SHL de R$127,0 milhões.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E
OS RESULTADOS OPERACIONAIS
A análise e discussão da Administração sobre a situação financeira e os resultados operacionais a seguir
deve ser lida em conjunto com nossas demonstrações financeiras consolidadas, relativas aos exercícios
sociais encerrados em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007 e respectivas notas explicativas incluídas neste
Prospecto, as quais foram elaboradas em conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e
auditadas pela Deloitte. A Deloitte emitiu parecer de auditoria, com ressalva, sobre as demonstrações
financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de abril de 2005 e 2006. Para maiores informações
acerca de referido parecer de auditoria, vide a seção “Apresentação das Informações Financeiras” deste
Prospecto e respectivo parecer dos auditores independentes incluídos no Anexo E deste Prospecto.
No entanto, de forma a apresentar informações adequadas e permitir a comparabilidade das informações
financeiras de 2007, 2006 e 2005, incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril
de 2007, 2006 e 2005 o balanço patrimonial consolidado ajustado levantado em 30 de abril de 2005 e as
demonstrações de resultado consolidadas ajustadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005,
eliminando os efeitos relativos à ressalva existente no parecer de nossos auditores independentes descrita
anteriormente. Desta forma, o balanço patrimonial consolidado de 30 de abril de 2005 e as demonstrações de
resultado consolidadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005 apresentados nas tabelas das
seções “Sumário das Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas”, “Informações Financeiras e Outras
Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e “Análise e Discussão da Administração sobre a
Situação Financeira e os Resultados Operacionais” correspondem ao balanço patrimonial consolidado ajustado
e as demonstrações de resultado consolidadas ajustadas descritas na nota explicativa 27 às demonstrações
financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
Adicionalmente, tendo em vista a aquisição da São José pelo Grupo Guarani, em maio de 2006, e o fato de
que, a partir deste momento, a Companhia e a São José estavam sob administração e controle acionário
comuns, também incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006
e 2005 a demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José para o exercício findo em 30 de
abril de 2007. Os critérios aplicados na elaboração da demonstração de resultado combinada foram
semelhantes aos procedimentos de consolidação, exceto pela parcela do resultado do exercício representativa
aos percentuais de participação detidos pela controladora da Companhia no São José em cada um dos
períodos somada à participação detida pela controlada Cruz Alta. Os percentuais utilizados para a elaboração
da demonstração de resultado combinada foram de 59,4% de 1° de maio a 31 de julho de 2006, 78,4% de
1° de agosto a 31 de dezembro de 2006, 95,3% de 1° de janeiro a 31 de março de 2007 a 99,9% a partir de
1° de abril de 2007. Desta forma, a demonstração de resultado para o exercício findo em 30 de abril de 2007
apresentada nas tabelas das seções “Sumário dos lnformações Financeiras e Operacionais Selecionadas” e
“Informações Financeiras e Outras Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e na “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” corresponde à
demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José descrita na nota explicativa 27 às
demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
A discussão a seguir contém declarações sobre estimativas futuras que envolvem riscos e incertezas.
Nossos resultados reais podem diferir significativamente daqueles discutidos nas declarações sobre
estimativas e projeções futuras, incluindo, mas não se limitando, àquelas informadas na seção
“Considerações sobre Estimativas e Declarações Futuras” e “Fatores de Risco” deste Prospecto.
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Visão Geral
Somos uma das companhias líderes do setor sucroalcooleiro brasileiro e atuamos na transformação de canade-açúcar em açúcar, etanol e energia elétrica. Pertencemos ao grupo Guarani, que é considerado:
•

o segundo maior processador de cana-de-açúcar do Brasil, na safra 2006/2007, pela UNICA e
pela DATAGRO;

•

o segundo maior produtor de açúcar do Brasil, na safra 2006/2007, de acordo com a UNICA e
pela DATAGRO;

•

um dos processadores de cana-de-açúcar com maior crescimento em capacidade de produção de
etanol, com uma taxa de crescimento anual equivalente a 65,5% nos últimos quatro anos incluindo a
safra 2006/2007; e

•

um dos líderes na produção e distribuição de açúcares refinados especiais e de alto valor
agregado, com qualidade e marca reconhecidas no Brasil.

A empresa francesa Tereos, nosso Acionista Controlador, é a quarta maior produtora de açúcar e a quinta
maior produtora de etanol do mundo, no ano de 2006, segundo a LMC e a UNICA.
Nossas operações de transformação de cana-de-açúcar são realizadas por meio de quatro unidades
industriais em operação no Brasil, Severínia, Cruz Alta, São José e pela Andrade, que passou a integrar
o Grupo Guarani em maio de 2007. Nossa quinta unidade industrial, localizada em Tanabi, também no
noroeste do Estado de São Paulo, entrará em funcionamento em agosto de 2007. Todas as nossas
unidades industriais estão estrategicamente localizadas no noroeste do Estado de São Paulo,
considerada a maior e uma das melhores regiões para a produção de cana-de-açúcar no mundo,
devido ao seu clima favorável, solo produtivo, disponibilidade de terras e infra-estrutura, e estão todas
próximas umas das outras, dando ao Grupo Guarani uma maior segurança de abastecimento de
matéria-prima e melhorando nossa competitividade.
Atualmente, nossa capacidade de transformação de cana-de-açúcar no Brasil é de 11,1 milhões de
toneladas que, incluindo a Andrade, foram transformadas em 1,1 milhão de toneladas de açúcar,
309,0 mil metros cúbicos de etanol e 284,2 mil MWh de energia elétrica, tendo sido comercializado o
excedente de 121,7 mil MWh de energia elétrica, representando taxas de crescimento de 97,9%
(açúcar), 194,6% (etanol) e 103,1% (energia elétrica), respectivamente, em relação ao exercício social
findo em 30 de abril de 2006. No exercício social findo em 30 de abril de 2007, a Andrade processou
2,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, transformando-as em 207,9 mil toneladas de açúcar,
144,4 mil metros cúbicos de etanol e 31,0 mil MWh de energia elétrica.
Andrade
Em 25 de maio de 2007, adquirimos, por meio de nossa subsidiária Cruz Alta Participações, ações ordinárias
representativas de 100% do capital social da Jocael, sociedade holding que detém ações ordinárias
representativas de 39,3% do capital da Andrade, por R$231,4 milhões, dos quais R$71,5 milhões foram
pagos em 25 de maio de 2007, e os restantes R$159,9 milhões serão pagos em até 18 meses a contar da
assinatura do contrato. Sobre o valor de R$88,4 milhões incidirão juros à taxa de 6% ao ano, calculados pro
rata die desde a data de transferência das ações da Jocael até a data do efetivo pagamento.
Foi acordado ainda que, na hipótese da conclusão desta Oferta até 31 de julho de 2007, e dependendo de
certas condições acordadas no contrato, os vendedores poderão ter ou não direito a receber um valor
adicional, em 31 de janeiro de 2009, o qual não excederá o valor equivalente em reais a US$11,7 milhões.
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Em 4 de junho de 2007, por meio da nossa subsidiária Cruz Alta Participações, adquirimos ações
representativas de 28,1% do capital social da Andrade, pelo preço de R$165,2 milhões, dos quais
R$51,0 milhões foram pagos em 4 de junho de 2007, e os restantes R$114,2 milhões serão pagos em
até 18 meses a contar da assinatura do contrato. Sobre o valor de R$63,2 milhões incidirão juros à taxa
de 6% ao ano calculados pro rata die desde a data de transferência das ações de Andrade até o efetivo
pagamento. Foi acordado ainda que, na hipótese da conclusão desta Oferta até 31 de julho de 2007, e
dependendo de certas condições acordadas no contrato, os vendedores poderão ter ou não o direito a
receber um valor adicional, em 31 de janeiro de 2009, o qual não excederá o valor equivalente em reais
a US$8,3 milhões.
Desta forma, a Cruz Alta Participações passou a deter, direta e indiretamente, 67,4% do capital social
da Andrade.
Em 30 de abril de 2007, o patrimônio líquido da Andrade era negativo em R$79,8 milhões por conta do
reconhecimento contábil de obrigação inscrita no REFIS no montante de R$92,2 milhões realizado no
exercício de 2007, conforme indicado na nota explicativa nº 10 às demonstrações financeiras da Andrade
constantes do Anexo F a este Prospecto. Conforme nota (m) da tabela “Dados do Balanço Patrimonial Pro
Forma Não Auditado” constante das páginas 37 e 96 deste Prospecto, o ágio gerado por conta da
aquisição de 67,4% do capital social da Andrade foi de R$565 milhões. O ágio será reconhecido somente
em nossas demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 31 de julho de 2007, e portanto,
ainda não foi objeto de análise pela CVM. Essa ágio é baseado em expectativa de rentabilidade futura e
está suportado por um estudo preparado por nossa Companhia em abril de 2007, de forma que
acreditamos que o ágio será integralmente recuperado no futuro. O ágio gerado pela aquisição da
Andrade não cria o reconhecimento de “ágio interno”, uma vez que Fabrício Andrade, Alexandre
Andrade, José Carlos de Andrade e Eliana Marchesi Bicalho de Andrade não são partes relacionadas, dado
que não são os mesmos membros da Família Andrade (a saber, Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas), que já
eram acionistas da Açúcar Guarani.
Companhia de Sena
Em 25 de maio de 2007 foi celebrado um Contrato de Compra e Venda de Ações entre a Companhia, na
condição de compradora, e Berneuil (sociedade integralmente detida por nosso Acionista Controlador),
relativo à compra de 50,0% do capital social da SHL, detentora de 91,1% da Companhia de Sena. O
valor do negócio foi de €16,8 milhões, equivalente ao valor registrado do investimento efetuado pela
Berneuil na SHL. O valor a ser pago pela nossa Companhia será igual ao montante pago pela Berneuil em
fevereiro de 2006 quando da aquisição do investimento na SHL em operação realizada com Sena
Development Ltd. e Sena Investment Ltd., terceiros não relacionados ao Grupo Tereos.
A aquisição foi celebrada para que a Companhia passasse a controlar as atividades canavieiras do Grupo
Tereos no mesmo espírito do Contrato de Não Concorrência celebrado entre Tereos e a Companhia em
29 de junho de 2007.
Em 31 de março de 2007, o patrimônio líquido da SHL era negativo em R$34,2 milhões. Conforme
nota (m) da tabela “Dados do Balanço Patrimonial Pro Forma Não Auditado” constante das páginas 37
e 96 deste Prospecto, o ágio gerado por conta da aquisição de 50,0% do capital social da SHL foi de
R$70,1 milhões. O ágio será reconhecido somente em nossas demonstrações financeiras referentes ao
trimestre findo em 31 de julho de 2007, e portanto, ainda não foi objeto de análise pela CVM. O
reconhecimento do ágio será baseado em expectativa de rentabilidade futura e suportado por um
laudo de avaliação. Acreditamos que o ágio será integralmente recuperado no futuro.
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Principais Fatores que Afetam Nossos Resultados Operacionais
Os nossos resultados operacionais são e continuarão a ser influenciados pelos seguintes fatores:
Setor sucroalcooleiro
O setor sucroalcooleiro, no Brasil e no mundo, é marcado por períodos de instabilidade de oferta e
demanda, acarretando oscilações nos preços de comercialização destes produtos, bem como nas
margens de lucro por nós obtidas. Ademais, o açúcar é uma commodity e como tal está sujeita às
flutuações de preços ditadas pelo mercado mundial. Inúmeros fatores fora da nossa capacidade de
controle contribuem para a variação dos preços do açúcar, do etanol e outros produtos derivados da
cana-de-açúcar, dentre os quais podemos destacar:
•

a demanda por açúcar, etanol e outros produtos derivados da cana-de-açúcar no Brasil e no
mercado internacional;

•

as condições climáticas e desastres naturais das regiões nas quais a cana-de-açúcar é cultivada;

•

a capacidade produtiva dos concorrentes;

•

políticas no Brasil e no mercado internacional de incentivo à produção, comercialização,
exportação e consumo destes produtos;

•

a disponibilidade de produtos substitutos ao açúcar, etanol e outros produtos derivados da
cana- de-açúcar, tais como sacarina e derivados de petróleo;

•

incentivos e subsídios governamentais de outros países produtores de açúcar, etanol e de
outros produtos derivados da cana-de-açúcar;

•

desenvolvimentos das negociações na OMC;

•

taxa de crescimento da economia global e crescimento correspondente do consumo mundial
de açúcar;

•

taxa de crescimento do PIB, que tem impacto positivo sobre a demanda de produtos de açúcar
e etanol no Brasil, em particular por consumidores industriais;

•

taxa de câmbio do real frente ao dólar, que afeta diretamente nossas receitas de exportação
em reais e nossos custos de financiamento, e indiretamente o preço do açúcar no mercado
internacional (o Brasil é um dos principais participantes do mercado internacional de açúcar); e

•

políticas fiscais adotadas pelo Governo Federal Brasileiro e pelo governo do Estado de São Paulo.

Adicionalmente, tanto o açúcar quanto o etanol são negociados em bolsas de mercadorias e futuros,
estando, portanto, sujeitos a especulações de mercado.
Considerações gerais sobre a rentabilidade dos negócios de açúcar e etanol
No Brasil, os preços de açúcar e etanol durante o período de safra (maio a novembro) possuem uma forte
correlação entre si, pois existe a possibilidade dos produtores direcionarem a produção para o produto
momentaneamente mais rentável, respeitando-se sempre a capacidade de produção industrial de açúcar e
etanol de cada unidade industrial. Como conseqüência, a maior produção de um produto reduz a do outro.
Durante o período de entressafra (dezembro a abril) esta correlação é menor, pois as produções de
açúcar e etanol já estão definidas e, consequentemente, os estoques. Desta forma, eventuais
arbitragens serão provenientes das realidades pontuais e dinâmicas dos mercados de cada produto.
De uma maneira geral, a taxa de câmbio real/dólar tem influência direta sobre a rentabilidade do
negócio, uma vez que o setor de açúcar e etanol é eminentemente exportador, existindo, de uma
maneira geral, correlação direta entre os preços nos mercados externo e doméstico. No entanto, devido
a particularidade do mercado brasileiro, onde a demanda por etanol se destaca pelo grande número de
veículos usuários deste combustível, as variações do mercado de exportação são atenuadas.
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Açúcar - Oferta, Demanda e Preços
A rentabilidade do negócio de açúcar é afetada pelos preços internacionais e domésticos do açúcar. Os
preços do açúcar do mercado mundial são afetados pela quantidade ofertada, por sua demanda e pela
demanda por produtos substitutos.
No mercado mundial existe diferenciação de preços e qualidade entre açúcar refinado ou branco,
cotado pelo contrato numero 5 da LIFFE, e açúcar VHP ou bruto, cotado pelo contrato numero 11 da
NYBOT. A diferença de preços entre estes dois produtos é chamada de ‘prêmio de refino’. No mercado
doméstico, os preços são expressos pelo índice ESALQ, que reflete as cotações de açúcar branco, não
refinado, ensacado e vendido no estado de São Paulo.
A oferta mundial de açúcar é afetada pelas condições climáticas, políticas comerciais e regulamentações
governamentais de cada país. De um modo geral, os preços influenciam prontamente os produtores rurais,
que respondem plantando mais ou menos cana-de-açúcar ou beterraba. A intensidade da resposta varia de
acordo com cada país, pois os custos de produção são muito diferentes.
De uma maneira geral, a demanda de açúcar é afetada pelo crescimento doméstico e mundial do
consumo do açúcar decorrente do crescimento de poder aquisitivo e de população, bem como pelos
preços dos produtos substitutos deste como, por exemplo, a glucose de milho.
No Brasil, o consumo é afetado pelo crescimento populacional, pelo crescimento de renda dos
consumidores e do mercado de alimentos prontos (industrializados). Globalmente, o crescimento do
consumo é também afetado por estes fatores, e ainda pelo crescimento do consumo de alimentos
processados e pela migração da população das áreas rurais para as urbanas.
Fatores redutores do consumo de açúcar são as políticas governamentais que focam em redução da
obesidade da população e a concorrência dos adoçantes artificiais de baixas calorias. Acreditamos que
permanecerá a tendência histórica de aumento da demanda mundial de açúcar próxima a 2% ao ano,
em razão especialmente do aumento de seu consumo em países com altas taxas de urbanização nos
continentes Asiático e Africano, onde citamos como exemplo a China e a Índia, pelo aumento de poder
aquisitivo nesses países e em outros considerados emergentes.
Etanol - Oferta, Demanda e Preços
A rentabilidade do nosso negócio de etanol é afetada pelos preços internacionais e domésticos do
etanol e do açúcar, além das políticas e regulamentações do governo Brasileiro e de países
importadores, como os Estados Unidos.
A demanda doméstica por etanol e consequentemente seus preços dependem ainda dos preços da
gasolina, pois o etanol, como combustível substituto, concorre diretamente com esta. Outro fator que
afeta fortemente a demanda interna é a taxação diferenciada a que o etanol está sujeito, de Estado
para Estado do Brasil. Diferentes alíquotas de ICMS têm impacto significativo no preço ao consumidor
e, consequentemente, na demanda. A demanda doméstica é ainda afetada pelo crescimento
populacional e de renda que estimulam a demanda do mercado de veículos.
O preço do etanol vendido no Brasil é estabelecido de acordo com preços de mercado, usando como
referência o índice ESALQ. Os preços do etanol para exportação são estabelecidos de acordo com os
preços do mercado internacional spot, uma vez que ainda não há um contrato futuro internacional
com boa liquidez para este produto. Ressaltamos que existe diferenciação de qualidade e destinação
para as vendas externas de etanol.
A oferta de etanol é determinada pelo tamanho da safra de cana-de-açúcar no Brasil e pela quantidade
de sacarose destinada à fabricação de etanol, como alternativa ao açúcar. A possibilidade de
importação é restrita, pois o Brasil é o principal exportador mundial deste produto.
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Acreditamos que a demanda por etanol no Brasil continuará a crescer. O aumento gradual da competitividade
do etanol face à gasolina, a tendência de alta nos preços do petróleo e seus derivados, a maior conscientização
quanto a problemas ambientais e preocupações quanto às emissões poluentes resultam, cada vez mais, na
busca por combustíveis mais limpos. Deste modo, alternativas eficientes e tecnologicamente testadas e
aprovadas como o etanol deverão ser cada vez mais viáveis. A introdução dos veículos flexíveis no Brasil, em
março de 2003, aumentou e continua sendo responsável pelo aumento da demanda por etanol hidratado. As
vendas dos veículos flexíveis alcançam atualmente mais de 80% do mercado de veículos leves no Brasil.
Ademais, o Brasil conta com uma vasta rede de distribuição de etanol combustível, o que contribui ainda mais
para o aumento de seu consumo como alternativa à gasolina.
Adicionalmente, há atualmente uma tendência mundial de redução da dependência por petróleo e sua
substituição por combustíveis renováveis e não-poluentes, como o etanol. Inúmeros países adotam ou
estão em fase de estudos para adotar o etanol como aditivo à gasolina. Como principal exemplo,
podemos citar os Estados Unidos, onde atualmente já se produz mais etanol que no Brasil e onde as
políticas governamentais implementadas sugerem redução de até 20% no consumo de gasolina, até
2017, em grande parte pela substituição desta por combustíveis alternativos, como o etanol.
Efeitos das condições macroeconômicas brasileiras
Considerando que a grande parte das nossas operações são desenvolvidas no Brasil, nossos resultados
operacionais e nossa condição financeira são diretamente afetados pelas condições macroeconômicas
brasileiras, principalmente pelas taxas de crescimento do PIB, inflação, taxas de juros, variações
cambiais e políticas fiscais.
Os principais indicadores da economia brasileira refletiram significativas melhoras em 2004. O PIB
cresceu 5,7% e a taxa média de desemprego caiu de 10,9% em 31 de dezembro de 2003 para 9,6%
em 31 de dezembro de 2004 nas principais regiões metropolitanas do País, de acordo com estimativas
de desemprego publicadas pelo IBGE, resultando em um aumento na demanda por bens e serviços. O
Brasil atingiu superávit fiscal primário de 4,6% do PIB em 31 de dezembro de 2004, ficando acima da
meta estabelecida junto ao Fundo Monetário Internacional - FMI de 4,3% do PIB naquele ano. O País
teve saldo em conta corrente positivo de US$34,0 bilhões. A média de inflação, medida pelo IPCA, foi
de 7,6% e a média da taxa de juros TJLP foi de 9,8%. Em 2004, o real teve apreciação perante o dólar
de 9,0% em relação a 2003. Entretanto, o aumento na atividade econômica levou a apreensões
inflacionárias, resultando na manutenção de altas taxas de juros.
Entre 31 de dezembro de 2004 e 2005, o real sofreu apreciação perante o dólar de 13,2%. Apesar da
apreciação, o Brasil teve saldo em conta corrente positivo de US$ 44,8 bilhões, seu maior superávit já
registrado. A taxa média de desemprego decresceu de 9,6% em 31 de dezembro de 2004 para 8,3% em 31
de dezembro de 2005 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, de acordo com estimativas do IBGE. Em
2005, a inflação, medida pelo IPCA, foi de 5,7% e a média da taxa de juros TJLP foi de 9,8%. O PIB cresceu
2,9% no mesmo ano e ainda que em queda, as taxas de juros se mantiveram em níveis elevados.
No ano de 2006, o real manteve sua tendência e teve apreciação perante o dólar de 9,3% entre 31 de
dezembro de 2005 e 2006. Mesmo com a apreciação, o Brasil alcançou saldo em conta corrente
positivo de US$6,3 bilhões. A taxa média de desemprego cresceu de 8,3% em 31 de dezembro de
2005 para 10,0% em 31 de dezembro de 2006 nas principais regiões metropolitanas do Brasil, de
acordo com estimativas do IBGE. Em 2006, a inflação, medida pelo IPCA, foi de 2,0% e taxa de juros
TJLP foi de 7,9%. O PIB cresceu 3,7% no mesmo ano e as taxas de juros seguiram em tendência de
queda, fechando o ano abaixo de 15% ao ano.
Nos primeiros três meses de 2007, houve apreciação do real em relação ao dólar de 4,4% entre 31 de
dezembro de 2006 e 31 de março de 2007. Ainda que tenha havido apreciação, o Brasil teve saldo em
conta corrente positivo de US$1,7 bilhão. A taxa média de desemprego, distorcida pela sazonalidade,
elevou-se de 10,0% em 31 de dezembro de 2006 para 10,1% em 31 de março de 2007 nas principais
regiões metropolitanas do Brasil, de acordo com estimativas do IBGE. Nos primeiros três meses de
2007, a média de inflação, medida pelo IPCA, foi de 1,3% e a média da taxa de juros TJLP foi de 6,5%.
As taxas de juros, ainda em queda, aproximaram-se ainda mais de um dígito.
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A tabela abaixo apresenta crescimento do PIB, inflação, taxas de juros e taxa de câmbio para o dólar
nos períodos indicados:
31 de dezembro d e
2004
2005
2006
Crescimento do PIB ..........................................................
Inflação (IGP-M) ...............................................................
Inflação (IPCA)..................................................................
CDI(1) ................................................................................
(2)
TJLP ...............................................................................
Valorização (desvalorização) do real perante o dólar .........
Taxa de câmbio (fechamento) -R$ por US$1,00 ................
(3)
Taxa média de câmbio -R$ por US$1,00 .........................

5,70%
12,41%
7,60%
16,17%
9,75%
9,03%
R$2,65
R$2,92

2,90%
1,20%
5,69%
19,09%
9,75 %
13,25%
2,34
R$2,41

3,70%
3,83%
3,14%.
12,47%
6,85%
9,35%
2,148
R$2,17

31 de
março de
2007
n/d
1,11%
1,26%
3,03%
6,50%
4,37%
R$2,05
R$2,11

Fontes: BNDES, Banco Central e Fundação Getúlio Vargas.
(1)
(2)
(3)

A taxa CDI é a média das taxas dos depósitos interfinanceiros praticados durante o dia no Brasil (acumulada no período).
Representa a taxa de juros aplicada pelo BNDES para financiamento de longo prazo (fim do período).
Média das taxas de câmbio do último dia de cada mês durante o período.

Sazonalidade
O nosso negócio está sujeito a tendências sazonais baseadas no ciclo de crescimento da cana-de-açúcar
na região centro-sul do Brasil. O período anual de colheita da cana-de-açúcar na região centro-sul do
Brasil tem início em abril/maio e se encerra em novembro/dezembro. Este fato acarreta flutuações nos
nossos estoques, que, em geral, apresentam o seu pico de outubro a dezembro, sendo vendido no
período de entressafra da colheita da cana-de-açúcar (ou seja, janeiro a abril), gerando oscilações do
nosso lucro bruto, e no volume de vendas de açúcar e etanol. Além disto, a sazonalidade afeta o nosso
nível de endividamento e o nosso capital de giro, que geralmente apresentam-se com maiores saldos
durante o período de colheita, aumentando assim as nossas despesas financeiras neste período.
Nossos Custos
Incorremos em custos e despesas para produzir os nossos produtos. Classificamos o nosso custo de
produtos vendidos em duas categorias principais: (i) custos diretamente relacionados às nossas atividades
agrícolas, ou custos agrícolas; e (ii) custos diretamente relacionados ao processamento de cana-de-açúcar
em açúcar, etanol ou outros produtos, ou custos industriais. A maioria das categorias dos nossos custos
agrícolas e custos industriais por exemplo, custos com mão-de-obra, custos de serviços terceirizados,
custos de manutenção e peças de reposição, custos de combustíveis e lubrificantes, impostos e custos
administrativos refletem as mesmas rubricas. Contudo, os nossos custos agrícolas também incluem custos
com colheita, carregamento e transporte de cana-de-açúcar, bem como o custo incorrido com a compra
de cana-de-açúcar de terceiros. Os custos industriais incluem os nossos custos de embalagem e custos
relativos à compra de insumos utilizados em nossos processos de produção.
Como porcentagem da nossa receita líquida das vendas, o nosso custo de produtos vendidos
representou 60,7%, 66,1% e 62,7%, nos exercícios sociais encerrados em 30 de abril de 2005, 2006 e
2007, respectivamente. A tabela a seguir apresenta a evolução dos nossos custos agrícolas e industriais
nos períodos indicados.
Exercícios findos em 30 de abril de
2005
2006
2007
(em R$ milhões)
Custos Agrícolas
cana-de-açúcar cultivada por terceiros................
cana-de-açúcar cultivada pelo Grupo Guarani.....
Total de custos agrícolas.......................................
Custos Industriais ...............................................
Total dos custos dos produtos vendidos .............

84,9
68,0
152,9
69,4
222,3
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147,9
100,7
248,6
75,1
323,7

253,5
155,2
408,7
122,0
530,7

Adicionalmente, os preços da cana-de-açúcar são fixados com base em critérios publicados pelo Consecana,
uma associação da indústria sucroalcooleira que analisa, desenvolve e publica critérios para determinação da
qualidade e preço da cana-de-açúcar. Embora a adesão ao sistema do Consecana seja voluntária, nós e
todos os nossos fornecedores de cana-de-açúcar (a exemplo da maioria dos demais produtores de açúcar e
etanol e fornecedores de cana-de-açúcar do estado de São Paulo) utilizamos o sistema do Consecana para
estabelecer o preço da cana-de-açúcar. Segundo o sistema do Consecana, o benefício ou a desvantagem
decorrente de preços mais altos ou mais baixos do açúcar e do etanol é compartilhado entre os produtores
de cana-de-açúcar e os produtores de açúcar e etanol. A margem compartilhada é calculada com base no
preço de mercado do açúcar e do etanol e nos seus respectivos custos de produção. O preço de mercado do
açúcar e do etanol toma por referência os preços médios publicados pelo CEPEA.
O preço unitário (por quilograma) da cana-de-açúcar varia com base, em parte, no preço do ATR do etanol e
açúcar produzidos. A qualidade da cana-de-açúcar entregue é expressa segundo o teor de ATR. Para
determinar o teor de ATR da cana-de-açúcar entregue às nossas unidades industriais, inspecionamos toda a
cana-de-açúcar destinada ao processamento, quando a recebemos em nossas unidades industriais, e aplicamos
a metodologia do CONSECANA. Desta forma, o preço da cana-de-açúcar pago por nós a terceiros se baseia na
qualidade da cana-de-açúcar, calculada segundo o ATR, e no preço por quilograma do ATR.
Nossas Demonstrações Financeiras
As informações financeiras incluídas neste Prospecto devem ser lidas em conjunto com nossas
demonstrações financeiras, relativas aos exercícios encerrados em 30 de abril de 2007, 2006 e 2005 e
respectivas notas explicativas, incluídas no presente Prospecto, as quais foram por nós elaboradas em
conformidade com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes emitiu parecer de auditoria, com ressalva, sobre
as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005, tendo em
vista que, em 30 de abril de 2005, a controlada Olímpia Agrícola, incorporada pela Companhia em
3 de maio de 2005, registrou parcela dos estoques de lavoura de cana-de-açucar a valor de mercado,
resultando em aumento do saldo contábil dos referidos estoques no montante de R$23,9 milhões.
Conseqüentemente, em 30 de abril de 2005 os estoques estão aumentados em R$23,9 milhões e o
patrimônio líquido e o resultado do exercício findo em 30 de abril de 2005 estão aumentados em
R$15,8 milhões, líquidos dos efeitos tributários. Como conseqüência da comercialização dos produtos
fabricados com esse estoque, o resultado do exercício findo em 30 de abril de 2006, encontra-se
diminuído também pelo montante de R$15,8 milhões, líquidos dos efeitos tributários.
No entanto, de forma a apresentar informações adequadas e permitir a comparabilidade das informações
financeiras de 2007, 2006 e 2005, incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de
abril de 2007, 2006 e 2005 o balanço patrimonial consolidado ajustado levantado em 30 de abril de 2005 e
as demonstrações de resultado consolidadas ajustadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e
2005, eliminando os efeitos relativos à ressalva existente no parecer de nossos auditores independentes
descrita anteriormente. Desta forma, o balanço patrimonial consolidado de 30 de abril de 2005 e as
demonstrações de resultado consolidadas para os exercícios findos em 30 de abril de 2006 e 2005
apresentados nas tabelas das seções “Sumário das Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas”,
“Informações Financeiras e Outras Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” correspondem ao
balanço patrimonial consolidado ajustado e as demonstrações de resultado consolidadas ajustadas descritas
na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
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Adicionalmente, tendo em vista a aquisição da São José pelo Grupo Guarani, em maio de 2006, e o fato de
que, a partir deste momento, a Companhia e a São José estavam sob administração e controle acionário
comuns, também incluímos na nota explicativa 27 às demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006
e 2005 a demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José para o exercício findo em 30 de
abril de 2007. Os critérios aplicados na elaboração da demonstração de resultado combinada foram
semelhantes aos procedimentos de consolidação, exceto pela parcela do resultado do exercício representativa
aos percentuais de participação detidos pela controladora da Companhia na São José em cada um dos
períodos somada à participação detida pela controlada Cruz Alta. Os percentuais utilizados para a elaboração
da demonstração de resultado combinada foram de 59,4% de 1° de maio a 31 de julho de 2006, 78,4% de
1° de agosto a 31 de dezembro de 2006, 95,3% de 1° de janeiro a 31 de março de 2007 a 99,9% a partir de
1° de abril de 2007. Desta forma, a demonstração de resultado para o exercício findo em 30 de abril de 2007
apresentada nas tabelas das seções “Sumário dos lnformações Financeiras e Operacionais Selecionadas” e
“Informações Financeiras e Outras Informações Operacionais e Financeiras Selecionadas” e na “Análise e
Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” corresponde à
demonstração de resultado combinada da Companhia e da São José descrita na nota explicativa 27 às
demonstrações financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005.
Estimativas Contábeis Críticas
Na elaboração de nossas demonstrações financeiras, nos baseamos em estimativas e premissas
derivadas de nossa experiência histórica e de vários outros fatores que entendemos ser razoáveis e
relevantes. Nossas “Estimativas Contábeis Críticas” são aquelas consideradas importantes na
determinação de nossa posição financeira e dos nossos resultados operacionais e cuja determinação é
mais difícil, subjetiva e complexa, exigindo, freqüentemente, estimativas sobre questões futuras ou
inerentemente incertas por parte de nossa administração. A aplicação das Estimativas Contábeis Críticas
geralmente requer julgamento por parte de nossa Administração com relação aos efeitos dos assuntos que
sejam relacionados ao valor dos ativos e passivos e dos resultados de nossas operações. A liquidação das
transações envolvendo essas estimativas poderá afetar nossa situação patrimonial e financeira, bem como os
resultados das operações, por resultar em valores diferentes dos estimados. Segue abaixo discussão sobre o
que nossa Administração considera como Estimativas Contábeis Críticas, incluindo algumas de suas variáveis
e, premissas a que essas estimativas estão sujeitas.
Provisão para créditos de liquidação duvidosa. Nossa provisão para créditos de liquidação duvidosa é
constituída em montante suficiente para cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber,
considerando a totalidade dos créditos com atraso superior a 90 dias e aqueles que envolvam pedidos
de falência e concordata.
Provisão para ajuste ao preço da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar adquirida de terceiros é valorizada de
acordo com os padrões e critérios definidos pelo Consecana, cujo preço somente é definido ao final de cada
safra. Durante o exercício, efetuamos uma provisão para ajuste ao preço da cana-de-açúcar com base em
posições preliminares e mensais apuradas pela Companhia aliadas àquelas fornecidas pelo Consecana.
Deterioração, depreciação e amortização de bens do ativo não circulante. A depreciação do ativo
imobilizado é calculada pelo método linear, que leva em conta o tempo estimado de vida útil dos bens.
Os gastos de formação da lavoura de cana-de-açúcar são registrados ao custo, sendo amortizados em
5 anos de acordo com uma escala decrescente de amortização por ano em razão da produtividade que
é auferida em cada corte. Os ágios apurados nas aquisições de participações societárias e
fundamentados em rentabilidade futura são amortizados no período de 5 anos, com base em estudo
de retorno do investimento elaborado por nossa Administração. As mudanças nas circunstâncias, seja
em função de avanços tecnológicos, alterações em modelo de negócios ou estratégias poderão fazer
com que as vidas úteis reais difiram das estimativas originais e, portanto, quando essas mudanças
ocorrerem, precisaremos rever as vidas úteis estimadas. O valor contábil do imobilizado é revisto caso
os fatos e as circunstâncias sugerirem que eles podem ser descontinuados. Caso esta revisão indique
que o valor contábil do imobilizado não será recuperado mediante comparação com o fluxo de caixa
não descontado gerado por esses ativos, provisão para perda é registrada sobre o valor contábil que
excede seu valor justo de recuperação. Nossa Administração é de opinião que, atualmente, não existe
nenhuma perda a ser registrada sobre o saldo do imobilizado.
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Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos. O imposto de renda e a contribuição social diferidos
são registrados sobre diferenças temporárias existentes na apuração de resultados societários e fiscais,
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social, até o limite que são considerados
realizáveis. Referida análise de recuperabilidade é realizada por nós em base a nosso histórico de
rentabilidade e em projeções de geração de lucros tributáveis futuros que garantam a recuperabilidade
de referidos créditos. Uma futura mudança em nossas projeções de lucratividade futuras poderia gerar
a necessidade de constituição de uma provisão para perdas com ativos fiscais não realizáveis.
Provisão para contingências. Constituímos provisões em nosso balanço, com base no parecer de nossos
advogados, para os casos em que os processos trabalhistas, tributários e cíveis são considerados com a
possibilidade de perda provável. Avaliamos continuamente as estimativas e premissas da provisão para
contingências com base em fatos e circunstâncias relevantes que possam ter um efeito material sobre
nosso resultado operacional e do patrimônio líquido. Apesar da nossa Administração acreditar que a
provisão para atuais contingências é adequada, a liquidação das ações judiciais envolve montantes que
poderão resultar em valores divergentes da provisão para contingências estabelecidas devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
Derivativos. Utilizamos instrumentos financeiros com a finalidade de reduzir os riscos de mercado
relativos às variações de taxas de câmbio entre o real e o dólar que impactam diretamente nossas
exportações e às variações nos preços de nossos produtos vinculados ao preço das commodities. O
ganho ou perda líquida auferida mensalmente pela valorização a mercado é reconhecido em receita e
despesa financeira, respectivamente, à medida que incorrido. Conforme nota explicativa 24 às nossas
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007,
incluídas neste Prospecto. Estimamos o valor de mercado utilizando informações disponíveis no
mercado e metodologias de avaliação.
Descrição das Principais Linhas Contábeis
Receita Bruta de Vendas
Nossa receita bruta de vendas é proveniente basicamente da comercialização de açúcar, etanol, energia
elétrica e outros derivados da cana-de-açúcar, como por exemplo, bagaço e melaço. Também
auferimos receita com a prestação de serviços agrícolas e revenda de insumos para nossos fornecedores
de cana-de-açúcar, bem como a venda de óleo diesel para nossos prestadores de serviço.
Impostos sobre vendas
Além dos impostos sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro, que estão descritos abaixo sob
"Imposto de Renda e Contribuição Social - Parcelas Correntes e Diferidas", estamos sujeitos a demais
tributos listados a seguir, incidentes sobre nossa receita bruta de vendas. Os impostos sobre as vendas,
aplicáveis à nossa Companhia são (i) o ICMS, que incide sobre a comercialização de todas as nossas
mercadorias, cuja alíquota varia de 7% a 18%, de acordo com a essencialidade ao consumo humano e
com o destino das mercadorias; (ii) o IPI, cuja alíquota é de 5% sobre as nossas saídas de açúcar no
mercado interno e não incide sobre as saídas de etanol; (iii) Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, que
dependendo do regime de tributação adotado para o imposto de renda, podem incidir de forma
cumulativa, nas alíquotas de 0,65% e 3% ou não cumulativa, nas alíquotas de 1,65% e 7,6%,
respectivamente; (iv) Contribuição da Agroindústria destinada à Seguridade Social - INSS, que é
calculada à alíquota de 2,85% sobre a receita bruta da nossa comercialização de cana-de-açúcar e seus
derivados no mercado interno; (v) CIDE-Combustível, que incide sobre a comercialização de etanol no
mercado interno, cuja alíquota atualmente encontra-se reduzida a zero; e (vi) Imposto sobre Serviços ISS, cuja alíquota varia de 2% a 5%, conforme o município onde realizamos a prestação de serviços.
Receita Líquida de Vendas
Nossa receita líquida de vendas é calculada como o resultado de nossa receita bruta de vendas, após
deduzidos os impostos sobre vendas, devoluções e abatimentos.
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Custos dos Produtos Vendidos
Classificamos o nosso custo de produtos vendidos em duas categorias principais: (i) custos diretamente
relacionados às nossas atividades agrícolas, ou custos agrícolas; e (ii) custos diretamente relacionados
ao processamento de cana-de-açúcar em açúcar, etanol ou outros produtos, ou custos industriais.
Nossos custos agrícolas e custos industriais são compostos, basicamente por custos com mão-de-obra,
custos de serviços terceirizados, custos de manutenção e peças de reposição, custos de combustíveis e
lubrificantes, impostos e custos administrativos. Nossos custos agrícolas também incluem custos com
colheita, carregamento e transporte de cana-de-açúcar bem como o custo incorrido com a compra de
cana-de-açúcar de terceiros. De maneira análoga, os custos industriais incluem custos de embalagem e
custos relativos à compra de insumos utilizados em nossos processos de produção.
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas com vendas. Nossas despesas com vendas incluem principalmente despesas com distribuição
e logística, despesas com colaboradores da área comercial e comissões de vendas a representantes
comerciais da Companhia. Nas operações realizadas no mercado interno, nossas despesas com
distribuição e logística são constituídas basicamente por despesas com fretes para distribuição dos
nossos produtos e outras despesas para manutenção dos nossos centros de distribuição. Nas operações
de exportação, estas despesas são formadas basicamente por fretes para remessa dos produtos até os
locais de embarque, estiva e armazenagem.
Despesas administrativas e gerais. Nossas despesas administrativas e gerais incluem principalmente
despesas com pessoal, despesas com serviços prestados por terceiros.
Honorários da Administração. O principal componente de nossos honorários de administração são
honorários e gratificações pagos à nossa Administração, bem como seus respectivos encargos.
Depreciações, amortizações e exaustões. As depreciações, amortizações e exaustões apresentadas no
grupo de despesas operacionais incluem principalmente o ágio de investimentos, e depreciações de
máquinas, equipamentos, sistemas de informática e veículos dos setores administrativos e comercial.
Utilizamos taxas lineares para os cálculos de depreciação e amortização. As depreciações e
amortizações incluídas nos custos industriais e agrícolas encontram-se ativadas nos grupos de estoques,
plantações e tratos culturais, que posteriormente são contabilizados no resultado através do custo dos
produtos vendidos. Em relação à exaustão de canaviais, as taxas anuais utilizadas são variáveis,
oscilando conforme o ano de colheita, iniciando no primeiro ano em 27% e diminuindo ano a ano, até
que no quinto ano encerra em 15%. Mensalmente, as taxas de exaustão são proporcionais ao volume
de colheita da cana-de-açúcar dentro do ano.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas
Nossas receitas (despesas) operacionais líquidas são compostas basicamente por (i) prêmios ou multas
de exportação (despatch/demurrage) que são auferidos, respectivamente, em função da antecipação
ou do atraso dos prazos previamente estabelecidos para o embarque das nossas exportações, (ii) por
remuneração de cobranças e recuperação de créditos de clientes, e (iii) por pagamentos de tributos
relacionados a remessas feitas ao exterior.
Receitas (Despesas) financeiras
As outras receitas (despesas) financeiras refletem principalmente os ganhos obtidos em (i) aplicações
financeiras, (ii) nas operações com derivativos nos mercados futuro e de opção de açúcar e etanol e de
taxa de câmbio (iii) de variações cambiais. Nossas despesas financeiras são compostas principalmente pelo
(i) custo dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, (ii) perdas ocorridas nas operacões
com derivativos nos mercados futuro e de opção de açúcar e etanol e de taxa de câmbio, (iii) perdas
decorrentes da flutuação da taxa de câmbio e (iv) juros incorridos nos parcelamentos do REFIS e PAES.
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Resultado não operacional
O resultado não operacional é constituído basicamente por vendas de ativo imobilizado e indenizações
recebidas de seguros por conta de bens que foram baixados, seja por danificação em acidentes ou roubos.
Imposto de Renda e Contribuição Social - Parcela Corrente e Parcela Diferida
Referem-se ao imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos sobre o lucro antes do
impostos de renda e da contribuição social, que podem atingir, em conjunto, a alíquota nominal de
34% do nosso lucro, sendo: imposto de renda, recolhido à alíquota de 15% sobre o lucro do exercício;
adicional do imposto de renda, incidente sobre a parcela do lucro que exceder R$240 mil ao ano,
recolhido à alíquota de 10%; contribuição social sobre o lucro líquido, recolhida à alíquota de 9%, e
imposto de renda e contribuição social diferidos, registrados pelas alíquotas supracitadas sobre as
diferenças intertemporais, além de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
Descrição do EBITDA e EBITDA Ajustado
EBITDA e EBITDA Ajustado
A inclusão de informações sobre o EBITDA e EBITDA Ajustado visa apresentar uma medida do nosso
desempenho econômico operacional. O nosso EBITDA é igual ao lucro líquido antes do imposto de renda e
contribuição social, das despesas financeiras líquidas, das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA
Ajustado exclui despesas não operacionais líquidas e participação de minoritários. O EBITDA e o EBITDA
Ajustado não são medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil,
tampouco devem ser consideradas isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de
desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. Outras
empresas podem calcular o EBITDA e o EBITDA Ajustado de maneiras diferentes de nós. Em razão de não serem
consideradas, para o seu cálculo, as despesas e receitas financeiras, o imposto de renda e a contribuição social,
e, depreciação e amortização, despesas não operacionais líquidas e participação de minoritários, o EBITDA e
EBITDA Ajustado funcionam como indicadores de nosso desempenho econômico geral, que não é afetado por
flutuações nas taxas de juros, alterações da carga tributária do imposto de renda e da contribuição social ou dos
níveis de depreciação e amortização. O EBITDA e o EBITDA Ajustado, no entanto, apresentam limitações que
prejudicam a sua utilização como medida de nossa lucratividade, em razão de não considerar determinados
custos decorrentes de nossos negócios, que poderiam afetar, de maneira significativa, os nossos lucros, tais
como despesas financeiras, tributos, depreciação, despesas de capital e outros encargos relacionados.
A tabela abaixo mostra nosso EBITDA e EBITDA Ajustado, bem como sua reconciliação com o lucro
líquido, para os períodos indicados.
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Consolidado
Combinado
Ajustado
Ajustado
2007
2005
2006
(em R$ milhões)
Lucro líquido do exercício ................................................
(+) Imposto de renda e contribuição social ...........................
(+) Despesa financeira líquida ..............................................
(+) Depreciação e amortização.............................................
(1)
EBITDA ............................................................................
(+) Despesas não operacionais líquidas ................................
(+) Participação de minoritários............................................
(1)
EBITDA Ajustado ............................................................
% da Receita líquida ...........................................................
(1)

28,1
23,9
(3,6)
59,8
108,2
(0,5)
–
107,7
29,4%

51,4
2,7
7,2
70,0
131,3
(0,9)
–
130,4
26,6%

123,4
9,3
16,1
96,2
245,0
(1,6)
4,5
247,9
29,3%

A inclusão de informações sobre o EBITDA e EBITDA Ajustado visa apresentar uma medida do nosso desempenho econômico operacional. Vide definição do
EBITDA e o EBITDA Ajustado na seção “Glossário, Abreviaturas e Termos Definidos”. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho
financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, tampouco devem ser consideradas isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido,
como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez.
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Demonstrações de Resultados e Balanços Patrimoniais
A tabela abaixo apresenta os valores relativos à demonstração dos resultados para os exercícios findos
em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007. Os valores relativos à demonstração dos resultados estão
expressos como percentual da receita líquida de vendas. A tabela também aponta as variações ano a
ano de 2005 a 2006 e de 2006 a 2007.

Consolidado
Ajustado
2005
Receita Bruta de Vendas ........
Impostos sobre vendas ...........
Devoluções e abatimentos......
Receita Líquida de Vendas......
Custos dos Produtos
Vendidos .............................
Lucro Bruto............................
(Despesas) Receitas
Operacionais:
Com Vendas .........................
Gerais e Administrativas .........
Honorários
da Administração ................
Depreciações, amortizações e
exaustões.............................
Resultado de equivalência
patrimonial ..........................
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas ...........
Total.....................................
Lucro operacional antes do
resultado financeiro .............
Receitas (Despesas)
financeiras:
Receitas financeiras................
Despesas financeiras ..............
Variação monetária e
cambial ativa .......................
Variação monetária e
cambial passiva ...................
Total.....................................
Lucro operacional ..................
Resultado não operacional .....
Lucro antes do imposto de
renda, da contribuição
social e da participação de
minoritários .........................
Imposto de renda e
contribuição social - parcela
corrente...............................
Imposto de renda e
contribuição social - parcela
diferida ................................
Total.....................................
Participação de acionistas
minoritários .........................
Lucro líquido
do exercício .......................

% Receita
Líquida de
Vendas

Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
% Receita
% Receita
Ajustado
Líquida de
Líquida de
Combinado
2007
2006
Vendas
Vendas
(em R$ milhões)

Var. %
2006/ 2005

Var. %
2007/ 2006

434,4
(66,6)
(1,8)
366,0

118,7
(18,2)
(0,5)
100,0

578,8
(86,7)
(2,5)
489,6

118,2
(17,7)
(0,5)
100,0

966,3
(115,1)
(4,3)
846,9

114,1
(13,6)
(0,5)
100,0

33,2
30,2
38,9
33,8

66,9
32,8
72,0
73,0

(222,3)
143,7

(60,7)
39,3

(323,7)
165,9

(66,1)
33,9

(530,7)
316,2

(62,7)
37,3

45,6
15,4

63,9
90,6

(37,0)
(21,9)

(10,1)
(6,0)

(43,9)
(23,8)

(9,0)
(4,9)

(72,1)
(46,8)

(8,5)
(5,5)

18,6
8,7

64,2
96,6

(2,7)

(0,7)

(2,4)

(0,5)

(5,4)

(0,6)

(11,1)

125,0

(35,8)

(9,8)

(35,7)

(7,3)

(40,3)

(4,8)

(0,3)

12,9

(0,0)

(0,0)

–

0,0

0,0

–

n/a

1,6
(95,8)

0,4
(26,2)

0,3
(105,5)

0,1
(21,5)

0,1
(164,5)

0,0
(19,4)

(81,3)
10,1

(66,7)
55,9

47,9

13,1

60,4

12,3

151,7

17,9

26,2

151,2

21,6
(17,1)

5,9
(4,7)

22,1
(26,8)

4,5
(5,5)

37,7
(49,2)

4,5
(5,8)

2,3
56,7

70,6
83,6

2,2

0,6

4,3

0,9

1,1

0,1

95,5

(74,4)

(3,1)
3,6

(0,8)
1,0

(6,8)
(7,2)

(1,4)
(1,5)

(5,7)
(16,1)

(0,7)
(1,9)

119,4
(300,0)

(16,2)
123,6

51,5
0,5

14,1
0,1

53,2
0,9

10,9
0,2

135,6
1,6

16,0
0,2

3,3
80,0

154,9
77,8

52,0

14,2

54,1

11,0

137,2

16,2

4,0

153,6

(14,3)

(3,9)

(1,4)

(0,3)

(30,3)

(3,6)

(90,2)

2.064,3

(9,6)
(23,9)

(2,6)
(6,5)

(1,3)
(2,7)

(0,3)
(0,6)

21,0
(9,3)

2,5
(1,1)

(86,5)
(88,7)

n/a
244,4

–

0,0

28,1

7,7

–
51,4
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–

0,0

(4,5)

(0,5)

n/a

10,5

123,4

14,6

82,9

n/a
140,1

A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos nossos balanços patrimoniais referentes aos
exercícios findos em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007. Os valores relativos às contas patrimoniais
estão expressos como percentual do total do ativo ou do passivo, conforme o caso. A tabela também
aponta as variações ano a ano de 2005 a 2006 e de 2006 a 2007.
Em 30 de abril de
Consolidado
Ajustado 2005
Ativo
Circulante
Disponibilidades ...................................
Contas a receber de clientes .................
Estoques ..............................................
Adiantamento a fornecedores...............
Impostos a recuperar ............................
Créditos diversos ..................................
Total do circulante................................
Não Circulante
Partes relacionadas ..............................
Imposto de renda e contribuição
social diferidos....................................
Adiantamentos a fornecedores .............
Outros créditos.....................................
Investimentos:
Investimentos em controladas...............
Outros investimentos............................
Imobilizado...........................................
Intangível .............................................
Diferido................................................

% Ativo
ou Passivo

Consolidado
2006

% Ativo Consolidado % Ativo
ou Passivo
2007
ou Passivo
(em R$ milhões)

Var. %
2006/ 2005

Var. %
2007/ 2006

35,3
53,0
48,0
7,1
9,5
9,1
162,0

7,4
11,2
10,1
1,5
2,0
1,9
34,1

48,1
64,0
57,6
22,9
7,2
4,4
204,2

9,2
12,2
11,0
4,4
1,4
0,8
38,9

6,2
75,4
118,4
12,4
12,7
6,6
231,7

0,5
6,1
9,5
1,0
1,0
0,5
18,6

36,3
20,8
20,0
222,5
(24,2)
(51,6)
26,0

(87,1)
17,8
105,6
(45,9)
76,4
50,0
13,5

–

0,0

–

0,0

0,1

0,0

n/a

n/a

18,7
–
3,5

3,9
0,0
0,7

5,5
1,9
3,7

1,0
0,4
0,7

24,4
12,9
145,9

2,0
1,0
11,7

(70,6)
n/a
5,7

343,6
n/a
3.843,2

(0,0)
0,1
232,1
58,2
0,1

(0,0)
0,0
48,9
12,3
0,0

–
–
285,6
23,4
0,7

0,0
0,0
54,4
4,5
0,1

183,7
4,4
628,5
0,3
11,4

14,8
0,4
50,6
0,0
0,9

n/a
n/a
23,1
(59,8)
600,0

n/a
n/a
120,1
(98,7)
1.528,6

Total do não circulante .....................

312,7

65,9

320,8

61,1

1.011,6

81,4

2,6

215,3

Total do Ativo ....................................
Passivo
Circulante
Fornecedores........................................
Empréstimos e financiamentos..............
Impostos e taxas...................................
Salários, indenizações e férias a pagar...
Juros sobre o capital próprio .................
Financiamento dos impostos (REFIS)......
Imposto de renda e contribuição
social a recolher..................................
Partes relacionadas ..............................
Outras contas a pagar ..........................

474,7

100,0

525,0

100,0

1.243,3

100,0

10,6

136,8

24,0
2,1
21,9
6,0
11,9
9,4

5,1
0,4
4,6
1,3
2,5
2,0

44,9
27,6
12,2
6,6
0,0
11,6

8,6
5,3
2,3
1,3
0,0
2,2

33,4
77,4
19,3
10,3
111,0
10,5

2,7
6,2
1,6
0,8
8,9
0,8

87,1
1.214,3
(44,3)
10,0
(100,0)
23,4

(25,6)
180,4
58,2
56,1
n/a
(9,5)

–
–
1,9

0,0
0,0
0,4

(0,0)
–
2,3

(0,0)
0,0
0,4

1,8
141,9
7,0

0,1
11,4
0,6

n/a
n/a
21,1

n/a
n/a
204,3

Total do circulante.............................
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos .............
Financiamento dos impostos (REFIS)......
Imposto de renda e contribuição
social diferidos....................................
Provisão para contingências ..................

77,2

16,3

105,2

20,0

412,6

33,2

36,3

292,2

4,0
84,7

0,8
17,8

5,4
78,7

1,0
15,0

34,6
296,4

2,8
23,8

35,0
(7,1)

540,7
276,6

20,2
3,0

4,3
0,6

8,4
3,4

1,6
0,6

6,0
8,3

0,5
0,7

(58,4)
13,3

(28,6)
144,1

Total do não circulante .....................
Patrimônio Líquido
Capital Social........................................
Reserva de capital.................................
Reservas de lucros ................................
Lucros acumulados ...............................

111,9

23,6

95,9

18,3

345,3

27,8

(14,3)

260,1

236,8
–
9,8
39,0

49,9
0,0
2,1
8,2

262,8
–
11,1
50,0

50,1
0,0
2,1
9,5

327,2
93,8
17,0
47,4

26,3
7,5
1,4
3,8

11,0
n/a
13,3
28,2

24,5
n/a
53,2
(5,2)

Total do Patrimônio Líquido .............
Total do Passivo e do
Patrimônio Líquido ..........................

285,6

60,2

323,9

61,7

485,4

39,0

13,4

49,9

474,7

100,0

525,0

100,0

1.243,3

100,0

10,6

136,8
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Análise dos nossos resultados
Analise das demonstrações de resultado do exercício findo em 30 de abril de 2007,
comparado ao exercício findo em 30 de abril de 2006
Receita Bruta de Vendas
Nossa receita bruta de vendas atingiu R$966,3 milhões em 2007, representando um crescimento de
66,9% em comparação com 2006, quando atingiu R$578,8 milhões. Os investimentos realizados na
expansão das nossas unidades industriais e na aquisição de participação societária em outras unidades,
elevaram o nosso volume de açúcar comercializado em 55,9% e de etanol em 58,1%. A valorização dos
preços do açúcar e do etanol também colaborou para o crescimento da nossa receita bruta de vendas.
Impostos sobre vendas
Os impostos sobre vendas atingiram R$115,1 milhões em 2007, representando um crescimento de
32,8% em relação a 2006, que foi de R$86,7 milhões. O crescimento menor dos impostos sobre
vendas, comparativamente ao crescimento da receita operacional bruta, que situou-se em 66,9%,
deve-se basicamente à alteração da sistemática de apuração do PIS/COFINS para o regime cumulativo
em 2006 e do aumento da participação da receita operacional bruta no mercado externo em relação à
receita operacional bruta total. Comparativamente à receita líquida de vendas, os impostos sobre
vendas passaram para 13,6% em comparação com 17,7% em 2006.
Devoluções e abatimentos
Nossas devoluções e abatimentos passaram para R$4,3 milhões em 2007, em comparação com
R$2,5 milhões em 2006, representanto um crescimento de 72,0%. Tal variação se deve basicamente
ao crescimento dos volumes comercializados e a valorização dos preços. Como o percentual da receita
líquida de vendas, as devoluções e abatimentos se mantiveram estáveis em 0,5% em 2006 e 2007.
Receita Líquida de Vendas
Nossa receita líquida de vendas apresentou crescimento de 73,0%, passando de R$489,6 milhões em
2006 para R$846,9 milhões em 2007.
O quadro abaixo apresenta a abertura da nossa receita líquida de vendas por segmento de negócio,
bem como a variação em 2007 comparativamente a 2006:
Exercícios sociais findos em 30 de abril de
Consolidado
Ajustado
Combinado
2006
2007
Variação %
(em R$ milhões)
Açúcar
Mercado interno .................................................
Mercado externo.................................................
Total do açúcar......................................................
Etanol
Mercado interno .................................................
Mercado externo.................................................
Total do etanol......................................................
Outros .....................................................................
Total da Receita Operacional Líquida ..................

266,6
113,5
380,1

354,7
302,7
657,4

33,0%
166,7%
73,0%

75,6
12,1
87,7
21,8
489,6

112,8
29,0
141,8
47,7
846,9

49,2%
139,7%
61,7%
118,8%
73,0%
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Açúcar. No exercício de 2007 nossa receita líquida de vendas de açúcar apresentou crescimento de cerca de
73,0%, passando para R$657,4 milhões, em comparação com R$380,1 milhões do exercício de 2006. Este
crescimento foi reflexo dos investimentos que realizamos na expansão da capacidade de produção, por meio
da ampliação das nossas unidades e da aquisição de participação societária em sociedade controlada, que
proporcionaram o crescimento do nosso volume de açúcar comercializado em 55,9%, saindo de 564,3 mil
toneladas em 2006 para 879,5 mil toneladas em 2007. A valorização dos preços tanto no mercado interno
quanto externo, também foi importante fator para o crescimento da nossa receita líquida de vendas de
açúcar. No mercado interno, nosso preço líquido médio do açúcar apresentou crescimento de 7,0%,
passando de R$687,8 por tonelada em 2006 para R$735,7 por tonelada em 2007, motivado pelas
oscilações de mercado e por fixações de preços mais vantajosas. No mercado externo, nosso preço líquido
médio por tonelada se valorizou em 18,9%, passando de R$642,2 em 2006 para R$763,7 em 2007,
motivado principalmente pela quebra na produção ocorrida na Índia e pela fixação, pela OMC, de quotas de
exportação para a União Européia. A maior valorização dos preços no mercado externo foi determinante
para o crescimento das nossas exportações em 124,3% em 2007, que passaram de 176,7 mil toneladas em
2006 para 396,4 mil toneladas em 2007.
Etanol. O crescimento da nossa receita líquida de vendas de etanol em 61,7% em 2007, fazendo com
que atingisse R$141,8 milhões em comparação com R$87,7 milhões de 2006, também foi resultante
da combinação dos aumentos dos volumes comercializados e dos preços. Nosso volume de
comercialização de etanol em 2007 cresceu para 167,1 mil metros cúbicos, contra 105,6 mil metros
cúbicos em 2006, também motivado pelos investimentos feitos na ampliação da nossa capacidade de
produção e na aquisição de participação em sociedade controlada. Nosso preço líquido médio do
etanol no mercado interno apresentou redução de 5,4% em 2007 em relação a 2006 influenciado
principalmente pela fixação antecipada de preços por nossa sociedade controlada, realizada
anteriormente a nossa aquisição de participação. No mercado externo nosso preço líquido médio do
etanol apresentou crescimento de 49,4%, em 2007, atingindo R$1.043,7 por metro cúbico, em
comparação com R$698,8 por metro cúbico em 2006, motivado principalmente pelo aumento da
demanda no mercado norte-americano, gerado pela mudança na legislação daquele país, que
determinou a adição de etanol anidro à gasolina.
Outros Produtos e Serviços. Nossa receita líquida de vendas de outros produtos e serviços apresentou
crescimento de 118,8%, passando de R$21,8 milhões em 2006 para R$47,7 milhões em 2007.
Este crescimento foi motivado principalmente pelo (i) crescimento das vendas de energia elétrica em
R$6,2 milhões por conta das vendas realizadas pela unidade São José em 2007 e pelo (ii) aumento das
vendas de mudas de cana-de-açúcar, insumos agrícolas e da prestação de serviços para o desenvolvimento
de novas lavouras de cana-de-açúcar contratadas, em R$18,0 milhões.
Custos dos Produtos Vendidos
Nossos custos dos produtos vendidos cresceram 63,9% em 2007, atingindo R$530,7 milhões, em
comparação com R$323,7 milhões em 2006. Comparativamente a receita operacional líquida, em
2007 nossos custos apresentaram redução em 3,4%, passando para 62,7% em 2007 contra 66,1%
em 2006.
A tabela abaixo apresenta os componentes dos nossos custos dos produtos vendidos para os
períodos indicados, bem como as variações de cada componente e sua participação percentual na
receita líquida de vendas.
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Ajustado
Combinado
Combinado
2006
Variação %
2007
2007
(em R$ milhões)
(% receita líquida)

Consolidado
Ajustado
2006
Custos Agrícolas
cana-de-açúcar de terceiros.......
cana-de-açúcar próprio..............
Total de custos agrícolas ..........
Custos Industriais ......................
Total dos custos dos produtos
vendidos..................................

147,9
100,7
248,6
75,1

253,5
155,2
408,7
122,0

71,4%
54,1%
64,4%
62,5%

30,2%
20,6%
50,8%
15,3%

29,9%
18,3%
48,3%
14,4%

323,7

530,7

63,9%

66,1%

62,7%
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Custos agrícolas
Nossos custos agrícolas passaram de R$248,6 milhões em 2006 para R$408,7 milhões em 2007.
Esse crescimento de 64,4% é justificado pelos aumentos dos volumes comercializados de açúcar em 55,9%
e de etanol em 58,1%. Aliado ao crescimento dos volumes comercialiados, a valorização do preço da canade-açúcar de acordo com o sistema Consecana em 9,7% em 2007, comparativamente a 2006, também
impactou no crescimento do preço desta matéria-prima que pagamos aos nossos fornecedores, refletindo
na elevação dos nossos custos dos produtos vendidos. Na comparação com nossa receita líquida de vendas,
nossos custos agrícolas representaram 50,8% em 2006 e 48,3% em 2007.
Custos industriais
Nossos custos industriais cresceram 62,7% no exercício de 2007, passando para R$122,0 milhões em
comparação com R$75,1 milhões de 2006. Tal crescimento se manteve alinhado com o crescimento
dos volumes de açúcar e etanol comercializados naqueles mesmos períodos. Na comparação com nossa
receita líquida de vendas, nossos custos industriais representaram 15,3% em 2006 e 14,4% em 2007.
Lucro Bruto
No exercício de 2007 nosso lucro bruto atingiu R$316,2 milhões, apresentando um crescimento de
90,6% em relação ao lucro bruto apurado no ano anterior, que foi de R$165,9 milhões.
(Despesas) Receitas Operacionais
As (despesas) receitas operacionais apresentaram crescimento de 55,9% em 2007, atingindo
R$164,5 milhões em comparação com R$105,5 milhões de 2006. Como percentual de receita líquida
de vendas, as despesas operacionais reduziram de 21,5% em 2006 para 19,4% em 2007.
Despesas com vendas. Nossas despesas com vendas foram de R$72,1 milhões no exercício de 2007,
representando um crescimento de 64,2% em relação a 2006, quando atingiram R$43,9 milhões.
Tal crescimento se deve basicamente ao aumento das despesas com distribuição e logística, que
acompanhou o aumento dos volumes comercializados. As despesas com frete, estiva e armazenagem,
que compõem este grupo de despesas, passaram de R$28,9 milhões em 2006 para R$48,3 milhões em
2007, também consequencia do aumento dos volumes comercializados. Como percentual da receita
líquida de vendas, as despesas com vendas sofreram uma redução de 0,5%, passando de 9,0% em
2006 para 8,5% em 2007.
A tabela abaixo apresenta os principais componentes das nossas despesas com vendas para os
períodos indicados, bem como as variações de cada componente e sua participação percentual na
receita líquida de vendas:

Distribuição e logística .......
Despesas com pessoal........
Comissões .........................
Outros...............................
Total.................................

Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Consolidado
Ajustado
Ajustado
Combinado
Combinado
2006
2006
2007
Var. %
2007
(em R$ milhões)
(% da Receita Líquida de Vendas)
32,1
54,3
69,2%
6,6%
6,4%
4,3
5,2
20,9%
0,9%
0,6%
3,8
4,8
26,3%
0,8%
0,6%
7,8
110,8%
0,8%
0,9%
3,7
43,9
72,1
64,2%
9,0%
8,5%
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Despesas administrativas e gerais. Nossas despesas administrativas e gerais atingiram R$46,8 milhões
em 2007, representando um crescimento de 96,6% em relação aos R$23,8 milhões de 2006. Tal
crescimento foi devido ao aumento das despesas com pessoal em R$6 milhões, motivado
principalmente pela aquisição de participação societária ocorrida no período, (ii) aumento das provisões
para contigência em R$3,5 milhões, decorrente de novas ações de natureza trabalhista e cível, (iii)
crescimento das despesas com CPMF em R$4,2 milhões, em decorrência do aumento das nossas
transações financeiras, ligadas ao aumento da receita bruta de vendas. Como percentual da receita
líquida de vendas, as despesas administrativas e gerais aumentaram em 0,6%, passando de 4,9% em
2006 para 5,5% em 2007.
A tabela abaixo apresenta os principais componentes das nossas despesas gerais e administrativas para
os períodos indicados, bem como as variações de cada componente e sua participação percentual na
receita líquida de vendas:
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Consolidado
Ajustado
Ajustado
Combinado
Combinado
2006
2006
2007
2007
Var. %
(em R$ milhões)
(% da Receita Líquida de Vendas)
Despesas com Pessoal ..............
8,5
14,5
70,6%
1,7%
1,7%
Serviços prestados por
terceiros ................................
4,4
5,8
31,8%
0,9%
0,7%
CPMF ......................................
2,6
6,8
161,5%
0,5%
0,8%
8,3
19,7
137,3%
1,7%
2,3%
Outros .....................................
23,8
46,8
96,6%
4,9%
5,5%
Total.......................................

Honorários da Administração. Os honorários da administração aumentaram em 125,0% em 2007,
passando para R$5,4 milhões em comparação com R$2,4 milhões em 2006. Este aumento foi
representado basicamente por (i) R$1,8 milhões relativos à remuneração de conselho consultivo
constituído no exercício social de 2007 e (ii) R$0,8 milhão correspondentes a pagamentos de prêmios e
indenização por rescisão de contrato de trabalho. Como percentual da receita líquida de vendas, os
honorários da administração sofreram um aumento, passando de 0,5% em 2006 para 0,6% em 2007.
Depreciações, Amortizações e Exaustões. As despesas com depreciação, amortização e exaustão
aumentaram em 12,9% em 2007, atingindo R$40,3 milhões, em comparação com R$35,7 milhões em
2006. A elevação na comparação com 2006 se deve principalmente ao (i) acréscimo de despesas com
amortização de ágio gerado na aquisição de participação societária na São José em 2007, em
R$16,2 milhões e (ii) redução da amortização do ágio gerado na aquisição de participação societária em
sociedade incorporada, em R$11,6 milhões. Como percentual da receita operacional líquida, nossas
despesas com depreciação, amortização e exaustão reduziram-se de 7,3% em 2006 para 4,8% em 2007.
Outras Receitas (Despesas) Operacionais Líquidas. Em 2007 as outras receitas (despesas) operacionais
líquidas foram de R$0,1 milhão em comparação com as outras receitas (despesas) operacionais líquidas
de R$0,3 milhões de 2006. Tal variação se deve principalmente ao aumento das despesas, que em
2006 foram de R$0,1 milhões, representadas por pagamentos de CIDE de remessas para o exterior, e
em 2007 foram de R$0,3 milhões, representadas pelo pagamento de honorários de sucesso em ação
tributária movida contra a Fazenda Nacional. Como percentual da receita líquida de vendas, as outras
receitas (despesas) operacionais líquidas passaram de 0,06% em 2006 para 0,01% em 2007.
Receitas (despesas) financeiras
Nosso resultado financeiro, representado por receitas e despesas financeiras e por variação monetária e
cambial ativa e passiva apresentou-se negativo em R$16,1 milhões em 2007, em comparação com
R$7,2 milhões em 2006.
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Receitas financeiras. Nossas receitas financeiras foram de R$37,7 milhões em 2007, em comparação
com R$22,1 milhões em 2006. Esta elevação de R$15,6 milhões é representada basicamente por
ganhos em operações de hedge de preço, obtidos em função da queda nos preços fixados em bolsa de
futuros no período entre abril de 2006 e abril de 2007, cuja liquidação ocorreu a partir de outubro de
2006, ocasião em que o valor de recompra foi menor que o de venda. Outro fator foi a existência de
ganhos de operação de hedge de câmbio em aberto de R$6,0 milhões em abril de 2006 e que foram
liquidadas em 2007.
Despesas Financeiras. Nossas despesas financeiras apresentaram elevação de 83,6% em 2007,
apresentando R$49,2 milhões em 2007, em comparação com R$26,8 milhões em 2006. Esta variação foi
motivada principalmente pela (i) variação das fixações do preço e dólar em R$4,1 milhões, (ii) por
pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos contraídos, em R$13,3 milhões.
Variação Monetária e Cambial Ativa. Nosso resultado de variação monetária e cambial ativa foi de
R$1,1 milhão em 2007 e de R$4,3 milhões em 2006. A redução de 74,4% em 2007 foi decorrente da
desvalorização do dólar frente ao real sobre o nosso contas a receber em dólar e os adiantamentos a
fornecedores.
Variação Monetária e Cambial Passiva. Nosso resultado de variação monetária e cambial passiva foi de
R$5,7 milhões em 2007 e de R$6,8 milhões em 2006. A redução de 16,2% em 2007 se deve a
adiantamento para compra de açúcar com início em dezembro de 2005 e liquidado em setembro de 2006.
Lucro Operacional
Nosso lucro operacional atingiu R$135,6 milhões em 2007, montante que representa um crescimento de
154,9% comparativamente com os R$53,2 milhões do exercício anterior. Este crescimento foi obtido (i)
pelo aumento da receita líquida de vendas total em 73,0% e (ii) da redução em 5,5% da participação dos
custos dos produtos vendidos e despesas (receitas) operacionais em relação à receita operacional líquida
de vendas total, que em 2006 representaram 87,6% e em 2007 reduziram para 82,1%.
Resultado não Operacional
Nosso resultado não operacional foi de R$1,6 milhões em 2007 em comparação com R$0,9 milhões
em 2006. Esta variação de 77,8% do nosso resultado não operacional foi decorrente basicamente do
recebimento de indenizações por rescisão de contratos de exportação de açúcar.
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
Considerando os fatores expostos acima, nosso lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social atingiu R$137,2 milhões em 2007, montante que representa um crescimento de 153,6% em
relação ao apurado em 2006, que foi de R$54,1 milhões.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro correntes atingiram R$30,3 milhões
em 2007, em comparação com R$1,4 milhões em 2006. O aumento em R$28,9 milhões ocorreu
devido principalmente ao aumento do lucro antes do imposto de renda e da contribuição social, pelas
razões acima descritas.
Diferido. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro diferidos passaram de R$1,3 milhões
em 2006 para R$21,0 milhões em 2007 devido à mudança no regime de apuração do IR/CSLL de lucro
presumido de 04/2006 a 12/2006 para real de 01/2007 a 04/2007. Prejuízo fiscal de anos anteriores da
controlada São José.
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Lucro Líquido do Exercício
Nosso lucro líquido registrou uma alta de 140,1%, passando de R$51,4 milhões em 2006 para
R$123,4 milhões em 2007, devido à combinação de diversos fatores acima expostos, tais como: (i)
crescimento da receita líquida em 73%, (ii) redução da participação dos custos em relação à receita
líquida em 3,4% comparado ao exercício anterior e (iii) redução da participação das despesas
operacionais em relação a receita líquida em 2,1%.
EBITDA e EBITDA Ajustado
O EBITDA apresentou aumento de 86,3%, atingindo R$245,0 milhões em 2007, comparado com
R$131,3 milhões em 2006. O EBITDA Ajustado apresentou aumento de 90,1%, atingindo
R$247,9 milhões em 2007, comparado com R$130,4 milhões em 2006. A margem de EBITDA Ajustado
em relação à receita operacional líquida aumentou 2,7 pontos percentuais, atingindo
29,3% em 2007 frente a 26,6% em 2006. Esse aumento deveu-se principalmente aos ganhos da
relação entre o custo dos produtos vendidos e as despesas operacionais, comparados com a receita
operacional líquida conforme anteriormente explicado.
A tabela abaixo mostra nosso EBITDA e EBITDA Ajustado, bem como sua reconciliação com o lucro
líquido, para os períodos indicados.
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Combinado
Variação %
Ajustado
2006
2007
2006/2007
(em R$ milhões)
Lucro líquido do exercício............................................
(+) Imposto de renda e contribuição social.......................
(+) Despesa financeira líquida..........................................
(+) Depreciação e amortização ........................................
(1)
EBITDA ........................................................................
(+) Despesas não operacionais líquidas ............................
(+) Participação de minoritários .......................................
(1)
EBITDA Ajustado ........................................................
% da Receita líquida .......................................................

51,4
2,7
7,2
70,0
131,3
(0,9)
–
130,4
26,6%

123,4
9,3
16,1
96,2
245,0
(1,6)
4,5
247,9
29,3%

140,1
244,4
123,6
37,4
86,6
77,8
n.a.
90,1

_

(1)

A inclusão de informações sobre o EBITDA e EBITDA Ajustado visa apresentar uma medida do nosso desempenho econômico operacional.
Vide definição do EBITDA e o EBITDA Ajustado na seção “Glossário, Abreviaturas e Termos Definidos”. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não
são medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, tampouco devem ser consideradas isoladamente,
ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou
como medida de liquidez.

Análise das demonstrações de resultado do exercício social findo em 30 de abril de 2006,
comparado ao exercício social findo em 30 de abril de 2005
Receita Bruta de Vendas
Nossa receita bruta de vendas aumentou 33,2%, passando para R$578,8 milhões em 2006, em
comparação com R$434,4 milhões em 2005 devido aos investimentos feitos na ampliação da nossa
capacidade de produção. No exercício de 2006, processamos 5,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o
que representa um crescimento de 20,5% em relação ao mesmo período de 2005, quando processamos
4,4 milhões de toneladas. O crescimento dos preços do açúcar e do etanol também influenciaram no
aumento da nossa receita bruta.
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Impostos sobre Vendas
Os impostos sobre vendas aumentaram 30,2%, passando para R$86,7 milhões em 2006, frente aos
R$66,6 milhões em 2005, por conta, principalmente, da mudança da sistemática de apuração do PIS e
da COFINS para a cumulatividade em virtude da adoção do regime de lucro presumido para apuração
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro em 2006. Na comparação com a receita
líquida de vendas, os impostos sobre vendas passaram de 18,2% em 2005 para 17,7% em 2006.
Devoluções e Abatimentos
As devoluções e abatimentos aumentaram para R$2,5 milhões em 2006 em comparação com
R$1,8 milhões em 2005, representando um crescimento de 38,9%.Esse crescimento está diretamente
relacionado com o crescimento da receita líquida de vendas e dos volumes comercializados. Na
comparação com a receita líquida de vendas as devoluções e abatimentos mantiveram-se estáveis em
0,5% em 2005 e 2006.
Receita Líquida de Vendas
Nossa receita líquida de vendas aumentou R$123,6 milhões, correspondendo a um crescimento de
33,8%, passando para R$489,6 milhões em 2006, frente aos R$366,0 milhões em 2005.
O quadro abaixo apresenta a abertura da nossa receita líquida de vendas por segmento de negócio,
bem como a variação em 2006 comparativamente a 2005:
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Consolidado
Ajustado
Ajustado
2005
2006
Variação %
(em R$ milhões)
Açúcar
Mercado interno .........................................................
Mercado externo.........................................................
Total do açúcar..............................................................
Etanol..............................................................................
Mercado interno .........................................................
Mercado externo.........................................................
Total do etanol..............................................................
Outros .............................................................................
Total da Receita Operacional Líquida ..........................

210,3
72,2
282,5

266,6
113,5
380,1

26,8%
57,2%
34,5%

57,3
13,1
70,4
13,1
366,0

75,6
12,1
87,7
21,8
489,6

31,9%
-7,6%
24,6%
66,4%
33,8%

Açúcar. A receita líquida de vendas do açúcar aumentou R$97,6 milhões, correspondendo a um
crescimento de 34,5%, passando para R$380,1 milhões em 2006, frente aos R$282,5 milhões em
2005. O crescimento da receita líquida de vendas de açúcar foi obtido através dos aumentos do preço
e das quantidades comercializadas, que passaram de 477 mil toneladas em 2005 para 564,3 mil
toneladas em 2006. Tal crescimento de volume foi basicamente reflexo dos investimentos que
realizamos na duplicação da capacidade de produção da Cruz Alta. Nosso preço líquido médio do
açúcar no mercado interno apresentou valorização de 16,9% em 2006, passando de R$588,5 por
tonelada em 2005 para R$687,8 por tonelada em 2006. Este crescimento se deve principalmente às
oscilações de mercado. No mercado externo, nosso preço líquido médio do açúcar apresentou elevação
de 6,5%, influenciado principalmente pelo crescimento da demanda, pelo açúcar produzido no Brasil,
e em função da quebra de produção ocorrida na Índia.
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Etanol. A receita líquida de vendas do etanol aumentou R$17,3 milhões, correspondendo a um crescimento
de 24,6%, passando para R$87,7 milhões em 2006, frente aos R$70,4 milhões em 2005. Obtivemos um
aumento de 12,4% no volume de comercialização de etanol em 2006, que representa 11,7 mil metros
cúbicos a mais em relação a 2005. Tal crescimento se deve principalmente aos investimentos que realizamos
na ampliação da nossa capacidade de produção. No mercado interno, nosso preço líquido médio do etanol
valorizou-se 14,3% em 2006, comparativamente a 2005, motivado principalmente pelo forte crescimento
da demanda gerada pelo aumento nas vendas de veículos flexíveis que, segundo dados da ANFAVEA,
atingiram 1,4 milhão de unidades durante nosso exercício de 2006. Nosso preço médio do etanol no
mercado externo em 2006 foi de R$698,80 por metro cúbico, contra R$747,70 por metro cúbico em 2005.
Esta redução de 6,5% no preço deve-se o fato de que nossas exportações de etanol foram realizadas em
momentos pontuais e principalmente com o objetivo de abertura de Novos Mercados.
Outros. A receita líquida de vendas de outros produtos e serviços aumentou R$8,7 milhões,
correspondendo a um crescimento de 66,4%, passando para R$21,8 milhões em 2006, frente aos
R$13,1 milhões em 2005. Tal incremento da receita de outros produtos e serviços decorre
fundamentalmente do aumento em 14% da quantidade de energia elétrica vendida, em razão da
maior disponibilidade de bagaço de cana-de-açucar gerada pela expansão da capacidade de
processamento de cana-de-açúcar e pelo aumento nas vendas de insumos agrícolas, mudas de canade-açúcar e prestação de serviços para a expansão das lavouras de cana-de-açúcar dos nossos
fornecedores dessa matéria-prima.
Custos dos Produtos Vendidos
Os custos dos produtos vendidos aumentaram 45,6%, passando a R$323,7 milhões em 2006, frente
aos R$222,3 milhões em 2005. Como percentual da receita líquida de vendas, os custos dos produtos
vendidos passaram de 60,7% em 2005 para 66,1% em 2006. A tabela abaixo apresenta os
componentes dos nossos custos dos produtos vendidos para os períodos indicados, bem como as
variações de cada componente e sua participação percentual na receita líquida de vendas:
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado Consolidado
Consolidado Consolidado
Ajustado
Ajustado
Ajustado
Ajustado
2006
2005
2006
Variação %
2005
Custos Agrícolas.................................................
(em R$ milhões)
(% da Receita Líquida )
cana-de-açúcar cultivada por terceiros ...............
cana-de-açúcar cultivada pelo Grupo Guarani ...
Total de custos agrícolas .................................
Custos Industriais................................................
Total dos custos dos produtos vendidos ......

84,9
68,0
152,9
69,4
222,3

147,9
100,7
248,6
75,1
323,7

74,2%
48,1%
62,6%
8,2%
45,6%

23,2%
18,6%
41,8%
19,0%
60,7%

30,2%
20,6%
50,8%
15,3%
66,1%

Custos Agrícolas
Nossos custos agrícolas passaram de R$152,9 milhões em 2005 para R$248,6 milhões em 2006. Esse
crescimento de 62,6% é justificado pelos aumentos dos volumes comercializados de açúcar em 18,3% e
de etanol em 12,4%. Aliado ao crescimento dos volumes comercialiados, a valorização do preço da canade-açúcar de acordo com o sistema Consecana em 27,9% em 2006, comparativamente a 2005, também
impactou no crescimento do preço desta matéria-prima que pagamos aos nossos fornecedores, refletindo
na elevação dos nossos custos dos produtos vendidos. Na comparação com nossa receita líquida de
vendas, nossos custos agrícolas representaram 41,8% em 2005 e 50,8% em 2006.
Custos Industriais
Nossos custos industriais cresceram em 8,2% no exercício de 2006, passando para R$75,1 milhões em
comparação com R$69,4 milhões de 2005. Tal crescimento se deve basicamente ao aumento dos
volumes de açúcar e etanol comercializados e ao aumento das depreciações, em função da expansão
do nosso parque industrial. Na comparação com nossa receita líquida de vendas, nossos custos
industriais representaram 19,0% em 2005 e 15,3% em 2006.
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Lucro Bruto
Considerando as explicações acima, nosso lucro bruto aumentou 15,4%, passando de R$143,7 milhões em
2005 para R$165,9 milhões em 2006.
(Despesas) Receitas Operacionais
As (despesas) receitas operacionais aumentaram 10,1%, passando a R$105,5 milhões em 2006, comparadas
com R$95,8 milhões em 2005. Como percentual da receita líquida de vendas, as despesas (receitas)
operacionais passaram de 26,2% em 2005 para 21,5% em 2006.
Despesas com vendas. As despesas com vendas aumentaram 18,6%, passando a R$43,9 milhões em 2006,
face aos R$37,0 milhões gastos em 2005. As principais causas foram o crescimento das despesas com frete,
armazenagem e portuárias, que sofrem influência direta pelos aumentos dos volumes comercializados. Como
percentual da receita líquida de vendas total, as despesas com vendas sofreram uma redução de 10,0% em
2005 para 9,1% em 2006.
A tabela abaixo apresenta os principais componentes das nossas despesas com vendas para os períodos
indicados, bem como as variações de cada componente e sua participação percentual na receita líquida
de vendas:

Distribuição e logística........
Despesas com pessoal ........
Comissões..........................
Outros ...............................
Total .................................

Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Consolidado
Consolidado
Consolidado
Ajustado
Ajustado
Ajustado
Ajustado
2005
2006
Var. %
2005
2006
(em R$ milhões)
(% da Receita Líquida de Vendas)
26,5
32,1
21,1%
7,2%
6,6%
4,1
4,3
4,9%
1,1%
0,9%
3,0
3,8
26,7%
0,9%
0,8%
3,4
3,7
8,8%
0,9%
0,8%
37,0
43,9
18,6%
10,0%
9,1%

Despesas gerais e administrativas. As despesas gerais e administrativas aumentaram 8,7%, passando a
R$23,8 milhões em 2006, face aos R$21,9 milhões gastos em 2005. As principais causas foram o
aumento das despesas com salários gerado em decorrência do dissídio coletivo que foi de 7,0% e da
correção pelo IGP-M do preço de contratos de prestação de serviços. Como percentual da receita
líquida de vendas, as despesas gerais e administrativas sofreram uma redução de 6,0% em 2005 para
4,9% em 2006.
A tabela abaixo apresenta os principais componentes das nossas despesas gerais e administrativas para
os períodos indicados, bem como as variações de cada componente e sua participação percentual na
receita líquida de vendas:
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado Consolidado
Consolidado
Consolidado
Ajustado
Ajustado
Ajustado
Ajustado
2005
2006
2005
2006
Var. %
(em R$ milhões)
(% da Receita Líquida de Vendas)
Despesas com Pessoal ..........
7,9
8,5
7,6%
2,2%
1,7%
Serviços prestados por
terceiros ............................
5,6
4,4
-21,4%
1,5%
0,9%
CPMF ..................................
2,2
2,6
18,2%
0,6%
0,5%
6,2
8,3
33,9%
1,7%
1,7%
Outros .................................
21,9
23,8
8,7%
6,0%
4,9%
Total...................................
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Honorários da administração. Os honorários da administração diminuíram 11,1% passando a R$2,4 milhões
em 2006, face aos R$2,7 milhões gastos em 2005. A principal causa foi a redução da contribuição
previdenciária, gerada pela incorporação de sociedade controlada que exercia atividade agrícola, fazendo
com que a Companhia passasse a recolher esta contribuição sobre a sua receita bruta, em substituição à
tributação sobre a folha de salários. Como percentual da receita líquida de vendas, os honorários da
administração sofreram uma redução de 0,7% em 2005 para 0,5% em 2006.
Depreciações, Amortizações e Exaustões. As depreciações, amortizações e exaustões apresentaram ligeiro
decréscimo de 0,3%, passando a R$35,7 milhões em 2006, face aos R$35,8 milhões gastos em 2005. Esta
estabilidade é justificada pelo fato de que no exercício de 2006 não ocorreram adições ou exclusões
expressivas e as aquisições de bens do imobilizado ainda encontravam-se registradas em imobilizações em
andamento. Como percentual da receita líquida de vendas, as depreciações, amortizações e exaustões
sofreram uma redução de 9,8% em 2005 para 7,3% em 2006.
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas. As outras receitas (despesas) operacionais apresentaram
redução de 81,3% em 2006, atingindo R$0,3 milhões em comparação com R$1,6 milhões em 2005. Tal
redução deveu-se principalmente pelo recebimento no exercício de 2005, de (i) multa por rescisão de
contrato de exportação, (ii) pelas compensações de créditos de impostos pagos a maior e (iii) por estorno
de encargos legais reconhecidos a maior no parcelamento do Paes.
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras. As receitas financeiras sofreram uma elevação de 2,3%, atingindo R$22,1 milhões em
2006, em comparação a R$21,6 milhões em 2005. Tal incremento deu-se grande parte em função de
ganhos com operações de fixações de preço e dólar e juros cobrados de clientes por atraso em pagamento.
Despesas financeiras. As despesas financeiras sofreram uma elevação de 56,7%, atingindo R$26,8
milhões em 2006, em comparação a R$17,1 milhões no mesmo período de 2005. Tal elevação foi
em decorrência de variação de perdas em operações de hegde ocorrida no período que tiveram
uma oscilação nos preços do mercado de futuros nos meses de liquidação entre setembro e
novembro de 2005, cujos contratos haviam sido vendidos com preços inferiores.
Variação monetária e cambial ativa. Nossa variação monetária e cambial ativa apresentou crescimento
de 95,5%, passando de R$2,2 milhões em 2005 para R$4,3 milhões em 2006. Tal crescimento foi
decorrente de variação cambial referente a saldo em moeda estrangeira e contas a receber em moeda
estrangeira provenientes do aumento das vendas para o mercado externo.
Variação monetária e cambial passiva. A variação cambial passiva atingiu R$6,8 milhões em 2006, em
comparação com R$3,1 milhões em 2005. Este crescimento de 119,4% se deve à variação cambial
referente ao saldo em moeda estrangeira e contas a receber em moeda estrangeira provenientes do
aumento das vendas para o mercado externo.
Lucro operacional
Nosso lucro operacional apresentou aumentou em 3,3%, tendo esse aumento correspondido a R$1,7 milhões,
fazendo que passasse de R$51,5 milhões em 2005 para R$53,2 milhões em 2006.
Resultado Não Operacional
Nosso resultado não operacional aumentou em R$0,4 milhões, representando um crescimento de
80,0%, passando de R$0,5 milhões em 2005 para R$0,9 milhões em 2006, basicamente como
conseqüência da alienação de bens do ativo imobilizado.
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Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
Considerando os fatores expostos acima, nosso lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social atingiu R$54,1 milhões em 2006, montante que representa um crescimento de 4,1% em relação
ao apurado em 2005, que foi de R$52,0 milhões.
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro correntes atingiram R$1,4 milhões
em 2006, em comparação com R$14,3 milhões em 2005. Tal redução de R$12,9 milhões ocorreu
devido à mudança no regime de apuração de lucro real no ano de 2005 para presumido em 2006.
Diferido. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro diferidos passaram de R$9,6 milhões
em 2005 para R$1,3 milhões em 2006 devido à mudança no regime de apuração de lucro real no ano
de 2005 para presumido em 2006, compreendendo os meses de janeiro a abril.
Lucro Líquido do Exercício
Nosso lucro líquido registrou uma alta de 83,0%, no montante de R$23,3 milhões, passando de
R$28,1 milhões em 2005 para R$51,4 milhões em 2006, motivada pelos diversos fatores já expostos
acima, entre os quais destacamos (i) crescimento da receita líquida em 33,8%, (ii) redução da
participação das despesas operacionais em relação à receita líquida, passando de 26,2% em 2005 para
21,5% em 2006 e (iii) redução do imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos,
motivada pelo mudança para o regime de apuração do lucro presumido.
EBITDA e EBITDA Ajustado
O EBITDA apresentou aumento de 21,3%, atingindo R$131,3 milhões em 2006, comparado com
R$108,2 milhões em 2005. O EBITDA Ajustado apresentou aumento de 21,1%, atingindo
R$130,4 milhões em 2006, comparado com R$107,7 milhões em 2005. A margem de EBITDA
Ajustado em relação à receita operacional líquida diminuiu 2,8%, atingindo 26,6% em 2006 frente a
29,4% em 2005. Essa redução decorreu basicamente do aumento dos custos em relação à nossa
receita operacional líquida, conforme acima explicado.
A tabela abaixo mostra nosso EBITDA e EBITDA Ajustado, bem como sua reconciliação com o lucro
líquido, para os períodos indicados.
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Consolidado
Variação %
Ajustado
Ajustado
2005/2006
2005
2006
(em R$ milhões)
Lucro líquido do exercício.................................
(+) Imposto de renda e contribuição social............
(+) Despesa financeira líquida...............................
(+) Depreciação e amortização .............................
(1)
EBITDA .............................................................
(+) Despesas não operacionais líquidas .................
(1)
EBITDA Ajustado .............................................
% da Receita líquida ............................................
(1)

28,1
23,9
(3,6)
59,8
108,2
(0,5)
107,7
29,4%

51,4
2,7
7,2
70,0
131,3
(0,9)
130,4
26,6%

82,8
(88,7)
n.a.
17,1
21,3
80,0
21,1

A inclusão de informações sobre o EBITDA e EBITDA Ajustado visa apresentar uma medida do nosso desempenho econômico operacional. Vide
definição do EBITDA e o EBITDA Ajustado na seção “Glossário, Abreviaturas e Termos Definidos”. O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são
medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, tampouco devem ser consideradas isoladamente, ou
como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como
medida de liquidez.
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Análise das Contas Patrimoniais - Em 30 de abril de 2007 comparado com 30 de abril de 2006
Ativo circulante
O ativo circulante apresentou crescimento de 13,5% em 2007, atingindo R$231,7 milhões em
comparação com 2006, que foi de R$204,2 milhões. As principais variações no ativo circulante
ocorreram nas contas de (i) estoques, que apresentou crescimento de 105,6%, passando de
R$57,6 milhões em 2006 para R$118,4 milhões em 2007, motivado principalmente por adiantamentos
realizados em novos contratos de parceria agrícola e pelos gastos realizados com o cultivo de cana-deaçúcar em docorrência da expansão da área plantada; (ii) crescimento no saldo de contas a receber de
clientes de 17,8%, passando de R$64,0 milhões em 2006 para R$75,4 milhões em 2007, influenciado
principalmente pelo crescimento da receita operacional bruta, (iii) redução no saldo de aplicações
financeiras em 99,4%, que passou de R$47,6 milhões em 2006 para R$0,3 milhões em 2007 devido ao
crescimento dos investimentos no período e (iv) redução de 45,9% no saldo de adiantamento a
fornecedores, que passou de R$22,9 milhões em 2006 para R$12,4 milhões em 2007, motivado
principalmente pela redução dos adiantamentos para aquisição de açúcar. No ano de 2007 o ativo
circulante representou 18,6% do ativo total, em comparação com 38,9% do exercício de 2006.
Ativo não circulante
O ativo não circulante atingiu R$1.011,6 milhões em 2007, em comparação com R$320,8 milhões em
2006, o que representa um crescimento de 215,3%. Este crescimento se deve principalmente a (i)
investimentos de R$183,7 milhões realizados em controladas, (ii) crescimento do ativo imobilizado em
120%, que passou de R$285,6 milhões em 2006 para R$628,5 milhões em 2007, motivado por
investimentos realizados para expansão do nosso parque industrial e da área plantada com cana-deaçúcar e (iii) aumento de outros créditos, passando de R$3,7 milhões em 2006 para R$145,9 milhões
em 2007, representado basicamente por crédito detido por nossa controlada São José, em razão de
acordo para assunção da dívida REFIS. Como percentual do ativo total, o ativo não circulante variou de
61,1% em 2006 para 81,4% em 2007.
Passivo circulante
Em 2007 o passivo circulante totalizou R$412,6 milhões, em comparação com R$105,2 milhões em
2006, representando um crescimento de 292,2%. Os principais motivos desse crescimento foram (i)
crescimento no saldo da conta de mútuo com partes relacionadas em R$141,9 milhões, representado
por empréstimo recebido da Tereos do Brasil, (ii) aumento dos empréstimos e financiamentos em
180,4%, passando para R$77,4 milhões em 2007 em comparação com R$27,6 milhões em 2006,
devido principalmente à contratação de novos financiamentos destinados a suportar dos nossos
investimentos e (iii) redução de 25,6% no saldo de fornecedores, saindo de R$44,9 milhões em 2006
para R$33,4 milhões em 2007, devido ao fato de que em abril de 2006 a Companhia possuia uma
provisão para pagamentos a Fornecedores de Cana-de-açucar num montante de R$24 milhões de
Ajuste do preço da cana-de-açucar e que foi faturado e começou a ser pago em maio de 2006. Em
2007, os valores foram sendo faturados logo após o encerramento da safra em dezembro, ou seja,
todos os valores foram pagos entre janeiro e abril de 2007 e em muitos casos, ocorreram deduções nos
valores a serem pagos aos fornecedores de cana-de-açucar, em virtude da diminuição do preço no
período de entressafra. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o passivo circulante
representou 33,2% em 2007, em comparação com 20,0% em 2006.
Passivo não circulante
O passivo não circulante cresceu 260,1% em 2007, atingindo R$345,3 milhões em comparação com
R$95,9 milhões em 2006.Tal crescimento foi representado principalmente pelas contas de
(i) financiamento de impostos – REFIS, que cresceu 276,6%, saindo de R$78,7 milhões em 2006 para
R$296,4 milhões em 2007 devido à transferência da dívida parcelada no REFIS da nossa controlada São
José e (ii) empréstimos e financiamentos que aumentou em 540,7%, passando para R$34,6 milhões
em 2007, ante aos R$5,4 milhões de 2006, motivado principalmente pela contratação de novos
financiamentos destinados ao custeio dos nossos investimentos. Em relação ao total do passivo e
patrimônio líquido, o passivo não circulante representou 27,8% em 2007, em comparação com 18,3%
em 2006.
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Patrimônio líquido
Nosso patrimônio líquido aumentou em 49,9%, passando para R$485,4 milhões em 2007, em
comparação com R$323,9 milhões em 2006. Este crescimento foi motivado especialmente pelo
(i) crescimento das reservas de capital em R$93,8 milhões, em razão da constituição de reserva de ágio
por nosso Acionista Controlador e (ii) aumento do capital social, passando de R$262,8 milhões em
2006 para R$327,2 milhões em 2007. O patrimônio líquido no exercício de 2007 representou
39,0% do valor total do passivo do mesmo ano, comparado com 61,7% em 2006.
Análise dos balanços patrimoniais – Em 30 de abril de 2006 comparado com 30 de abril de 2005
Ativo circulante
O ativo circulante em 2006 foi de R$204,2 milhões, apresentando um aumento de 26,0% em relação ao de
2005, o qual foi de R$162,0 milhões. Este aumento se deu principalmente pelo (i) crescimento na conta de
estoques, a qual passou de R$48 milhões em 2005 para R$57,6 milhões em 2006 devido basicamente ao
aumento dos gastos com o cultivo de cana-de-açúcar em razão da expansão da área plantada e aumento
no estoque de produtos acabados, (ii) crescimento na conta de clientes, a qual passou de R$53 milhões em
2005 para R$64 milhões em 2006, em decorrência do aumento das vendas, (iii) crescimento na conta de
aplicações financeiras, a qual passou de R$31,6 milhões em 2005 para R$47,6 milhões para 2006 e
(iv) crescimento na conta de adiantamento a fornecedores, que passou de R$7,1 milhões em 2005 para
R$22,9 milhões em 2006 em decorrência da contratação de novas áreas para plantio de cana-de-açúcar em
regime de parceria agrícola. O ativo circulante no exercício de 2006 representou 38,9% do valor total do
ativo do mesmo ano, comparado com 34,1% em 2005.
Ativo não circulante
O ativo não circulante apresentou crescimento de R$8,1 milhões em 2006, passando para
R$320,8 milhões em comparação com R$312,7 milhões em 2005. As principais variações ocorridas no ativo
não circulante em 2006 foram (i) aumento do imobilizado em R$53,5 milhões, passando para
R$285,6 milhões em comparação com R$232,1 milhões em 2005, representado principalmente por
equipamentos de produção e expansão da área de cana-de-açúcar, (ii) redução do intangível (ágio) em
R$34,8 milhões, passando para R$23,4 milhões em comparação com R$58,2 milhões de 2005, em função
da amortização realizada no exercício de 2006 e (iii) redução do imposto de renda e da contribuição social
diferidos, em R$13,2 milhões, passando de R$18,7 milhões em 2005 para R$5,5 milhões em 2006. O ativo
não circulante no exercício de 2006 representou 61,1% do valor total do ativo do mesmo ano, comparado
com 65,9% em 2005.
Passivo circulante
O passivo circulante em 2006 foi de R$105,2 milhões, apresentando um aumento de 36,3% em
relação ao de 2005, o qual foi de R$77,2 milhões. As variações mais expressivas no passivo circulante
foram (i) aumento dos empréstimos e financiamentos em R$25,5 milhões, passando de R$2,1 milhões
em 2005 para R$27,6 milhões em 2006, devido principalmente à contratação de operação de
adiantamento de contrato de câmbio, vinculado a futuras operações de exportações, (ii) aumento da
conta fornecedores em R$20,9 milhões, passando de R$24 milhões em 2005 para R$44,9 milhões em
2006, (iii) redução dos juros sobre o capital próprio e dividendos em R$11,9 milhões, passando de
R$11,9 milhões em 2005 para R$0,01 milhões em 2006, e a (iv) redução de impostos e taxas em
R$9,7 milhões, passando de R$21,9 milhões em 2005 para R$12,2 milhões em 2006. O passivo
circulante no exercício de 2006 representou 20,0% do valor total do passivo e patrimônio líquido do
mesmo ano, comparado com 16,3% em 2005.
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Passivo não circulante
O passivo não circulante em 2006 foi de R$95,9 milhões, apresentando uma queda de 14,3% em relação
ao de 2005, o qual foi de R$111,9 milhões. As principais variações ocorridas no passivo não circulante
foram (i) a redução do imposto de renda e da contribuição social diferidos em R$11,8 milhões, passando
de R$20,2 milhões em 2005 para R$8,4 milhões em 2006, (ii) redução na conta de financiamento de
impostos – REFIS em R$6 milhões, passando de R$84,7 milhões em 2005 para R$78,7 milhões em 2006,
motivada pelas amortizações das parcelas mensais pagas durante o exercício.O passivo não circulante no
exercício de 2006 representou 18,3% do valor total do passivo e patrimônio líquido do mesmo ano,
comparado com 23,6% em 2005.
Patrimônio líquido
O patrimônio líquido em 2006 foi de R$323,9 milhões, apresentando um aumento de 13,4% em
relação ao de 2005, o qual foi de R$285,6 milhões. As principais mutações patrimoniais ocorridas em
2006 foram (i) aumento do capital social em R$26 milhões, passando de R$236,8 milhões em 2005
para R$262,8 milhões em 2006 e (ii) aumento dos lucros acumulados em R$11,0 milhões, passando de
R$39 milhões em 2005 para R$50,0 milhões em 2006. O patrimônio líquido no exercício de 2006
representou 61,7 % do valor total do passivo do mesmo ano, comparado com 60,2% em 2005.
Liquidez e Fontes de Recursos
A nossa situação financeira e a liquidez são e serão influenciadas por uma série de fatores, tais como:
•

a capacidade de gerarmos fluxo de caixa nas operações;

•

o nível das dívidas pendentes e dos juros correspondentes que somos obrigados a pagar, o que
afeta nossas despesas financeiras líquidas;

•

as taxas de juros praticadas no mercado interno e externo, o que afeta o valor dos juros
praticados nos contratos em que contraímos dívidas;

•

a capacidade de continuarmos obtendo recursos de instituições financeiras brasileiras e
internacionais; e

•

as exigências de investimento em bens de capital que consistem essencialmente em
investimentos em plantio e compra de equipamentos.

Utilizamos nossos recursos principalmente para a realização de investimentos, pagamentos de
financiamentos, dividendos e juros sobre o capital próprio.
As nossas principais fontes de recursos são nossas operações e financiamentos de instituições financeiras.
No exercício social encerrado em 30 de abril de 2007, o fluxo de caixa gerado nas operações foi
utilizado essencialmente para atividades de investimento. Em 30 de abril de 2007, as nossas
disponibilidades e aplicações financeiras contabilizavam o valor total de R$6,2 milhões, sendo o nosso
capital circulante líquido no valor de R$180,9 milhões, correspondente à diferença entre o ativo
circulante e o passivo circulante.
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Fluxos de Caixa
A tabela abaixo estabelece os nossos fluxos de caixa para os exercícios sociais apresentados:
Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Consolidado
Combinado
Ajustado
Ajustado
2006
2005
2007
(em R$ milhões)
Caixa gerado (utilizado em) ...................................
Atividades operacionais..........................................................
Atividades de investimento ....................................................
Atividades de financiamento..................................................
Aumento (redução) do ativo disponível ................

29,3
69,1
(61,3)
(1,9)
35,3

35,3
100,5
(80,8)
(6,9)
48,1

48,1
88,9
(423,6)
292,8
6,2

Transações que não afetam as disponibilidades
Imobilizado com a dívida .........................................
Mutuo capitalizado ..................................................
Dividendos propostos ...............................................

–
–
11,9

8,6
–
–

–
47,2
15,7

Estratégia de Endividamento e Financiamento
Em 30 de abril de 2007, o nosso endividamento bancário total era de R$112,0 milhões, composto de
R$77,4 milhões de dívidas de curto prazo, que representa 69,1% do nosso endividamento total e
R$34,6 milhões de dívida de longo prazo, que representa 30,9% do nosso endividamento total.
Em 30 de abril de 2007, 41,9% do nosso endividamento era contratado em reais e os remanescentes
58,1% do total em dólares norte-americanos.
A tabela a seguir contém as modalidades dos empréstimos e financiamentos e respectivos valores no
curto e longo prazos, para o exercício encerrado em 30 de abril de 2007:
Circulante
Capital de Giro .........................................................................
B.N.D.E.S. – Automático ..........................................................
Finame ......................................................................................
Financiamentos via Resolução 2770 .......................................
Nota de Crédito de Exportação - NCE .........................
Leasing ......................................................................
Total ....................................................................................

0,1
4,1
6,6
44,9
20,0
1,7
77,4

Em 30 de abril de 2007
Não circulante
(em R$ milhões)
0,1
1,4
30,0
0,0
0,0
3,1
34,6

Total
0,2
5,5
36,6
44,9
20,0
4,8
112,0

O nosso endividamento de curto prazo aumentou em 180,4%, de R$27,6 milhões em 30 de abril de 2006
para R$77,4 milhões em 30 de abril de 2007. Compreendem nosso endividamento de curto prazo recursos
provenientes de NCEs, Resolução 2770, linhas para financiamento de capital de giro e as parcelas dos
financiamentos de longo prazo que tenham vencimento em um período inferior a doze meses.
A tabela abaixo estabelece os nossos principais instrumentos de dívida de longo prazo em 30 de abril de 2007.
Linha de Crédito
Capital de Giro..................................
B.N.D.E.S. – Automático ....................
Finame ..............................................
Leasing .............................................
Total ................................................

Valor do Principal em
30 de abril de 2007
0,1
1,4
30,0
3,1
34,6
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Vencimento Final
Janeiro de 2009
Junho de 2009
Março de 2012
Maio de 2012

Nosso endividamento de longo prazo sofreu um incremento de R$29,2 milhões, passando para R$34,6
milhões em 2007, em comparação com R$5,4 milhões em 2006. Este incremento no nosso endividamento
deveu-se pelo aumento da captação de recursos com perfil de longo prazo, principalmente em linhas de
financiamento de fundos constitucionais e de recursos do BNDES. Estas linhas de crédito são utilizadas para
financiar nossos investimentos de expansão. Os principais programas do BNDES utilizados são o FINAME e
BNDES AUTOMÁTICO que possuem custos pré-fixados ou pós fixados, estes indexados à variação da TJLP e,
em algumas situações, à variação cambial. O prazo médio das nossas captações de longo prazo é de 5 anos.
Alguns de nossos instrumentos de dívida contêm certos compromissos que restringem a nossa capacidade e a
capacidade de nossas subsidiárias a (i) incorrer em endividamento adicional, (ii) onerar direitos e propriedades,
(iii) incorporar ou vender ativos. Adicionalmente, prevêem, entre outras, as seguintes hipóteses de vencimento
antecipado: (i) se for apurada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido
respectivamente firmada, prestada ou entregue por nós; (ii) se tivermos nossa falência ou insolvência civil
requerida ou decretada; (iii) se for declarado, por qualquer motivo, por qualquer terceiro credor, o vencimento
de dívidas de nossa responsabilidade; (iv) se ocorrer a modificação das nossas atividades principais por meio de
nosso objeto social; e (v) se houver a alteração ou modificação da composição do nosso capital social.
A tabela a seguir apresenta a composição da nossa dívida líquida nos exercícios findos em 30 de abril:
Em 30 de abril de
Consolidado
2006

Consolidado
Ajustado 2005

Consolidado
2007

Empréstimos e financiamentos ................................
Partes relacionadas..................................................

6,1
–

33,0
0

112,0
141,9

Financiamento de Impostos – REFIS .........................
(-) Disponibilidades ..................................................

94,1
35,3
64,9

90,3
48,1
75,2

306,9
6,2
554,6

Dívida líquida........................................................

Em 30 de abril de 2007, nossa necessidade de capital de giro é de R$180,9 milhões. Deste montante, R$141,1
milhões se referem à dívida contratada com o Acionista Controlador, convertida em Debêntures, sendo que
tais Debêntures serão convertidas em ações pelo Acionsta Controlador, ao Preço por Ação.
Nossos empréstimos de curto prazo se referem a adiantamentos de contratos de câmbio e notas de crédito
à exportação, que podem ser substituídos por novas linhas de finaciamento à exportação nas respectivas
datas de vencimento.
Obrigações e Dispêndios de Capital
Obrigações
A tabela a seguir resume os vencimentos das nossas obrigações significativas em 30 de abril de 2007 que
possuem um impacto na nossa liquidez:
Um a
Menos De
(1)
(1)
Três anos
Um Ano
Contrato de Arrendamento Zelux..............
Contratos de Parceria Agrícola.................
REFIS/PAES...............................................
Contratos de Aquisição Andrade/Jocael ....
Contrato de Aquisição SHL ........................
Total .......................................................
(1)

4,6
30,0
10,5
320,8
–
365,9

6,9
68,2
31,8
75,8
46,6
229,3

Pagamento Devidos em
Três a
Cinco a
Cinco Anos Dez Anos
(em R$ milhões)
3,6
49,3
33,9
–
–
86,8

0,7
29,1
61,5
–
–
91,3

Acima de
Dez Anos

Total

–
47,5
169,3
–
–
216,8

15,8
224,1
307,0
396,6
46,6
990,1

Em 25 de maio de 2007 assinamos contrato de compra e venda através do qual passamos a deter o controle da Andrade. Referido contrato
prevê parcelas vincendas de pagamento do preço de compra conforme a seguir detalhado: menos de um ano R$260,3 milhões e de um a três
anos R$61,5 milhões.

127

Contrato de Arrendamento Zelux. Em 1 de maio de 2001, celebramos um contrato de arrendamento de
imóveis rurais para fins de produção de cana-de-açúcar com a empresa Zelux Agrícola Ltda. Através deste
contrato, a empresa Zelux Agrícola Ltda. arrendou para a Companhia uma área de 3.506,3 alqueires de terras.
O prazo deste contrato compreende o ciclo de produção (cinco anos) da cana em curso na data da sua
assinatura, acrescido de um ano adicional, com direito a renovação, pela Companhia, por mais um ciclo de
produção, também acrescido de um ano adicional. Desta forma, o prazo máximo de vigência deste contrato
será até 15 de dezembro de 2013. Tendo em vista que a determinação do preço deste contrato depende do
preço da cana-de-açúcar apurado de acordo com a sistemática do Consecana, os valores demonstrados no
quadro acima estão projetados com base neste preço divulgado para o mês de abril de 2007.
Contratos de Parceria Agrícola. A Companhia e suas controladas possuem atualmente 729 contratos de
parceria agrícola, através dos quais assumem a obrigação de desenvolver a lavoura de cana-de-açúcar e de
partilhar a produção havida nestas áreas com os parceiros proprietários dos imóveis rurais. Tendo em vista
que a parcela da produção que caberá aos parceiros será adquirida pela Companhia e suas controladas,
estas realizam adiantamentos do seu valor àqueles. Em razão da determinação do preço destes contratos de
acordo com o preço da cana-de-açúcar apurado pela sistemática do Consecana, os valores demonstrados
no quadro acima estão projetados com base neste preço divulgado para o mês de abril de 2007.
REFIS e Paes. A Companhia e sua controlada São José possuem dívidas de natureza tributária, relativas
a tributos federais, sob parcelamento no REFIS, instituído pela Lei 9.964/2000 e no PAES, instituído pela
Lei nº. 10.684/2003. Esses parcelamentos são corrigidos pela TJLP e amortizados pelo pagamento de
parcelas mensais calculadas à razão de 1,2% da receita bruta para o REFIS e à razão de 1/120 da dívida
consolidada para o PAES.
Notas de Crédito Rural e Bancárias. Emitimos notas de crédito rural e bancárias, que prevêem, entre
outras, as seguintes hipóteses de vencimento antecipado: (i) se ocorrer uma das causas cogitadas nos
artigos 333 e 1.425 do Código Civil; (ii) se for apurada a falsidade de qualquer declaração, informação ou
documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue por nós; (iii) se tivermos
nossa falência ou insolvência civil requerida ou decretada; (iv) se sem o expresso consentimento do banco
financiador, tivermos nosso controle acionário cedido, transferido ou por qualquer outra forma alienado;
(v) se sem o expresso consentimento do banco financiador, viermos a sofrer, durante a vigência das notas,
qualquer operação de transformação, incorporação, cisão ou fusão; (vi) se for declarado, por qualquer
motivo, por qualquer terceiro credor, o vencimento de dívidas de nossa responsabilidade; (vii) se o
Sistema Central de Risco Crédito do Banco Central e/ou outro sistema que, em virtude de norma legal, o
complemente ou substitua, e/ou qualquer outro sistema ou serviço, privado ou estatal, de informações de
crédito apontar inadimplemento de obrigações de nossa responsabilidade; (viii) se ingressarmos em juízo
contra o banco financiador, ou quaisquer empresas integrantes do grupo econômico do banco
financiador com qualquer medida judicial; (ix) se ocorrer a modificação das nossas atividades principais
por meio de nosso objeto social; (x) se cedermos as obrigações que assumimos nas notas; e (xi) se houver
a alteração ou modificação da composição do nosso capital social. O saldo devedor destas linhas de
financiamento em 30 de abril de 2007 era de R$3.154 mil.
Aquisição da Andrade. Valores relativos ao contrato de compra e venda assinado em 25 de maio de 2007.
Capacidade de Pagamento
Em 30 de abril de 2007, nossa Companhia registrou uma dívida líquida de R$554,6 milhões. A relação
Dívida Líquida/EBITDA era de 226,7% e a relação Despesa Financeira/EBITDA era de 20,1% em
30 de abril de 2007. Em função do perfil de nossa dívida, e diante do fluxo de caixa gerado pelas
nossas operações, consideramos que nossa dívida pode ser honrada sem dificuldades.
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Dispêndios de Capital
O valor total dos nossos dispêndios de capital em bens, indústria e equipamentos, incluindo as
aquisições e gastos incorridos para compra de terras, foram de R$324,9 milhões durante o exercício
findo em 30 de abril de 2007 e R$89,5 milhões durante o exercício findo em 30 de abril de 2006. A
tabela a seguir demonstra os investimentos ao nosso ativo imobilizado nos períodos indicados:
Consolidado
Ajustado
2005
Industriais ..............
Agrícolas................
Outros ...................
Total .....................

25,5
35,7
0,1
61,3

Exercícios findos em 30 de abril de
Consolidado
Ajustado
Combinado
2006
2007
(em milhões de R$)
44,2
136,6
44,9
182,5
0,4
5,8
89,5
324,9

Total
206,3
263,1
6,3
475,7

No exercício de 2005, nossos investimentos totalizaram R$61,3 milhões, correspondentes a investimentos
industriais de R$25,5 milhões, investimentos agrícolas de R$35,7 milhões e outros investimentos de R$0,1
milhões. Os investimentos industriais foram realizados principalmente para ampliação da nossa capacidade de
produção e são representados basicamente por R$19,7 milhões em máquinas e equipamentos e R$2,8
milhões em instalações. Os investimentos agrícolas foram realizados principalmente para expansão da nossa
área plantada com cana-de-açúcar, em R$29,2 milhões e para renovação e ampliação da nossa frota de
veículos, máquinas e implementos agrícolas, em R$5,4 milhões.
No exercício de 2006, nossos investimentos totalizaram R$89,5 milhões, correspondentes a investimentos
industriais de R$44,2 milhões, investimentos agrícolas de R$44,9 milhões e outros investimentos de R$0,4
milhões. Os investimentos industriais foram realizados principalmente para ampliação da nossa capacidade de
produção e são representados basicamente por R$34,1 milhões em máquinas e equipamentos e R$4,3
milhões em instalações. Os investimentos agrícolas foram realizados principalmente para expansão da nossa
área plantada com cana-de-açúcar, em R$36,4 milhões e para renovação e ampliação da nossa frota de
veículos, máquinas e implementos agrícolas, em R$4,1 milhões.
No exercício de 2007, nossos investimentos totalizaram R$324,9 milhões, correspondentes a investimentos
industriais de R$136,6 milhões, investimentos agrícolas de R$182,5 milhões e outros investimentos de R$5,8
milhões. Os investimentos industriais foram realizados principalmente para ampliação da nossa capacidade de
produção e são representados basicamente por R$109,5 milhões em máquinas e equipamentos e R$9,8
milhões em instalações. Os investimentos agrícolas foram realizados principalmente para expansão da nossa
área plantada com cana-de-açúcar, em R$117,7 milhões e para renovação e ampliação da nossa frota de
veículos, máquinas e implementos agrícolas, em R$62,7 milhões.
Até o encerramento do exercício social de 2008, estão previstos investimentos de aproximadamente R$286,6
milhões, que serão destinados, dentre outros, para conclusão do parque industrial da unidade Tanabi e
ampliação do parque industrial da unidade São José.
Acordos Não Registrados no Balanço Patrimonial
Atualmente não possuímos transações não-contabilizadas, nem nos financiamos usando quaisquer acordos ou
contratos de financiamento não contabilizados no nosso balanço patrimonial. Não temos quaisquer
subsidiárias cujo capital social detemos majoritariamente, que não esteja expressa em nossas demonstrações
financeiras. Tampouco temos qualquer interesse em, ou relação com, quaisquer entidades de propósito
específico que não estejam refletidas em nossas demonstrações financeiras.
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Divulgações Quantitativas e Qualitativas Sobre Risco de Mercado
Estamos expostos a riscos de mercado oriundos de nossas atividades operacionais usuais. Esses riscos estão
relacionados, essencialmente, à possibilidade de alterações nos preços de commodities, com efeitos sobre os
preços de venda de produtos e aquisição de matérias primas, e nas taxas de câmbio e juros, com possíveis
efeitos negativos sobre seus ativos e passivos financeiros, seus estoques e seu fluxo de operações, com impacto
nos resultados operacionais e não operacionais.
Política de Gestão do Risco
Acompanhamos e revisamos nossa política de exposição a riscos de maneira periódica, através de
reuniões estratégicas realizadas mensalmente e de reuniões operacionais realizadas com periodicidade
semanal, de forma a gerenciar a exposição e minimizar o efeito e impacto desses riscos. O comitê é
composto pelo diretor financeiro, diretor comercial, gerente de exportações, gerente de vendas ao
mercado doméstico e dos consultores externos de análise fundamentalistica e técnica. Temos como
política tentarmos evitar ao máximo risco de mercado que possa influenciar de forma negativa nossa
gestão empresarial e resultados divulgados em nossas demonstrações financeiras. Com essa finalidade,
utilizamos instrumentos financeiros derivativos para gerenciarmos nossas exposições às variações de
preços de nossos produtos vendidos e aquisição de mercadorias, das taxas de câmbio e dos juros.
Embora os valores desses instrumentos de hedge flutuem, referidas flutuações serão geralmente
compensadas pelo valor de seus passivos e ativos subjacentes, ou seja, o valor das commodities, taxas
de juros e câmbio. Referidos instrumentos financeiros são firmados tendo como contrapartes as bolsas
de mercadorias no caso de atuação nos mercados futuros e de opções para a fixação de preços, e
sólidas instituições financeiras, no caso de utilização de instrumentos de derivativos para proteção de
câmbio e swaps para proteção de taxas de juros. A contratação de instrumentos derivativos está
relacionada com operações de mercado futuro de moeda (Dólar Norte-Americano), de commodities
(açúcar) e contratos de opções de compra e venda de açúcar. Referidos instrumentos derivativos são
negociados por nós junto a mercados organizados na Bolsa de Nova Iorque e na Bolsa de Londres. A
São José, para se assegurar de tais riscos, efetua transações futuras diretamente com as suas tradings,
com base em cotações futuras do açúcar nas telas de referidas bolsas, de forma a firmar compromissos
de vendas a preço pré-determinado. A posição consolidada dos instrumentos derivativos existentes em
30 de abril de 2007 está mencionada na nota explicativa nº 24.6 de nossas demonstrações financeiras
auditadas constantes no Anexo F deste Prospecto. A Companhia não utiliza instrumentos de derivativos
ou quaisquer instrumentos de hedge com fins especulativos.
Risco referente a Preços
O nível de oferta e conseqüentemente de preço das mercadorias agrícolas flutua em função de fatores muitas
vezes imprevisíveis, tais como o clima, investimentos agrícolas, programas e políticas governamentais,
mudanças na demanda global, entre outros. Firmamos contratos de derivativos, em especial futuros e opções
negociados em bolsas de mercadorias, a fim de administrar nossa exposição a mudanças adversas no preço do
açúcar. Realizamos análises de sensibilidade para estimar nossa exposição a estes riscos.
Presumindo que a produção de açúcar e volume de vendas permaneçam constantes durante todo o exercício
social a ser encerrado em 30 de abril de 2008 nos mesmos níveis observados no exercício social encerrado em
30 de abril de 2007, e considerando ainda os nossos volumes com hedge contratados e preços em 30 de abril
de 2007, acreditamos que uma queda de 10% nos preços do açúcar reduziria nossas receitas com açúcar em
cerca de R$54,0 milhões. Da mesma maneira, presumindo que a produção e volume de vendas de etanol
permaneçam constantes durante todo o exercício social a ser encerrado em 30 de abril de 2008, nos mesmos
níveis observados no exercício social encerrado em 30 de abril de 2007, e considerando ainda que não temos
hedge contratado para etanol em 30 de abril de 2007, acreditamos que uma queda de 10% nos preços do
etanol reduziria nossas receitas com etanol em cerca de R$14,2 milhões por ano.
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Para fins de gerenciar riscos e de avaliar o nível total de nossa exposição ao preço de mercadorias, reduzimos
ainda mais nossa exposição ao risco do mercado de açúcar e etanol produzidos da cana-de-açúcar por
comprarmos de fornecedores – agricultores e por cultivarmos cana-de-açúcar em terras arrendadas, uma vez
que pagamos pelos custos do arrendamento em ATR. Diferentemente da cana-de-açúcar colhida em nossas
terras, o preço de cana-de-açúcar fornecida por agricultores ou os pagamentos de arrendamento incorridos
para produzir a cana-de-açúcar em terras arrendadas são indexados ao preço de mercado do açúcar e etanol,
o que resulta em hedge parcial natural de nossa exposição ao preço do açúcar. Quando compramos cana-deaçúcar de agricultores, são obtidas amostras da cana-de-açúcar entregue para medir o teor de ATR e assim
pagamos apenas pelo ATR adquirido. Portanto, o impacto líquido de uma teórica redução de 10% nos preços
do açúcar e do etanol seria uma queda de nosso lucro operacional de R$42,8 milhões.
Risco de Taxa de Juros
Possuímos dívidas às taxas fixa e flutuante. Assim, estamos expostos ao risco de mercado em decorrência de
variações nas taxas de juros. Nos últimos doze meses encerrados em abril de 2007 não realizamos transações
de hedge de taxa de juros. Em 30 de abril de 2007, não possuíamos swap de taxa de juros pendente e nossa
dívida bancária à taxa fixa era de, aproximadamente, R$74,4 milhões ou 66,4%, de nossa dívida bancária total,
equivalente a R$112,0 milhões.
O risco de taxa de juros é o efeito sobre os nossos resultados financeiros decorrentes de um aumento nas taxas
de juros sobre a dívida à taxa variável indexada à TJLP. Com base no nível e nas características da nossa dívida
bancária total em relação a suas operações, o resultado de um hipotético aumento de 10% nas taxas de juros
teria um efeito de R$0,1 milhão, reduzindo nosso lucro líquido do exercício.
Risco de Taxa de Câmbio
Uma parte da nossa receita operacional líquida está denominada em Dólar. Como conseqüência, uma queda
hipotética de 10% do Dólar em relação ao real teria um efeito negativo de R$20,1 milhões sobre o nosso lucro
líquido em 30 de abril de 2007. Portanto, nossa margem operacional é negativamente afetada quando há
desvalorização do Dólar.
Uma parcela da nossa dívida está expressa em Dólar, estando, portanto, exposta ao risco de mercado
relativo às flutuações cambiais entre o real e o dólar. Realizamos periodicamente transações financeiras
que envolvem taxas de câmbio para outros fins que não os de negociação ou especulação. Em 30 de
abril de 2007, aproximadamente 58,1%, ou R$65,1 milhões da nossa dívida era expressa em Dólar. Os
resultados de uma desvalorização hipotética de 10% do real teria um efeito de R$4,3 milhões,
reduzindo nosso lucro líquido do exercício.
Efeitos gerados por conta das nossas recentes aquisições
Considerando os saldos existentes em 30 de abril de 2007, a dívida líquida do Grupo Guarani
aumentaria em aproximadamente 65% por conta dos empréstimos, financiamentos e dívidas com
partes relacionadas existentes na Andrade e SHL.
Considerando as nossas demonstrações financeiras combinadas referentes ao exercício social findo em
30 de abril de 2007 da Andrade e do período de quatro meses encerrado em 30 de abril de 2007 da
Jocael e da Andrade, bem como as demonstrações financeiras do período de 12 meses encerrado em
31 de março de 2007 da SHL, teríamos os seguintes impactos em nosso desempenho:
•

crescimento de nossa receita líquida de vendas em, aproximadamente, 37,2% sendo a
Andrade responsável por 32,8% deste aumento (o que representa um acréscimo de volume de
8.700 mil sacas de açúcar equivalentes) e SHL por 4,4%;

•

crescimento de nosso EBITDA e EBITDA Ajustado, em 32,4% e 33,3%, respectivamente,
atribuível à Andrade inteiramente; e
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•

nosso lucro líquido reduziria em 72,4%, sendo Andrade responsável por 57,5% e a SHL por
14,9%. Tal decréscimo é o resultado da amortização dos ágios decorrentes das aquisições da
Andrade e SHL e dos resultados negativos de cada empresa.

Adicionalmente, a Companhia partilhará de sinergias e das experiências que a Andrade e SHL detém, o
que esperamos reduzir nossos custos operacionais, melhorando a nossa eficiência operacional e
favorecendo o incremento de nossas margens.
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VISÃO GERAL DOS SETORES DE AÇÚCAR E ETANOL
Introdução
O panorama dos setores de açúcar e etanol a seguir descrito deve ser lido levando-se em consideração
uma diferenciação importante: de um lado, o açúcar é um produto tradicional, produzido por mais de
140 países, com um mercado bastante desenvolvido e com perspectiva de crescimento principalmente
atrelado ao crescimento vegetativo e a urbanização da população; por outro lado, o etanol, apesar de
ser um produto produzido e comercializado em grande escala no Brasil, desde a década de setenta, é
um produto de importância recente no comércio mundial, com pouco mais de 50 países produtores,
dos quais apenas o Brasil e os Estados Unidos produzem 72,1% da produção mundial total - porém
com grandes perspectivas de crescimento, principalmente pelos desafios impostos à sociedade na
busca de uma alternativa ao uso do petróleo como fonte de energia.
Matéria-prima
A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima utilizada na produção de açúcar e etanol no mundo.
A cana-de-açúcar é uma gramínea que se adapta muito bem ao clima tropical, caracterizado por
temperaturas quentes, estáveis e de alta umidade, o que faz do clima e da topografia da região centrosul do Brasil ideais para o cultivo de cana-de-açúcar. A região centro-sul do Brasil é responsável por
cerca de 88% da produção brasileira de cana-de-açúcar.
O Setor Açucareiro no Mundo
Açúcar
O açúcar é um produto de consumo básico e uma commodity essencial produzida em várias partes do
mundo. O açúcar é feito a partir da cana-de-açúcar e da beterraba, sendo que mais de 70% da produção
mundial de açúcar tem como matéria-prima a cana-de-açúcar. A fabricação do açúcar passa por
processos industriais e agrícolas, e sua produção requer o uso intensivo de mão-de-obra e de capital.
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Produção e Consumo
A produção de açúcar em todo o mundo cresceu exponencialmente desde o início da década de
setenta, tendo crescido 2,7% ao ano, nos últimos 10 anos, atingindo cerca de 159,0 milhões de
toneladas na safra 2006/07, de acordo com a LMC. O crescimento da produção mundial de açúcar nas
últimas quatro safras foi de 3,7% ao ano. O consumo mundial de açúcar também vem crescendo de
forma constante, especialmente devido ao aumento de demanda em países asiáticos e africanos, tendo
atingido aproximadamente 150,0 milhões de toneladas na safra 2006/2007, segundo a LMC. Segundo
estimativas da DATAGRO, de março de 2007, a expansão do mercado mundial levaria as exportações
brasileiras a 27,0 milhões de toneladas, em 2013, correspondendo a cerca de 42,0% do comércio
mundial. Nos últimos quatro anos, a taxa média de crescimento do consumo mundial de açúcar foi de
2,2% ao ano e se aproxima da taxa média de crescimento populacional urbano mundial, que foi de
2,4% ao ano, conforme dados divulgados pela Divisão de População da ONU. O gráfico abaixo, de
março de 2007, ilustra a relação entre o consumo e a produção mundial de açúcar nos últimos anos:
Produção e Consumo Mundial de Açúcar
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Acreditamos que o consumo de açúcar deverá continuar aumentando devido ao crescimento da
população, do poder de compra dos consumidores em diversas regiões do mundo, do consumo de
alimentos processados em todo o mundo resultante da migração da população das áreas rurais para as
urbanas, e do consumo de adoçantes de baixas calorias a base de açúcar, como a sucralose. Dessa
forma, acreditamos que o maior crescimento de consumo per capita de açúcar deverá ocorrer em
regiões como a Ásia, onde a renda per capita e a migração populacional estão crescendo rapidamente.
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Os cinco principais países produtores de açúcar, que também são tipicamente os maiores consumidores
do produto, foram responsáveis por cerca de 59,0% da produção mundial de açúcar na safra
2006/2007. O Brasil é o maior produtor de açúcar, respondendo por cerca de 38,0% do comércio
mundial. Na safra 2006/2007, o Brasil produziu mais de 30,0 milhões de toneladas de açúcar. Em
segundo lugar vem a Índia, com produção de 25,0 milhões toneladas, seguida da China, com
10 milhões de toneladas, conforme ilustra o gráfico abaixo.
Principais Produtores de Açúcar (Cana-de-Açúcar) - Safra 2006/2007
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Preços do Açúcar
Por meio de políticas governamentais, regulamentos e outras medidas que afetam a produção,
inclusive restrições de importação e exportação, quotas, impostos alfandegários, subsídios e tarifas,
muitos países produtores de açúcar - inclusive os Estados Unidos e os países da União Européia protegem seu mercado interno de açúcar da concorrência estrangeira. Uma das conseqüências de tais
medidas pode ser verificada na considerável variação que os preços domésticos do açúcar sofrem de
um país para o outro. Os preços não controlados de açúcar bruto no mundo adotam o índice NY 11
como principal referência. O índice Lon 5, por sua vez, adota como base o açúcar refinado negociado
na LIFFE. No Brasil, os preços do açúcar são formados de acordo com os princípios do livre mercado.
O principal indicador nacional é o índice da ESALQ.
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O gráfico abaixo evidencia a evolução dos preços do açúcar bruto com base no contrato nº 11 da
NYBOT, comparado à evolução dos preços do petróleo. Pode se observar que os preços do açúcar são
afetados indiretamente pelas variações nos preços do petróleo. Isto acontece porque o Brasil, maior
exportador de açúcar, produz a partir da mesma matéria-prima (cana de açúcar) tanto açúcar quanto
etanol. Portanto uma alta relativa dos preços do petróleo estimularia o consumo doméstico de etanol,
aliviando a oferta de açúcar no mercado internacional, resultando em possível alta dos preços desta
última commodity. Os preços dessas commodities são apresentados conforme transacionados na
NYBOT, ou seja, o açúcar em centavos de Dólar por libra-peso e o petróleo em Dólar por barril.
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No caso do Brasil, os preços internos historicamente seguiram o comportamento dos preços
internacionais. O gráfico a seguir mostra a evolução dos preços do açúcar no Brasil nos últimos anos:
Cotação do Açúcar Cristal – São Paulo – Cepea Esalq
(R$/ Saca)
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O impacto da oscilação dos preços internacionais do açúcar sobre a produção é suavizado principalmente
por dois fatores. O primeiro deles decorre do fato de que muitos produtores de açúcar operam em
mercados controlados, protegidos contra as flutuações destes preços e, portanto, não tendem a modificar
dramaticamente a produção por causa destas variações. Em segundo lugar, porque a cultura da
cana-de-açúcar, maior fonte de produção global de açúcar, é semiperene, com ciclos de plantio que
variam de dois a sete anos. No Brasil, maior produtor mundial, o ciclo médio é de cinco anos.
Restrições Comerciais
Segundo dados agregados publicados pela LMC em seu relatório trimestral de março de 2007,
aproximadamente 61,4% do açúcar produzido no mundo na safra 2006/2007 foi consumido
domesticamente pelos 10 maiores países produtores de açúcar.
De acordo com relatórios da USDA, de junho de 1997 e junho de 2007, o comércio internacional de
açúcar passou de aproximadamente 35,8 milhões de toneladas na safra 1996/1997, para volumes
próximos a 48,7 milhões de toneladas na safra 2006/2007. Apesar deste significativo crescimento, o
setor do açúcar permanece altamente controlado e protegido em diversos países por meio de cotas,
subsídios e restrições à importação.
Acreditamos que essas políticas protecionistas devem-se ao valor estratégico do açúcar como um ingredientechave em muitos tipos de alimentos, além de ser uma fonte relativamente barata de energia. Os mercados dos
Estados Unidos e da União Européia, os quais consumiram respectivamente 9,3 milhões e 18,6 milhões de
toneladas de açúcar (excluindo-se o HFCS), na safra 2006/2007, são fortemente protegidos. O Brasil e outros
países produtores de açúcar têm acesso limitado a esses mercados em razão dessas restrições comerciais.
Como conseqüência do painel de arbitragem estabelecido pela OMC, em 29 de agosto de 2003, que teve sua
decisão final proferida em abril de 2005, a pedido da Austrália, Brasil e Tailândia, a União Européia se obrigou a
reduzir suas exportações anuais de açúcar entre 4,0 e 4,6 milhões de toneladas de açúcar refinado, permitindo
que países mais competitivos absorvam uma maior parcela do mercado mundial de exportação de açúcar. Em
junho de 2005, a União Européia anunciou planos para redução dos preços do açúcar pagos aos produtores
em aproximadamente 40,6% em um esforço de modificar a organização de produção de açúcar existente há
40 anos, com a proposta de implantar os cortes durante um período de dois anos e reduzir a produção em
mais de um terço até 2012. Os preços que os governos dos países da União Européia pagam aos produtores
pelo açúcar foram reduzidos para aproximadamente 386 Euros por tonelada, uma redução notável em relação
aos níveis anteriores de cerca de 650 Euros, e a produção foi reduzida. Como conseqüência, as exportações de
açúcar européias foram reduzidas em aproximadamente 5,0 milhões de toneladas de açúcar por ano, ou cerca
de 10,0% do mercado de açúcar comercializado globalmente. Com a mudança nas exportações da União
Européia, os preços internacionais do açúcar e principalmente do açúcar refinado aumentaram, e a
liberalização do mercado do açúcar europeu está criando mais oportunidades para as exportações de açúcar
do Brasil e de outros países produtores de açúcar a baixo custo.
Adoçantes Artificiais
O mercado mundial de adoçantes artificiais, ou adoçantes de alta densidade, high intensity sweeteners
(“HIS”), sofreu uma inovação com a descoberta da sucralose, em 1975, comercializada sob a marca
Splenda, que surgiu como um concorrente do aspartame. Um subproduto do açúcar, trata-se de
modificação da molécula da glicose (açúcar) produzindo uma substância alternativa muito mais doce
(600 vezes mais doce do que o açúcar) e que mantém o sabor natural e outras características do
açúcar. A clorização do açúcar, processo por meio do qual três conjuntos hidrogênio-oxigênio são
substituídos por três átomos de cloro, produz a sucralose, um adoçante artificial baseado no açúcar e
que, por não ser metabolizado pelo organismo humano, não é calórico, podendo ser ingerido também
por diabéticos. Diferentemente do aspartame, a sucralose resiste ao calor e, portanto, pode ampliar o
mercado de consumo final, incluindo as indústrias de alimentos assados e enlatados, entre outras.
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Etanol
O recente aumento dos preços do petróleo, evidenciado pelo gráfico abaixo, associado ao aumento
acentuado da demanda por fontes de energia renováveis, entre outros, criou um cenário bastante
favorável para o etanol como um combustível alternativo à gasolina.
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De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, o etanol é um combustível
renovável e seu alto teor de oxigênio reduz os níveis das emissões de monóxido de carbono em 25,0%
a 30,0% em relação aos níveis de monóxido de carbono emitidos com a queima da gasolina. Misturas
de etanol também reduzem as emissões de hidrocarbonetos, um dos maiores agentes responsáveis
pelo desgaste da camada de ozônio.
O etanol é um combustível limpo e renovável e acredita-se que a sua fabricação e queima não
aumentem o efeito estufa. Por ser um estimulador do octano, o etanol também pode reduzir mais de
50,0% das emissões cancerígenas de benzeno e butano. Preocupações e iniciativas ambientais vêm
aumentando a consciência da necessidade de reduzir o consumo mundial de combustíveis fósseis e
adotar combustíveis menos poluentes, como o etanol. Um exemplo é o Protocolo de Quioto, um
acordo sobre o aquecimento global assinado em 1997 na Conferência das Nações Unidas sobre a
Mudança Climática em Quioto, Japão, que entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. De acordo
com o Protocolo de Quioto, os países considerados industrializados (exceto os Estados Unidos)
comprometeram-se a reduzir suas emissões de dióxido de carbono e outros cinco gases que causam
efeito estufa entre 2008 e 2012. Em 14 de fevereiro de 2007, um total de 169 países já haviam
ratificado o acordo. Acredita-se que iniciativas globais como o Protocolo de Quioto aumentem a
demanda de etanol nos próximos anos.
Produção, Exportação e Consumo
Atualmente, os Estados Unidos e o Brasil são os principais produtores de etanol, respondendo,
respectivamente, por 38,5% e 33,7% do fornecimento mundial de etanol, seguidos da China, com
7,7%, e da Índia, com 4,0%.
Tendo em vista a crescente preocupação ambiental, a busca por combustíveis limpos e renováveis e as
altas nos preços de petróleo, muitos países já adotam, em teores variados, uma mistura obrigatória de
etanol à gasolina.

138

A seguir são demonstradas as misturas de etanol na gasolina vigentes em alguns países (sejam obrigatórias
em todo o país ou somente em algumas áreas), assim como metas de consumo e ano de aplicação, para os
países que planejam adicionar etanol à gasolina.
Políticas Públicas para os Biocombustíveis

Fonte: ICONE.

Conforme ilustra o gráfico abaixo, estima-se que, caso fosse implementada uma mistura obrigatória de 10,0%
de etanol na gasolina, em todo o mundo, o mercado de etanol seria expandido ao patamar de 153 milhões de
metros cúbicos, até 2010. Deste volume, a América do Norte, devido à grande demanda dos Estados Unidos,
seria responsável pelo consumo de aproximadamente 65,0 milhões de metros cúbicos de etanol.
CONSUMO POTENCIAL MUNDIAL DE ETANOL EM 2010
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Mundo

O Setor do Etanol nos Estados Unidos
A indústria do etanol como combustível nos Estados Unidos está passando por um rápido crescimento,
aumentando de aproximadamente 5,7 milhões de metros cúbicos produzidos em 1998, para cerca de
20,6 milhões de metros cúbicos produzidos em 2006, de acordo com a LMC. Esse crescimento vem sendo
gerado em parte pelo aumento do uso de etanol, em substituição ao éter butílico terciário (“MTBE”), para
atender às exigências das emissões dentro dos programas federais e estaduais, que requerem o uso de
gasolina oxigenada nas áreas com determinados níveis de poluição. Dada a sua disponibilidade e custo, o
etanol e o MTBE são os dois aditivos primários usados para atender aos requisitos de oxigenados da referida lei.
Entretanto, nos últimos anos tem existido uma crescente preocupação pública sobre a contaminação
dos lençóis freáticos pelo MTBE. Essas preocupações levaram à proibição ou significativa limitação do
uso do MTBE em 20 estados, e a conseqüente mudança para o uso do etanol. Acredita-se que o MTBE
seja banido ou seu uso seja bastante limitado em vários outros estados, o que deverá aumentar a
demanda por etanol nos Estados Unidos.
Além disso, em 2005, uma legislação federal denominada “Energy Policy Act of 2005” foi aprovada
nos Estados Unidos para, dentre outras medidas, implementar um Padrão de Combustível Renovável
(“RFS”). O RFS estabelece níveis nacionais mínimos de combustíveis renováveis (incluindo etanol), que
devem ser adicionados à gasolina. Para 2012, o volume estimado é de 7,5 bilhões de galões
(aproximadamente 28,0 milhões de metros cúbicos). Acredita-se que o etanol será responsável pela
maior parte dos combustíveis renováveis produzidos e consumidos com o RFS.
Todavia, conforme notou-se acima, a produção de etanol pelos Estados Unidos é realizada
principalmente a partir do milho. O processo produtivo que utiliza tal matéria-prima é deficitário do
ponto de vista energético. O etanol produzido no Brasil, a partir da cana-de-açúcar, gera um
subproduto denominado bagaço, que pode ser queimado, e utilizado para geração de energia elétrica
por meio de turbinas. Tal vantagem inexiste no processo de produção realizada a partir do milho, que
chega a ser, desta forma, cerca de 30,0% mais caro que o processo utilizado no Brasil. Como
conseqüência, a despeito dos planos de aumentar sua produção de etanol, os Estados Unidos
permanecem como um dos grandes importadores de etanol. Conforme ilustra o gráfico abaixo, seu
principal fornecedor é o Brasil, que exportou mais de 1,8 milhão de metros cúbicos de etanol aos
Estados Unidos, em 2006.
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Apesar da sobretaxa aplicada ao etanol brasileiro, as exportações para os Estados Unidos cresceram
577,7% durante o ano de 2006, em relação ao ano de 2005, saltando de 260,7 milhões para
1,8 bilhão de litros de etanol. Parte desse volume foi exportada diretamente e parte exportado através
do Caribe, pelo acordo CBI (Caribbean Basin Initiative) que permite que até 7,0% da demanda
norte-americana de etanol possa entrar no país sem a sobretaxa de US$0,54 por galão, cobrada aos
países que estão fora do acordo.
Em seu discurso em janeiro de 2007, o presidente George W. Bush declarou que os Estados Unidos
utilizarão 20% de combustíveis alternativos e renováveis em seus veículos em 10 anos. Se tal fato
realmente ocorrer, a demanda pelo etanol naquele país pode chegar, em 2017, a 132 bilhões de litros
(35 bilhões de galões). Este volume é 3,3 a 4,0 vezes maior do que o Brasil deverá produzir na mesma
época, ou entre 30,0 e 40,0 bilhões de litros, de acordo com previsões do setor sucroalcooleiro.
Créditos de Carbono e sua Comercialização
Segundo o Protocolo de Quioto, as nações signatárias terão a obrigação de reduzir as emissões de
gases que provoquem efeito estufa em 5,0%, no período de 2008 a 2012, em relação aos níveis de
1990. Com o propósito de atingir os compromissos de redução assumidos sob o Protocolo de Quioto,
qualquer país signatário pode transferir ou comercializar com qualquer outro signatário Unidades de
Reduções Certificadas (“RCEs”), que representam a quantidade de dióxido de carbono (ou equivalente)
retirada da atmosfera, também conhecidas como créditos de carbono. O país comprador poderá então
utilizar os RCEs para atingir seus objetivos de redução de emissões. Segundo relatório do Banco
Mundial, em 2005 foram comercializadas 374,0 milhões de toneladas de CO2 a um preço médio de
US$7,23 por tonelada, o que corresponde a um volume total de US$2,7 bilhões. Isto representa três
vezes mais toneladas de CO2 e cinco vezes mais dólares em relação ao ano anterior. No primeiro
trimestre de 2006, o preço médio chegou a atingir US$11,45 por tonelada.
Apesar de ainda ser cedo para fazer previsões sobre o mercado de RCEs, uma vez que este mercado de
comercialização ainda é novo e não desenvolvido, as perspectivas parecem bastante promissoras.
Recentemente, o Banco Mundial divulgou que pretende realizar leilões para a venda de RCEs para que
os vendedores possam comercializar seus créditos diretamente junto aos compradores.
No caso das empresas do setor sucroalcooleiro, a geração de energia elétrica excedente, isto é,
aquela além da gerada para consumo próprio, e a disponibilização de tal excedente em rede elétrica,
qualifica-as para pleitear a emissão de RCEs.
A receita auferida pela venda dos créditos de carbono, quando comparada com a receita total de uma
empresa do setor, pode ser considerada marginal. Contudo, considerando que o investimento principal
é feito visando a venda de energia elétrica, a venda de créditos de carbono é uma receita
complementar à operação, cujo retorno pode ser atraente.
O Setor Sucroalcooleiro no Brasil
O Brasil assume as seguintes posições no cenário mundial de açúcar e etanol: segundo maior produtor de
etanol, maior exportador de etanol, maior produtor e exportador de açúcar, assim como maior produtor da
matéria-prima básica para ambos os produtos acima mencionados, a cana-de-açúcar - com 425,0 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar produzidas na safra de 2006/2007, e cultivo de aproximadamente 6,3 milhões de
hectares de terras. Foram ainda produzidos cerca de 30,0 milhões de toneladas de açúcar e 17,7 milhões de
metros cúbicos de etanol, de acordo com dados da UNICA, para safra de 2006/2007.
O setor sucroalcooleiro é responsável por aproximadamente 1,2% do PIB total do país e por 26,5% do
PIB da agricultura no Brasil, empregando mais de um milhão de pessoas. A competitividade econômica
de uma atividade é fundamental para a sua sustentação e, nesse sentido, a indústria da cana-de-açúcar
no Brasil tem avançado muito, com os seus dois produtos principais, açúcar e etanol.
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A competitividade do açúcar brasileiro é hoje indiscutível e o etanol consegue hoje ser competitivo com a
gasolina (custos internacionais), sendo o primeiro combustível líquido renovável no mundo a atingir esta
situação. O gráfico abaixo ilustra a evolução da produção brasileira de cana-de-açúcar, açúcar e etanol.
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A produção brasileira de cana-de-açúcar está concentrada basicamente em duas regiões: a região
centro-sul, que contribui com cerca de 88,0% da produção e a região nordeste, com os restantes 12,0%.
A Produção Brasileira de Açúcar
O vasto território do Brasil e seu clima favorável possibilitam uma grande oferta de terras disponíveis
para a produção de cana-de-açúcar. Atualmente, aproximadamente 63,9 milhões de hectares de terras
brasileiras são utilizados para a agricultura, sendo que deste montante apenas 10,7% são destinados
ao cultivo da cana-de-açúcar. O gráfico abaixo ilustra a distribuição e uso do solo no Brasil, de acordo
com o IBGE e CONAB:
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As condições favoráveis do Brasil permitem que a cana-de-açúcar seja colhida cinco vezes antes que
seja necessário replantá-la. O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, tendo produzido mais de
30,0 milhões de toneladas na safra 2006/07.
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Segundo dados da UNICA, a região centro-sul foi responsável pela produção de aproximadamente
372,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar durante a safra 2006/07. De acordo com o IBGE e o
MAPA, o Estado de São Paulo é responsável por 61,6% da produção nacional - quase dez vezes mais
do que o segundo colocado, o Estado de Alagoas, que colabora com 6,6%.
Produtor de Baixo Custo
O Brasil é considerado um dos produtores de açúcar de menor custo do mundo em função do seu
clima favorável e dos desenvolvimentos tecnológicos, agrícolas e industriais. Tais desenvolvimentos
resultaram em ciclos de safra mais longos, maior produção de cana-de-açúcar por hectare, teores mais
altos de açúcar na cana-de-açúcar processada e redução nas perdas industriais que resultam em uma
maior produção de açúcar.
Os custos de produção do açúcar bruto na região centro-sul do Brasil são mais baixos do que aqueles
na região norte-nordeste por causa da topografia e do clima mais favoráveis, de uma infra-estrutura de
transportes mais desenvolvida e da maior proximidade das unidades industriais aos maiores centros
consumidores do país. A privatização de rodovias, instalações portuárias e ferrovias melhoraram os
transportes no Brasil e a infra-estrutura de exportação, resultando em custos reduzidos e menores
prazos de entrega do açúcar aos mercados mundiais.
O Consumo de Açúcar no Brasil
O Brasil é um dos maiores consumidores de açúcar do mundo, totalizando aproximadamente
11,4 milhões de toneladas na safra 2006/07, conforme ilustra o gráfico abaixo. O consumo de açúcar
no Brasil continua a crescer, principalmente em virtude do aumento no consumo dos produtos
industrializados com alto teor de açúcar. Os fabricantes de alimentos, principalmente os fabricantes de
refrigerantes, chocolates e sorvetes, são responsáveis por aproximadamente 55,0% do consumo
doméstico de açúcar. Para o mercado interno de açúcar, segundo a DATAGRO, a estimativa é de que a
demanda interna de açúcar atinja cerca de 12,8 milhões de toneladas / ano, em 2013.
Histórico de Produção e Consumo de Açúcar no Brasil
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O mercado de açúcar a varejo no Brasil é composto por um número muito grande de marcas e
concorrentes, com frágeis barreiras à entrada. Tratando-se de um mercado muito comoditizado, há
pouca possibilidade de diferenciação entre os competidores. Como conseqüência, levando-se em conta
ainda a concentração dos compradores, estes têm grande poder de barganha, e não apresentam, em
regra, grande fidelidade às marcas.
Já o mercado industrial é um mercado em franca expansão, em que se verifica preocupação crescente
com a qualidade e com práticas e boas técnicas de produção, bem como com questões éticas e sociais.
Diferentemente do mercado de varejo, a indústria valoriza práticas diferenciadas por parte dos
produtores e os compradores demonstram maior fidelidade a parceiros comerciais, que em troca
contribuem com práticas tais como a minimização de volatilidade e risco de preço (hedge). Conforme
mencionado, a diferenciação entre produtos e serviços é uma estratégia vital neste mercado e
reconhecida positivamente pelos compradores. Embora seja um mercado fragmentado, notadamente
existem poucos competidores no segmento de fornecedores de primeira linha.
Exportação brasileira de açúcar
Segundo a SECEX, o Brasil exportou cerca de 18,2 milhões de toneladas de açúcar em 2005, duas vezes e
meia a mais do que o segundo maior exportador, a União Européia, durante o mesmo período. As
exportações brasileiras de açúcar geraram, durante o ano de 2005, receitas na ordem aproximadamente
US$4,0 bilhões, representando um preço médio de US$215.79 por tonelada. Em 2006, as exportações
brasileiras de açúcar atingiram aproximadamente 18,9 milhões de toneladas, gerando receitas de cerca de
US$6,2 bilhões - um crescimento de 57,4% sobre o ano anterior. O gráfico abaixo ilustra a evolução dos
volumes de açúcar exportados pelo Brasil nos últimos anos, frente ao preço médio praticado.
Histórico de Exportação de Açúcar – Brasil
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O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo. As exportações brasileiras de açúcar consistem
basicamente de açúcar bruto e açúcar branco refinado. O açúcar bruto exportado é embarcado a
granel, para ser reprocessado nas refinarias. O açúcar refinado é usado na fabricação de produtos
alimentícios, como chocolate em pó, refrigerantes ou produtos de varejo, bem como de medicamentos.
O forte perfil exportador brasileiro é ilustrado no gráfico abaixo.
Destinação do Açúcar Brasileiro
(Milhões de Toneladas)
Exportação

Mercado Doméstico

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

Fonte: LMC.

Produção Brasileira de Etanol
O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, com 17,7 bilhões de litros produzidos na safra
2006/2007, atrás apenas dos Estados Unidos. Deste montante, a região centro-sul contribuiu com 16,0 bilhões
de litros, durante o mesmo período. Cerca de 80,0% da produção brasileira de etanol é vendida no mercado
doméstico. O etanol é usado como aditivo de combustível no Brasil desde a década de trinta.O uso do etanol
como combustível no Brasil foi expressivo na década de setenta e após passar por uma fase de perda de
mercado, vem aumentando substancialmente há vários anos. Os custos de produção de etanol no Brasil são,
acredita-se, mais baixos do que em outros países produtores de etanol.
A produção de etanol combustível é basicamente dividida em dois tipos, etanol hidratado e etanol anidro.
Durante a crise internacional do petróleo em meados da década de setenta, o governo brasileiro promoveu a
produção de veículos que usavam o etanol hidratado como combustível, implantando o programa
“Pró-álcool”, uma iniciativa introduzida em resposta aos altos preços do petróleo e à forte demanda interna
por combustível. O Brasil optou pelo etanol hidratado como uma fonte alternativa de combustível para
minimizar a sua vulnerabilidade à crise do petróleo, aos déficits na balança comercial e à variação cambial.
Como resultado, o número de veículos a etanol produzido cresceu significativamente e teve seu pico em 1988,
quando representava 90,0% das vendas internas de veículos. A demanda por veículos movidos a etanol
hidratado, entretanto, caiu bastante posteriormente devido à significativa redução dos preços do petróleo e à
redução e subseqüente eliminação dos subsídios do governo aos produtores de etanol.
A legislação brasileira em vigor estabelece que o percentual de mistura de etanol anidro na gasolina
deve variar entre 20,0% e 25,0%. Atualmente, a mistura é de 23,0%.
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Mais recentemente, a introdução de veículos flexíveis no Brasil em março de 2003 aumentou
significativamente a demanda por etanol hidratado. Os veículos flexíveis são projetados para funcionar
com gasolina, etanol ou qualquer mistura dos dois combustíveis. Em 2003, aproximadamente 48,2 mil
veículos flexíveis foram vendidos no Brasil. Segundo a ANFAVEA, as vendas de veículos flexíveis
alcançaram mais de 1,4 milhão de unidades durante o ano de 2006, representando mais de 78,1% de
todas as vendas de veículos leves nesse mesmo ano. Além disso, aproximadamente 85,0% da frota
automotiva brasileira atual é composta de veículos movidos exclusivamente à gasolina, sugerindo um
espaço significativo para o aumento na proporção de veículos flexíveis no processo de renovação da
frota. Espera-se que o aumento na produção de veículos flexíveis aumente a demanda de etanol
hidratado no Brasil. A maioria dos proprietários de veículos flexíveis está atualmente optando pelo uso
do etanol, uma vez que o preço deste combustível equivalia, na semana de 21 de maio a 25 de maio
de 2007, no Estado de São Paulo, maior consumidor do país, a aproximadamente 60,0% do preço da
gasolina, embora seu rendimento seja de até 75,0% do rendimento da gasolina na bomba. O gráfico
abaixo ilustra a evolução da comercialização de veículos flexíveis no Brasil, em mil unidades:
Evolução da Comercialização de Veículos Leves no Brasil
(Em mil unidades)
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De acordo com as previsões da DATAGRO, de março de 2007, a demanda brasileira de etanol
hidratado deverá crescer fortemente na próxima década, atingindo 27,9 milhões de metros cúbicos até
2013. As simulações conduzidas pela DATAGRO com um modelo desenvolvido para a Comissão de
Re-exame da Matriz Energética indicam: em 2013 a demanda de etanol (mercado interno) seria de
22,0 milhões de metros cúbicos, sendo 9,4 milhões de metros cúbicos de etanol anidro, 11,5 milhões
de metros cúbicos de etanol hidratado combustível e 1,1 milhões de metros cúbicos para outros fins.
Uma avaliação feita pela Câmara Setorial da Cadeia Produtora do Açúcar e Álcool indica demanda
interna de 16,9 milhões de metros cúbicos (2010) e 26,3 milhões de metros cúbicos (2015).
Cotação do Etanol Anidro – São Paulo – Cepea Esalq
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Exportações brasileiras de etanol
As exportações de etanol devem atingir 7,0 bilhões de litros até 2013, segundo a DATAGRO, em março
de 2007. O Brasil exportou aproximadamente 3,4 milhões de metros cúbicos de etanol durante o ano de
2006, representando um aumento nas exportações de 32,3% em relação a 2005. A adoção mais ampla do
etanol misturado à gasolina aumentou as exportações brasileiras de etanol significativamente. Vários países,
inclusive o Canadá e os Estados Unidos, atualmente misturam etanol à gasolina. Acreditamos que o Brasil
está bem posicionado para se beneficiar dos aumentos na demanda global do etanol e para capturar uma
significativa parte do crescimento do setor.

147

Conseqüentemente, embora o setor do etanol seja controlado e protegido em diversos países, esperamos
uma ampliação da participação do Brasil no mercado internacional de etanol no futuro, devido, por um
lado, ao aumento do uso do etanol como um aditivo da gasolina nos últimos anos, principalmente em face
dos altos preços do petróleo e aos seus benefícios ambientais e, por outro, pela competitividade brasileira na
produção de etanol. Conforme evidencia o gráfico abaixo, as exportações brasileiras de etanol já
demonstram forte crescimento, atingindo um patamar de mais de 3,0 bilhões de litros em 2006.
Histórico de Exportações de Etanol – Brasil
(Bilhões de Litros)
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2002

2003

2004

2005

2006

Fonte: Secex.

Do volume acima indicado, os Estados Unidos são a principal destinação das exportações brasileiras de
etanol, conforme ilustra o gráfico abaixo:
Histórico de Exportação de Etanol – Brasil (Por Destino)
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De acordo com dados da SECEX, o Brasil exportou aproximadamente 2,6 milhões de metros cúbicos de
etanol durante o ano de 2005, representando mais de seis vezes o volume exportado pela Índia,
segundo colocado, no mesmo período. As exportações brasileiras de etanol geraram, durante o ano de
2005, receitas na ordem aproximadamente US$765,0 milhões, representando um preço médio de
US$295,31, por metro cúbico. Durante o ano de 2006, as exportações brasileiras de etanol atingiram
aproximadamente 3,4 milhões de metros cúbicos, gerando receitas de cerca de US$1,6 bilhão - um
crescimento de 109,6% sobre o ano anterior.
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O Setor Açucareiro em Moçambique
Moçambique destaca-se por seu potencial na produção mundial de açúcar, especialmente tendo em vista as
vantagens de que se beneficia como país integrante do programa Everything But Arms, de iniciativa da União
Européia. Tal programa entrou em vigor em 5 de março de 2001 e garante ao açúcar, entre outros produtos,
com exceção de armamentos a oportunidade de certos países do continente Africano acessarem a União
Européia, integralmente isento de tarifas à entrada, a partir de setembro de 2009. Moçambique se destaca
especialmente por seu potencial na produção de açúcar para o mercado europeu, a preços garantidos de 19,5
centavos de dólar por libra-peso por meio do programa Everything But Arms
Moçambique possui atualmente quatro unidades industriais transformadoras de cana-de-açúcar em seu
território. A região de Marromeu apresenta a maior concentração de produção de açúcar, com 30,0% da
produção total daquele país. A distribuição e comercialização do produto são realizados, em caráter
exclusivo, pela DNA – Distribuidora Nacional de Açúcar, Limitada, uma sociedade de direito privado cujo
capital social é detido em 25% pela Companhia de Sena. Aproximadamente 58,0% do açúcar produzido
em Moçambique atende seu mercado interno. Os restantes 42,0% tendem a ser canalizados a atender a
demanda européia, mediante as vantagens acima mencionadas.
Desde 1998 o setor açucareiro de Moçambique tem passado por um processo de revitalização,
alcançando um crescimento de produção de açúcar de aproximadamente 50,0 mil toneladas, naquela
ocasião, para os níveis atuais de 250,0 mil toneladas. A indústria açucareira do país planeja um
crescimento adicional para cerca de 460,0 mil toneladas por volta de 2012.
A localização estratégica, aliada às condições naturais, o incentivo governamental e europeu, por meio do
programa Everything But Arms, fazem de Moçambique um importante pólo de produção de açúcar. Além
disso, o governo de Moçambique é atualmente acionista em quatro sociedades do setor e demonstrou
grande interesse no setor de combustíveis renováveis através de projetos declarados junto ao FMI e o
Banco Mundial, assim como ao estruturar um regulamento deste setor com publicação prevista para julho
ou setembro de 2007.
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NOSSAS ATIVIDADES
Todos os dados neste Prospecto relacionados à nossa capacidade de transformação de cana-de-açúcar
no Brasil (e correlatos, tais como, sem limitação, produção de açúcar, etanol e energia elétrica) tratam
de Brasil e levam em consideração a totalidade da capacidade produtiva da Andrade, exceto se de
outra forma explicitamente indicado. Já os dados agrícolas, de comercialização e distribuição
apresentados também se limitam a Brasil, mas excluem a participação da Andrade, exceto se de outra
forma explicitamente indicado.
Visão Geral da Companhia
Somos uma das companhias líderes do setor sucroalcooleiro brasileiro e atuamos na transformação de
cana-de-açúcar em açúcar, etanol e energia elétrica. Pertencemos ao Grupo Guarani, que é considerado:
•

o segundo maior processador de cana-de-açúcar do Brasil, na safra 2006/2007, pela UNICA e
pela DATAGRO;

•

o segundo maior produtor de açúcar do Brasil, na safra 2006/2007, de acordo com a UNICA e
pela DATAGRO;

•

um dos processadores de cana-de-açúcar com maior crescimento em capacidade de produção de
etanol, com uma taxa de crescimento anual equivalente a 65,5% nos últimos quatro anos
incluindo a safra 2006/2007; e

•

um dos líderes na produção e distribuição de açúcares refinados especiais e de alto valor
agregado, com qualidade e marca reconhecidas no Brasil.

A empresa francesa Tereos, nosso Acionista Controlador, é a quarta maior produtora de açúcar e
a quinta maior produtora de etanol do mundo, no ano de 2006, segundo a LMC e a UNICA.
Nossas operações de transformação de cana-de-açúcar são realizadas por meio de quatro unidades
industriais em operação no Brasil. Severínia, Cruz Alta, São José e pela Andrade, que passou a integrar
o Grupo Guarani em maio de 2007. Nossa quinta unidade industrial, localizada em Tanabi, também no
noroeste do Estado de São Paulo, entrará em funcionamento em agosto de 2007. Todas as nossas
unidades industriais estão estrategicamente localizadas no noroeste do Estado de São Paulo,
considerada a maior e uma das melhores regiões para a produção de cana-de-açúcar no mundo,
devido ao seu clima favorável, solo produtivo, disponibilidade de terras e infra-estrutura, e estão todas
próximas umas das outras, dando ao Grupo Guarani uma maior segurança de abastecimento de
matéria-prima e melhorando nossa competitividade.
Atualmente, nossa capacidade de transformação de cana-de-açucar no Brasil é de 11,1 milhões de
toneladas. O Grupo Guarani, incluindo a Andrade, foi responsável pela produção de 1,1 milhão de
toneladas de açúcar, 309,0 mil metros cúbicos de etanol e 284,2 mil MWh de energia elétrica, tendo sido
comercializado o excedente de 121,7 mil MWh de energia elétrica, representando taxas de crescimento de
97,9% (açúcar), 194,6% (etanol) e 103,1% (energia elétrica), respectivamente, em relação ao exercício
social findo em 30 de abril de 2006. No exercício social findo em 30 de abril de 2007, a Unidade Andrade
recém-adquirida, processou 2,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, transformando-as em 207,9 mil
toneladas de açúcar, 144,4 mil metros cúbicos de etanol e 31,0 mil MWh de energia elétrica.
Com a aquisição indireta de 67,4% do capital social da Andrade, nossa capacidade de transformação
de cana-de-açúcar no Brasil passou de 8,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar para 11,1 milhões
de toneladas de referida matéria-prima, elevando-se em 2,9 milhões de toneladas.
As atividades industriais do Grupo Guarani evidenciam a nossa vocação para o refino do açúcar. Dentro
da produção de açúcar do exercício social encerrado em 30 de abril de 2007, refinamos 448,4 mil
toneladas de açúcar, excluída a Andrade, representando 50,3% da produção.
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Além da localização geográfica favorável, o Grupo Guarani dispõe de um parque industrial atualmente
composto de 4 unidades industriais em operação, que, segundo a Companhia, estão entre as mais
modernas do Brasil.
•

Severínia foi nossa primeira unidade industrial, inaugurada em 1976 e que hoje é especializada
na produção de açúcares especiais para fins industriais. Passou por um processo de
modernização que terminou em 2007. Processou, na safra 2006/2007, 2,2 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar, transformadas em 212,8 mil toneladas de açúcar, 59,6 mil
metros cúbicos de etanol e 30,6 mil MWh de energia elétrica.

•

Cruz Alta, inaugurada em 1987 é nossa maior unidade industrial e abriga nossas três refinarias
de açúcar, além de ser a nossa sede administrativa. Está em fase de renovação e teve grande
parte de seu parque industrial modernizado em 2003, tendo sido inclusive inaugurada uma
destilaria naquele ano. Processou, na safra 2006/2007, 4,0 milhões de toneladas de cana-deaçúcar, transformando-as em 455,7 mil toneladas de açúcar, dos quais 348,8 mil toneladas
foram de açúcar refinado, 65,1 mil metros cúbicos de etanol e 141,0 mil MWh de energia
elétrica, além de refinar o açúcar da unidade industrial de São José, produzindo 100 mil
toneladas de açúcar refinado adicionais.

•

São José, inaugurada em 2003, passou a fazer parte do Grupo Guarani, em maio de 2006.
Processou, na safra 2006/2007, 2,0 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,
transformando-as em 222,1 mil toneladas de açúcar, 81,5 mil MWh de energia elétrica, e
terceirizando a produção de 40,0 mil metros cúbicos de etanol.

•

Andrade teve seu controle adquirido em maio de 2007 e passa, atualmente, por um processo
de modernização iniciado em 1999, que incluiu a construção de uma fábrica de açúcar e que
será finalizado com a conclusão das obras em andamento para a construção de uma refinaria
de açúcar. Processou 2,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, na safra 2006/2007,
transformando-as em 207,9 mil toneladas de açúcar, 144,4 mil metros cúbicos de etanol e
31,0 mil MWh de energia elétrica.

Com o uso cada vez maior do etanol como um combustível alternativo, renovável e limpo, e como aditivo à
gasolina, estamos em fase de efetiva realização de investimentos visando aumentar a nossa produção de
etanol e, em função de perspectivas favoráveis ao mercado mundial de açúcar refinado, a Companhia
desenvolveu um plano de investimento visando o aumento da nossa capacidade industrial para a produção
de açúcar refinado, inclusive aprimorando o nosso mix de produção de açúcares, incrementando nossa
produção de açúcares mais rentáveis, como a seguir detalhado, por unidade industrial.
A aquisição da Andrade fortalece nossas posições agrícolas na região noroeste do Estado de São Paulo,
bem como complementa o nosso parque industrial atual. A Andrade conta com uma destilaria de
capacidade de produção anual de aproximadamente 300,0 mil metros cúbicos, uma das maiores do
Brasil, e nos permitirá processar o mel final, subproduto da transformação de cana-de-açúcar
processada pela unidade industrial São José, para a produção de etanol, gerando sinergias operacionais
com esta unidade. A Andrade tem, ainda, uma refinaria de açúcar em construção, que complementará
a capacidade e a estratégia do Grupo Guarani de produzir açúcares refinados de alta qualidade.
Além da aquisição da Andrade, os investimentos já realizados ou em fase de realização nas unidades
industriais São José, Tanabi e no Projeto Cardoso serão os principais responsáveis por um aumento na
produção do Grupo Guarani nos próximos três anos:
•

A unidade industrial São José está sendo ampliada, com previsão de conclusão após o final da
safra 2008/2009. Até 25 de maio de 2007, foram plantados 11,8 mil hectares novos de canade-açúcar para expansão, que nos permitem prever a transformação de 3,4 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar, na safra 2008/2009.
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•

Na unidade industrial Tanabi estamos concluindo os trabalhos de montagem das instalações
industriais, com previsão de inauguração em agosto de 2007. Até 25 de maio de 2007, foram
plantados 8,3 mil hectares novos de cana-de-açúcar para expansão, que nos permitem prever
a transformação de 1,1 milhão de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2008/2009.

•

Adicionalmente, temos o Projeto Cardoso, com 3,6 mil hectares de cana-de-açúcar plantados
em 2006 e 15,9 mil hectares de terras agrícolas contratadas por parceria agrícola. Em março
de 2007 obtivemos a licença prévia do projeto que nos permite implantar a unidade industrial
em um prazo de dois anos.

A produção do Grupo Guarani cresceu de 3,8 milhões de toneladas na safra 2003/2004 para 8,2 milhões de
toneladas na safra 2006/2007 e para 11,1 milhões de toneladas incluindo a participação do capital social da
Andrade. Somos uma das companhias brasileiras do setor sucroalcooleiro que mais cresceu nos últimos
quatro anos incluindo a safra 2006/2007, com uma taxa de crescimento anual de 36,4% na produção de
açúcar e de 65,5% na produção de etanol, tendo passado de 68,2 mil metros cúbicos na safra 2003/2004
para 309,0 mil metros cúbicos na safra 2006/2007. O nosso crescimento foi todo desenvolvido dentro da
mesma região, o que favoreceu nossa consolidação regional, em decorrência da expansão de nossas
atividades agrícolas e industriais em linha com nossa posição geográfica estratégica. Com a aquisição da
Andrade , nossa capacidade de transformação de cana-de-açúcar aumentou 2,9 milhões de toneladas.
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Estimamos que nossa capacidade de processamento aumentará de 12,4 milhões de toneladas de canade-açúcar na atual safra 2007/2008, para 14,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na próxima
safra 2008/2009 em decorrência dos investimentos já realizados descritos acima. No total, o Grupo
Guarani e seus parceiros e fornecedores investiram no plantio de 38,0 mil hectares de cana-de-açúcar
nova em expansão, quantidade consistente com a expansão da capacidade industrial das nossas
unidades industriais. Para as safras subsequentes, pretendemos continuar a aproveitar do potencial de
crescimento das nossas unidades industriais, principalmente o das unidades industriais Tanabi e São
José assim como do Projeto Cardoso, conforme acima mencionado.
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Partilhando do conhecimento do mercado europeu já detido por nosso Acionista Controlador,
entendemos que o programa Everything But Arms, de iniciativa da União Européia, representa uma
grande oportunidade de acesso ao mercado europeu de açúcar, em especial a partir de setembro de
2009, data em que as barreiras tarifárias serão removidas integralmente. Tal programa, que entrou em
vigor em 5 de março de 2001, estabelece que todas as importações da União Européia, a partir dos países
em desenvolvimento definidos no programa, dentre os países do continente africano (Moçambique
incluído), são isentas de tarifas à entrada, com exceção de armamentos. Moçambique era, nos anos 70,
um país de vocação exportadora no setor açucareiro. Com o evento da descolonização sua produção
baixou para aproximadamente 40,0 mil toneladas de açúcar por ano-safra. Nos últimos 7 anos, mediante
investimentos realizados no setor privatizações e estabilização política, passou de uma produção de
aproximadamente 50 mil para aproximadamente 250 mil toneladas. Dentro deste cenário, Moçambique
destaca-se por seu potencial na produção mundial de açúcar para o mercado europeu, a preços
garantidos de 19,5 centavos de dólar por libra-peso. Com o objetivo de valorizar a experiência e o knowhow brasileiro na transformação de cana-de-açúcar e na produção de açúcar, celebramos com Berneuil
(sociedade francesa detida por nosso Acionista Controlador), em 25 de maio de 2007, um Contrato de
Compra e Venda, por meio do qual adquirimos a totalidade de sua participação, equivalente a 50,0% do
capital social da SHL, sociedade holding detentora de participação societária correspondente a 91,1% do
capital social da Companhia de Sena, a maior unidade industrial de transformação de cana-de-açúcar de
Moçambique, que conta com um dos mais novos e modernos parques industriais daquele país.
Na safra 2006/2007 encerrada em 30 de junho de 2007, a Companhia de Sena processou em
Moçambique aproximadamente 654,2 mil toneladas de cana-de-açúcar, transformadas em 19,7 mil
toneladas de açúcar refinado e 49,5 mil toneladas de açúcar bruto. Com perspectivas de crescimento, a
Companhia de Sena possui um contrato de concessão renovável com o Governo de Moçambique para
usar e desenvolver 91,0 mil hectares de terra por um período de 50 anos, renovável por igual período,
além de benefícios fiscais, os quais, juntamente com as características climáticas naturais de
Moçambique, fazem com que a sua localização seja atraente do ponto de vista estratégico, permitindo
a expansão de nossas atividades de exportação, especialmente para atender demandas do mercado
europeu, tendo em vista o programa Everything But Arms.
A Companhia de Sena é detentora de uma Autorização de Projeto de Investimento, emitida ao abrigo da
Lei de Investimentos local. Segundo tal Autorização, a Companhia de Sena desfruta de certos benefícios
fiscais e aduaneiros, dentre os quais destacam-se redução em 80% de imposto sobre os rendimentos da
sociedade e a isenção de imposto sobre os dividendos distribuídos pela Companhia de Sena.
Em 20 de agosto de 1998, o Governo de Mocambique outorgou à Companhia de Sena a Autorização
de Projeto de Investimento nº 115/98, concedendo à sociedade certos incentivos fiscais, dentre os quais
destaca-se a isenção de imposto sobre os rendimentos da sociedade durante os primeiros 5 anos de
atividade, uma redução em 80% deste imposto a partir do sexto ano de atividade e ainda a isenção de
imposto sobre os dividendos distribuídos, por um período de 25 anos, renovável por sucessivos
períodos de 5 anos.
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Localização de Nossas Unidades Industriais no Brasil

Nossas Vantagens Competitivas
Localização estratégica de nossas unidades
Nossas atividades estão concentradas na região centro-sul do Brasil, mais especificamente no noroeste
do Estado de São Paulo, região essa que é a maior e uma das melhores áreas no mundo para a
produção de cana-de-açúcar, possuindo:
•

clima favorável, mitigando a necessidade de irrigação;

•

combinação de clima e solo que possibilitam a alta produção de açúcar e etanol por hectare de
cana-de-açúcar plantada;

•

propriedades agrícolas de grande porte, com produção em grande escala;

•

grande disponibilidade de terras a serem exploradas para cultura de cana-de-açúcar;

•

ampla infra-estrutura logística, que permite o fácil escoamento da produção;

•

proximidade de grandes centros consumidores de produtos alimentícios;

•

proximidade de grandes centros consumidores de combustíveis; e

•

proximidade de fornecedores de equipamentos e insumos.
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A disposição estratégica de nossas unidades industriais e sua proximidade umas das outras são fatores
que contribuem para uma maior segurança de abastecimento de matéria-prima. Assim, a Companhia se
concentra na produção da quantidade de cana-de-açúcar que entende ser estratégica e compra de
terceiros a parte restante. Hoje, excluída a participação da Andrade, cerca de 31,0% da cana-de-açúcar
que processamos é cultivada pelo Grupo Guarani e os 69,0% restantes são provenientes de terceiros
fornecedores, com quem temos relacionamento comercial de longo prazo por meio de contratos. Assim,
buscamos concentrar nossos esforços e recursos na atividade industrial de transformação da cana-deaçúcar, a fim de reduzir o nível de ativo imobilizado e melhorar o retorno de capital de nossos acionistas.
Nossos contratos de fornecimento de cana-de-açúcar têm, usualmente, prazos de vigência de 5 safras.
Os preços são apurados ao final de cada ano-safra, a partir da metodologia estabelecida no Manual de
Instruções do CONSECANA – SP, que é indexado pelos preços de açúcar e etanol apurados no Estado
de São Paulo. Assim, entendemos que o custo da cana-de-açúcar comprada de terceiros tende a evoluir
junto com os preços dos nossos produtos nos principais mercados e, portanto, funciona como um
mecanismo de hedge natural, mitigando a volatilidade dos nossos resultados.
A distância entre a matéria-prima e a unidade de processamento de cana-de-açúcar é um fator
importante da nossa atividade. Ter unidades industriais próximas umas das outras permite a otimização
logística do transporte da cana-de-açúcar, dos nossos mais de mil parceiros comerciais (incluindo
aqueles com quem mantemos contratos de parceria agrícola, fornecimento e arrendamento), dentre os
quais, 493 são fornecedores de cana-de-açúcar do Grupo Guarani, excluída a Andrade.
A proximidade das nossas unidades industriais e, por conseqüência, das plantações de cana-de-açúcar,
que são a nossa matéria-prima, ainda nos permite uma redução dos custos relacionados às novas
tecnologias de monitoramento de campo, aproveitamento de equipamentos de plantio e colheita de
cana-de-açúcar, além de estarmos concentrados na região noroeste do Estado de São Paulo, fator que
também nos permite formar importantes parcerias com os principais centros de informação e pesquisa
brasileiros, em sua grande maioria estabelecidos na região, tal como o CTC, do qual somos sócios.
Temos, ainda, convênio firmado com os melhores institutos e fundações de desenvolvimento e
pesquisa de tecnologia de ponta e renome internacional, como a UFSCAR, com seu programa de
Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar, o Instituto Agronômico de Campinas – IAC (PROCANA “Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar”) e o Instituto Biológico de Campinas – IBC (“Controle
Biológico de Pragas de Cana-de-Açúcar”).
Todas estas características contribuem para um ambiente favorável para a produção de cana-de-açúcar
de alta qualidade e rentabilidade, permitindo uma efetiva redução dos nossos custos e otimização de
nossa capacidade de produção.
Comprovada capacidade de expansão e crescimento
Somos uma das companhias que mais cresceram no setor sucroalcooleiro nos últimos quatro anos, com taxa
de crescimento anual de 42,8%, em produção de cana-de-açúcar. Crescemos por meio de aquisições,
melhorias e ampliações de nossas instalações existentes (brownfield) e criação de novas unidades
(greenfield), em função das oportunidades de crescimento existentes na região centro-sul do Brasil, onde se
localizam nossas unidades industriais. A nossa capacidade de transformação de cana-de-açúcar no Brasil
aumentou de aproximadamente 3,8 milhões de toneladas na safra 2003/2004 para os atuais 11,1 milhões
de toneladas, incluindo nossa participação no capital social da Andrade, mediante as seguintes ações:
•

Expansão da Cruz Alta, que teve sua capacidade de processamento de cana-de-açúcar
aumentada de 2,4 milhões de toneladas na safra 2003/2004, para 4,9 milhões de toneladas,
na safra 2006/2007;

•

Expansão de Severínia, que teve sua capacidade de processamento de cana-de-açúcar
aumentada em 26,3%, de 1,9 milhões de toneladas na safra 2003/2004 para 2,4 milhões
de toneladas;
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•

Aquisição e expansão da São José que já teve sua capacidade de processamento aumentada,
de 1,6 milhão de toneladas na safra 2004/2005 para 2,1 milhões de toneladas de cana-deaçúcar na safra 2006/2007. A São José está atualmente numa segunda fase de investimentos
industriais que deverão aumentar sua capacidade, até a safra 2009/2010, para 3,8 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar;

•

Aquisição do projeto da unidade industrial Tanabi que estará pronta para processar, na safra
2007/2008, aproximadamente 430,0 mil toneladas de cana-de-açúcar, produzindo até 38,0 mil
metros cúbicos de etanol e terá capacidade total, quando terminada na safra 2011/2012, de
processar 2,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar; e

•

Aquisição da Andrade, a qual processou, na safra 2006/2007, 2,9 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar.

Adicionalmente, contamos com o Projeto Cardoso, já licenciado e com plantio realizado e que deverá,
quando concluído, ter capacidade de processamento de 2,0 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.
Ademais:
•

Aquisição da Companhia de Sena pelo Grupo Guarani, em maio de 2007, que com sua
unidade industrial localizada em Moçambique processou, na safra 2006/2007, 654,2 mil
toneladas de cana-de-açúcar e possui um contrato de concessão renovável para usar e
desenvolver 91,0 mil hectares de terra por um período de 50 anos.

As expansões (brownfield), aquisições e projetos novos (greenfield) no Brasil estão todos localizados na
mesma região. O Grupo Guarani trabalha na consolidação da posição de líder na sua região de atuação.
Foco em produtos com alto valor agregado, açúcares refinados, qualidade, marca forte e
reconhecida e relacionamento duradouro com clientes
Participamos ativamente do mercado de produtos derivados de açúcar com alto valor agregado,
especialmente produtos destinados à indústria alimentícia e de bebidas, como açúcar líquido e açúcar
invertido (utilizados especialmente em bebidas) e somos especializados no refino do açúcar, que atende
demandas específicas de nossos clientes. A vocação de produzir produtos refinados fica evidente no
aumento de 282,0 mil toneladas de açúcares refinados produzidos em 2004/2005 para as 448,4 mil
toneladas de açúcares refinados produzidos na safra 2006/2007.
A renomada qualidade de nossos açúcares e a customização que oferecemos em nossa ampla
variedade de produtos são traduzidos em simplificação e economia em etapas da linha de produção de
nossos clientes, com efetiva redução de custos, e com conseqüente fidelização à nossa marca. Assim
estabelecemos laços de confiança com nossos clientes, que formam uma carteira composta de
importantes empresas multinacionais do setor alimentício e de bebidas, com quem temos
relacionamento comercial de longo prazo. A diversificação de nossos produtos diminui nossa exposição
a variações de demanda nos mercados em que atuamos e aumenta a abrangência de clientes e
necessidades que estamos aptos a satisfazer.
A força da marca do açúcar refinado Guarani, amplamente reconhecida no Brasil e das marcas do
Grupo Tereos, reconhecidas no mundo como símbolo de qualidade, atuam como relevante fator de
atração para nossos clientes e parceiros comerciais, constituindo um importante elemento de facilitação
de nossas operações. Como conseqüência, mantemos uma base diversificada e ampla de clientes, em
constante crescimento, em todos os mercados em que atuamos, o que reduz nosso risco comercial.
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Força, visão de vanguarda e experiência de nosso Acionista Controlador
A empresa francesa Tereos, nosso Acionista Controlador, é a quarta maior produtora de açúcar e a quinta maior
produtora de etanol do mundo, no ano de 2006, segundo a LMC e a UNICA, e está em fase de negociação
para aquisição da Talfiie, com a qual se tornará a terceira maior produtora de glucose da União Européia,
segundo a AAF – Association des Amidonniers et Féculiers. A Tereos produziu, em 2006, cerca de 2,7 milhões
de toneladas de açúcar e 858,0 mil metros cúbicos de etanol, e tem posição comercial relevante na comunidade
européia e grande experiência na tecnologia de produção de etanol (a partir de beterraba, trigo e cana-deaçúcar) e de açúcar (a partir de beterraba e cana-de-açúcar), destacando-se como uma das únicas empresas
mundiais a deter tecnologia de produção a partir de todas as mencionadas variedades de matérias-primas.
Acreditamos que nosso Acionista Controlador nos proporciona uma visão de vanguarda do setor
sucroalcooleiro, além de nos permitir partilhar de sinergias e das experiências que o Grupo Tereos
detém na redução de custos operacionais e utilização de novas tecnologias de produção, melhorando a
eficiência operacional de nossa Companhia. Ademais, a grande capacidade da Tereos em fornecer
produtos e suporte a empresas globais, com carteira de clientes consolidada, composta por grandes
multinacionais do setor alimentício e de bebidas, com quem mantém relacionamento de longo prazo,
constituem e constituirão uma vantagem competitiva para nós na obtenção e aproveitamento de
oportunidades comerciais no Brasil e no mundo.
Adicionalmente, firmamos com a Tereos, em 29 de junho de 2007, um acordo de não concorrência, por
meio do qual a Tereos se compromete a dar prioridade à nossa Companhia em qualquer atividade
canavieira que o Grupo Tereos tenha a oportunidade de controlar, em qualquer lugar do mundo, exceto
na França ou seus territórios.
Complexo agro-industrial moderno e mecanizado
Temos um dos parques industriais mais novos e modernos do Brasil, mantendo os mais altos padrões
de produtividade, qualidade e segurança, com investimentos industriais de cerca de R$206,3 milhões
tendo sido feitos em ativos imobilizados, equipamentos novos ou revitalizados, realizados nos exercícios
findos em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007. A unidade Cruz Alta possui uma destilaria nova, instalada
em 2003, a unidade Severínia passou por um amplo processo de modernização que terminou no final
da safra de 2006/2007, a unidade São José foi inaugurada em 2003, a recém adquirida Andrade vem
sendo modernizada desde 1999, com inclusão de uma fábrica de açúcar e uma refinaria ao seu parque
industrial e Tanabi é um greenfield que iniciará em 2007 a processar cana-de-açúcar.
Contamos com o apoio tecnológico e compartilhamos a experiência detida pelo Grupo Tereos, que tem
forte participação nas melhorias do nosso processo operacional e na redução de nossos custos. Seguem
exemplos concretos de aplicações da tecnologia Tereos às nossas unidades:
•

a unidade industrial São José possui moenda para processamento de cana-de-açúcar de última
geração, e está em fase de instalação um novo tipo de moenda, pioneira no Brasil, de grande
capacidade, que consome 30,0% menos energia e permite economia de manutenção, se
comparada a uma moenda tradicional;

•

a unidade Cruz Alta dispõe de um novo tipo de difusor, capaz de extrair o caldo da cana-de-açúcar
de forma mais eficiente que as moendas tradicionais, com uma efetiva redução na exigência de
energia elétrica envolvida no processo e custos de manutenção menores;

•

melhorias no preparo da cana-de-açúcar, que geraram o aperfeiçoamento de um processo que
envolve apenas um equipamento (desfibrador) – e não os dois ou três tradicionalmente utilizados para
a mesma tarefa – resultando em um investimento menor e em menores custos de manutenção;

•

a adoção de métodos de manutenção preventiva que reduziram o número de horas de
manutenção por tonelada de cana-de-açúcar processada, de 0,08 hora/tonelada/dia na safra
2001/2002 para 0,03 hora/tonelada/dia na safra 2006/2007; e

•

uso de equipamentos a vácuo contínuo no nosso processo produtivo, para cristalização de
açúcar, permitindo-nos trabalhar com vapor de baixa pressão, reduzindo consideravelmente a
energia despendida no processo.
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Relevantes investimentos foram feitos por nós em um plano de mecanização na área agrícola. Somos
pioneiros na técnica de plantio mecanizado no Brasil, com experiência e com investimentos recentes
que permitem chegar a 35,0% de mecanização do plantio de cana-de-açúcar cultivada pela
Companhia, excluída a participação da Andrade. Ademais, estamos também investindo no aumento de
nossa capacidade de colheita mecânica e já temos hoje capacidade de colher mecanicamente cerca de
80,0% da cana-de-açúcar cultivada pela Companhia, comparada com os 48,0% de nossa capacidade
na safra 2001/2002. A colheita mecânica reduz os riscos de acidentes de trabalho, além de auxiliar na
redução de nossos custos operacionais, sendo mais econômica do que a colheita convencional. Nosso
objetivo de curto prazo é mecanizar integralmente o processo de colheita de cana-de-açúcar cultivada
pela Companhia.
Forte geração de fluxo de caixa operacional
Apresentamos um EBITDA Ajustado de R$247,9 milhões no exercício social findo em 30 de abril de
2007, R$130,4 milhões no exercício findo em 30 de abril de 2006 e R$107,7 milhões no exercício findo
em 30 de abril de 2005, com margens (que representam o EBITDA Ajustado dividido pela receita
líquida de vendas) de 29,3%, 26,6% e 29,4%, respectivamente, representando uma taxa de
crescimento de 130,2%, de 2005 a 2007. Em 30 de abril de 2007, nosso saldo de empréstimos e
financiamentos de curto e longo prazo, acrescido do saldo de financiamento de impostos (REFIS) de
curto e longo prazo e das dívidas com partes relacionadas, menos o saldo de disponibilidades era de
R$554,6 milhões, equivalente a 2,24 vezes o EBITDA Ajustado do exercício social findo em 30 de abril
de 2007, tendo especialmente em vista os investimentos de R$324,9 milhões, realizados no exercício
findo em 30 de abril de 2007, para a modernização das unidades industriais do Grupo Guarani.
Baixo custo operacional
A experiência e know-how técnico que possuímos no cultivo de cana-de-açúcar, em conjunto com as
pesquisas agrícolas e os investimentos que estamos conduzindo nas áreas industrial e agrícola,
permitem que tiremos um maior proveito das condições naturais da região centro-sul do Brasil.
A localização estratégica das nossas unidades industriais, o relacionamento de longo prazo que temos
com nossos parceiros comerciais, a tecnologia que compartilhamos por sermos parte do Grupo Tereos
e o fato de nosso parque industrial e agrícola ser moderno, entre outros, contribuem para que
possamos atingir o objetivo, que consideramos essencial, de manter baixo o nosso custo operacional.
Estamos nos focando na estratégia de aumentar escala e especializar as nossas unidades industriais,
aumentando nossa capacidade de produção, aperfeiçoando a qualidade de nossos produtos e
reduzindo custos fixos. Assim, as unidades Cruz Alta e Andrade, têm vocação para açúcares refinados e
industriais, a unidade industrial Severínia produz açúcares brancos especiais para uso industrial, a
unidade industrial São José está voltada para a produção de açúcares brutos e/ou brancos e a unidade
industrial Tanabi e o Projeto Cardoso produzirão exclusivamente etanol.
Equipe administrativa profissional e com ampla experiência em suas competências específicas
Temos uma equipe experiente, alinhada e engajada no cumprimento da missão e visão estratégica da
nossa Companhia. Entendemos que nosso potencial de crescimento está diretamente ligado à nossa
capacidade de atrair e manter os melhores profissionais. Somos administrados por profissionais de
mercado, com ampla experiência no setor sucroalcooleiro e em suas respectivas áreas de
especialização. Sendo parte do Grupo Tereos, partilhamos de sinergias e políticas administrativas
globais, e suporte na preparação e implementação de nosso plano de negócios.
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Nossa Estratégia
Os principais componentes de nossa estratégia são:
Focar na expansão da atividade de processamento de cana-de-açúcar para a produção de etanol
Entendemos que o etanol é uma commodity que apresenta pouca ou nenhuma diferenciação, quanto
às características do produto em si. Portanto, acreditamos que um dos diferenciais em sua produção é
a redução dos custos nela envolvidos. Pretendemos aproveitar novas oportunidades de negócios
derivadas do crescente mercado de etanol no Brasil e no mundo.
Para tanto, a unidade industrial Tanabi e o nosso Projeto Cardoso foram concebidos para terem,
inicialmente, foco em etanol, com a especialização das atividades industriais. As unidades industriais
Cruz Alta, Severínia e Andrade, ao contrário, estão sendo especializadas para produzir açúcar de alta
qualidade.
A recente aquisição do controle da Andrade, que possui um dos maiores parques de destilação do
Brasil, vai proporcionar ao Grupo Guarani escala para produzir etanol competitivo a partir da cana-deaçúcar da Andrade e do subproduto da cana-de-açúcar (mel final) produzido pela São José.
Manter nossa liderança em produtos de alto valor agregado e com maior margem
Os projetos de ampliação da capacidade de refino das unidades industriais Cruz Alta e Andrade estão
de acordo com nosso objetivo de manter a liderança em produtos de alto valor agregado e com maior
margem, tais como açúcar refinado granulado, açúcar refinado amorfo empacotado, açúcar refinado
amorfo industrial, açúcar líquido e açúcar líquido invertido, responsáveis conjuntamente por 45,0% de
nossas receitas líquidas durante a safra de 2006/2007. Investimos continuamente na qualidade de
nossos produtos e serviços, em máquinas, equipamentos, insumos e tecnologia, por entendermos que
tais fatores são muito valorizados por nossos clientes, que buscam confiabilidade, consistência e
comprometimento por parte de seus fornecedores.
A redução da oferta das exportações da União Européia provocou uma redução da oferta mundial de
açúcares refinados, que criou condições favoráveis para refinarias, que recebem o pagamento de um
prêmio sobre o produto. As refinarias próximas às unidades produtoras de açúcar, a partir da cana-deaçúcar, como é o nosso caso, têm ainda a vantagem de ter custos reduzidos de energia elétrica.
Acreditamos que um de nossos fortes diferenciais consiste na qualidade e no elevado valor agregado
de nossos açúcares derivados da transformação de cana-de-açúcar, destinados à indústria alimentícia e
de bebidas, tais como açúcar líquido e açúcar invertido, bem como em nossa especialidade no refino de
nosso açúcar.
Crescer seletivamente em mercados estratégicos no Brasil e no mundo
Sendo controlados por uma das empresas líderes mundiais no setor de açúcar e etanol, e em virtude de
nossa experiência, liderança e escala, estamos abertos a novas oportunidades estratégicas de
crescimento que ofereçam condições e vantagens condizentes com os objetivos e metas de nossa
Companhia, tal como se reflete, por exemplo, na aquisição de participação na Andrade no noroeste do
Estado de São Paulo na aquisição de participação na Companhia de Sena, em Moçambique, buscando
atender aos clientes nos diferentes mercados consumidores internacionais.
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Atualmente, aproximadamente 63,9 milhões de hectares de terras brasileiras são utilizadas para a agricultura,
sendo que deste montante apenas 10,7% são destinadas ao cultivo da cana-de-açúcar. Grande parte das
terras disponíveis estão localizadas na região centro-sul do Brasil, onde se encontram as unidades industriais de
nossa Companhia. Com base em investimentos já realizados em tecnologia e desenvolvimento, além de
plantio e equipamentos, pretendemos continuar a implementar as medidas necessárias para satisfazer o nosso
potencial de crescimento, especialmente mediante a expansão do plantio e a conclusão da unidade industrial
Tanabi e o Projeto Cardoso, que nos dão a possibilidade projetada de crescimento adicional de 7,9 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar até a safra 2011/2012 passando do processamento atual de 11,1 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar para aproximadamente 18,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, o que
significará um aumento de transformação de referida matéria-prima das atuais 1,1 milhão de toneladas de
açúcar e aproximadamente 309,0 mil metros cúbicos de etanol, para aproximadamente 1,5 milhão de
toneladas de açúcar e aproximadamente 718,0 mil metros cúbicos de etanol. Ademais, a nossa Companhia
está, como tem estado, atenta a possibilidades seletivas de fusões e aquisições, parcerias estratégicas,
melhorias e ampliações das instalações existentes e criação de novas unidades, desde que essas decisões
agreguem valor ao nosso negócio dos pontos de vista estratégico e financeiro.
Buscar continuamente redução de custos e aumento da eficiência operacional
Entendemos que o sucesso da implementação de nossa estratégia está intimamente ligado à redução de
custos e ao melhor aproveitamento do capital empregado e, por tal razão, pretendemos continuar a ser um
dos transformadores de cana-de-açúcar de mais baixo custo no Brasil, frente a informações disponíveis para
companhias abertas de nosso ramo de atuação. Ademais, com nossos constantes investimentos em técnicas
mais eficientes, nosso objetivo é extrair uma margem maior a partir de cada tonelada de cana-de-açúcar
processada. Para otimizar nossos resultados, seguimos buscando continuamente o aperfeiçoamento de nossos
processos, de ferramentas de tecnologia da informação, consolidação da nossa posição geográfica estratégica
na região centro-sul do Brasil, qualificação de nossos fornecedores de matéria-prima, financiamentos,
terceirização de atividades não estratégicas, obtenção de ganhos de escala com o crescimento de nossa
produção e identificação de sinergias com as demais empresas do Grupo Guarani, com o propósito de sempre
melhorar nossas eficiências e reduzir nossos custos operacionais.
Histórico e Reorganizações Societárias
Fomos fundados em 1976, em Severínia, no interior do Estado de São Paulo. Segue abaixo um breve
resumo com os principais acontecimentos de nossa história:
1976 – Fundação e inauguração da unidade Severínia, onde foi iniciada a fabricação do açúcar cristal
“Guarani” e etanol hidratado;
1987 – Construção da unidade industrial Cruz Alta em Olímpia, Estado de São Paulo;
2001 – Compra da Companhia pela Béghin-Say;
2002 – A Béghin-Say é incorporada pela Union SDA. A Companhia passa a ser detida, em 68%, pela
Union SDA e em 32%, pelos antigos controladores da Béghin-Say, o grupo italiano Edison;
2003 – Início das obras de duplicação da unidade industrial Cruz Alta, concluídas em 2006;
2004 – A Union SDA compra os restantes 32,0% do capital social da Companhia;
2004 – Inauguração da destilaria na Cruz Alta e início do plano de crescimento de Severínia, concluído
em abril de 2007;
2005 – Aquisição de terreno na região de Pedranópolis – Projeto Cardoso;
2006 – São José passa a fazer parte do Grupo Guarani;
2006 – Aquisição do projeto da unidade industrial Tanabi;
2007 – Aquisição do controle da Andrade pela Companhia;
2007 – Aquisição de participação na Companhia de Sena, em Moçambique;
2007 – Ingresso da Companhia no Novo Mercado.
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Reorganizações societárias e aquisições
Olímpia Agrícola
Por decisão tomada na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 3 de maio de 2005, a
Olímpia Agrícola, que tinha como sócias a Companhia e nosso Acionista Controlador, foi incorporada pela
Companhia e conseqüentemente extinta. Neste mesmo dia, a Companhia e nosso Acionista Controlador
aprovaram na íntegra o Protocolo de Incorporação e Justificação, firmado em 19 de abril de 2005, entre as
administrações da Olímpia Agrícola e da Companhia. Em ambos os atos societários houve aprovação do
Laudo de Avaliação, o qual foi elaborado por empresa especializada. Com a incorporação e conseqüente
extinção da Olímpia Agrícola, a Companhia a sucedeu em todos os seus direitos e obrigações.
São José e SJA
O nosso Acionista Controlador e os Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas celebraram um Contrato de
Permuta de Ações, em 24 de março de 2006, envolvendo aproximadamente 12,9% do capital social
da Companhia e, aproximadamente, 59,4% do capital social da São José. Foram garantidas
obrigações da Companhia e da São José num valor estimado em R$9.415.000,00, pelo prazo de
cinco anos a contar de 2 de maio de 2006, mediante a celebração de Contratos de Penhor em que
os Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas concederam ao nosso Acionista Controlador um penhor sobre
28.900 ações (hoje correspondendo a 2.456.500 ações, considerando o desdobramento ocorrido em
29 de junho de 2007) de emissão da Companhia e nosso Acionista Controlador concedeu aos
Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas um penhor sobre 276.649 ações de emissão da São José, hoje
detidas pela Cruz Alta Participações.
Em Assembléia Geral Extraordinária da São José, realizada em 5 de setembro de 2006, foi aprovado um
aumento de capital social, no valor de R$120.000.000,00 dos quais R$31,2 milhões foram destinados
ao capital social e R$88,8 milhões foram destinados à conta de reserva de capital. Os recursos para esse
aumento de capital foram provenientes da Tereos, através da Companhia, tendo em vista renúncia de
todos os acionistas ao direito de preferência. A Cruz Alta Participações passou a deter 46,9% do capital
social da São José.
Em 8 de dezembro de 2006 foi celebrado um Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças,
entre a Companhia, na condição de compradora, e Salamanca Agropecuária e Participações S.A., na
condição de vendedora. Por indicação da Companhia, Cruz Alta Participações adquiriu, então, 974.807
ações representativas de aproximadamente 16,8% do capital social da São José, passando, a Companhia,
a ser proprietária direta e indiretamente de um total de 63,7% do capital social da São José.
Juntamente com os 16,8% do capital social da São José, a Cruz Alta Participações adquiriu participação
indireta equivalente a 32% da SJA. A totalidade das quotas representativas do capital social da SJA
estavam e continuam gravadas com cláusula de usufruto vitalício a favor de Idair Carolo de Andrade,
mãe de nossas acionistas Maria Tereza de Andrade Sichieri e Maria Heloísa de Andrade Mura.
Em 5 de abril de 2007 a Companhia adquiriu 201.044 ações representativas do capital social da São José,
sendo 100.522 ações de propriedade de Maria Heloísa de Andrade Mura e outras 100.522 ações de
propriedade de Maria Tereza de Andrade Sichieri concluindo uma transação que havia sido iniciada na
data de efetivação da permuta descrita acima. Com isso, a Companhia passou a deter diretamente 3,5%
do capital social da São José. A Tereos manteve seus 31,6% e a Cruz Alta Participações seus 63,7%.
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Finalizando a reestruturação societária ocorrida em 2007, a Tereos do Brasil permutou 15.348 ações
representativas do capital da Companhia de sua propriedade, com 68.250 ações representativas do capital da
São José detidas pelos Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas, equivalentes a 1,2% do capital social desta e, em
Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, as participações societárias detidas por Tereos do Brasil (1,2%)
e por Tereos (31,6%) no capital social da São José, foram convertidas em aumento de capital. Em seguida, em
30 de abril de 2007, a fim de manter a totalidade do capital da São José detido pela holding do Grupo
Guarani, Cruz Alta Participações, a participação detida pela Companhia na São José foi contribuída em
aumento de capital na Cruz Alta Participações.
Tereos do Brasil
Em 25 de setembro de 2006 foi deliberado, em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia e nos
termos do Acordo de Acionistas então em vigor, o aumento de capital social da Companhia, no
montante de R$139,0 milhões, totalmente subscrito e integralizado pela Tereos do Brasil, que assim
ingressou no quadro acionário da Companhia, com participação equivalente a 14,7% do capital. Após
a Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23 de abril de 2007, nosso Acionista Controlador e a
Tereos do Brasil contribuíram as ações representativas do capital da São José na Companhia. Desta
forma, a Tereos do Brasil passou a deter 12,4% de nosso capital social.
Tanabi
Em 20 de outubro de 2006 foi firmado um Contrato de Compra e Venda de Quotas com Jorge Cavalcanti
Petribú e outros, por meio do qual Cruz Alta Participações adquiriu a quase totalidade do capital social da
Tanabi (99,6% do capital), tendo sido os restantes 0,4% do capital adquiridos pela Companhia.
Andrade
Em 25 de maio de 2007, adquirimos, por meio de nossa subsidiária Cruz Alta Participações, ações
ordinárias representativas de 100% do capital social da Jocael, sociedade holding que detém ações
ordinárias representativas de 39,3% do capital da Andrade, por R$231,4 milhões, dos quais
R$71,5 milhões foram pagos em 25 de maio de 2007, e os restantes R$159,9 milhões serão pagos
em até 18 meses a contar da assinatura do contrato. Sobre o valor de R$88,4 milhões incidirão
juros à taxa de 6% ao ano, calculados pro rata die desde a data de transferência das ações da
Jocael até a data do efetivo pagamento.
Foi acordado ainda que, na hipótese da conclusão desta Oferta até 31 de julho de 2007, e dependendo de
certas condições acordadas no contrato, os vendedores poderão ter ou não direito a receber um valor
adicional, em 31 de janeiro de 2009, o qual não excederá o valor equivalente em reais a US$11,7 milhões.
Em 4 de junho de 2007, por meio da nossa subsidiária Cruz Alta Participações, adquirimos ações
representativas de 28,1% do capital social da Andrade, pelo preço de R$165,2 milhões, dos quais
R$51,0 milhões foram pagos em 4 de junho de 2007, e os restantes R$114,2 milhões serão pagos em
até 18 meses a contar da assinatura do contrato. Sobre o valor de R$63,2 milhões incidirão juros à taxa
de 6% ao ano calculados pro rata die desde a data de transferência das ações de Andrade até o efetivo
pagamento. Foi acordado ainda que, na hipótese da conclusão desta Oferta até 31 de julho de 2007, e
dependendo de certas condições acordadas no contrato, os vendedores poderão ter ou não o direito a
receber um valor adicional, em 31 de janeiro de 2009, o qual não excederá o valor equivalente em reais
a US$8,3 milhões.
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Desta forma, a Cruz Alta Participações passou a deter, direta e indiretamente, 67,4% do capital social
da Andrade.
Em 30 de abril de 2007, o patrimônio líquido da Andrade era negativo em R$79,8 milhões por conta
do reconhecimento contábil de obrigação inscrita no REFIS no montante de R$92,2 milhões realizado
no exercício de 2007, conforme indicado na nota explicativa nº 10 às demonstrações financeiras da
Andrade constantes do Anexo F a este Prospecto. Conforme nota (m) da tabela “Dados do Balanço
Patrimonial Pro Forma Não Auditado” constante das páginas 37 e 96 deste Prospecto, o ágio gerado
por conta da aquisição de 67,4% do capital social da Andrade foi de R$565 milhões. O ágio será
reconhecido somente em nossas demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 31 de
julho de 2007, e portanto, ainda não foi objeto de análise pela CVM. Essa ágio é baseado em
expectativa de rentabilidade futura e está suportado por um estudo preparado por nossa Companhia
em abril de 2007, de forma que acreditamos que o ágio será integralmente recuperado no futuro. O
ágio gerado pela aquisição da Andrade não cria o reconhecimento de “ágio interno”, uma vez que
Fabrício Andrade, Alexandre Andrade, José Carlos de Andrade e Eliana Marchesi Bicalho de Andrade
não são partes relacionadas, dado que não são os mesmos membros da Família Andrade (a saber,
Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas), que já eram acionistas da Açúcar Guarani.
Para mais informações operacionais da Andrade, ver a parte “Unidades Industriais”, desta seção
“Nossas Atividades” deste Prospecto.
Companhia de Sena
Em 25 de maio de 2007 foi celebrado um Contrato de Compra e Venda de Ações entre a Companhia, na
condição de compradora, e Berneuil (sociedade integralmente detida por nosso Acionista Controlador),
relativo à compra de 50,0% do capital social da SHL, detentora de 91,1% da Companhia de Sena. O
valor do negócio foi de 16,8 milhões, equivalente ao valor registrado do investimento efetuado pela
Berneuil na SHL. O valor a ser pago pela nossa Companhia será igual ao montante pago pela Berneuil em
fevereiro de 2006 quando da aquisição do investimento na SHL em operação realizada com Sena
Development Ltd. e Sena Investment Ltd., terceiros não relacionados ao Grupo Tereos.
A aquisição foi celebrada para que a Companhia passasse a controlar as atividades canavieiras do
Grupo Tereos no mesmo espírito do Contrato de Não Concorrência celebrado entre Tereos e a
Companhia em 29 de junho de 2007.
Em 31 de março de 2007, o patrimônio líquido da SHL era negativo em R$34,2 milhões. Conforme
nota (m) da tabela “Dados do Balanço Patrimonial Pro Forma Não Auditado” constante das páginas 37
e 96 deste Prospecto, o ágio gerado por conta da aquisição de 50,0% do capital social da SHL foi de
R$70,1 milhões. O ágio será reconhecido somente em nossas demonstrações financeiras referentes ao
trimestre findo em 31 de julho de 2007, e portanto, ainda não foi objeto de análise pela CVM. O
reconhecimento do ágio será baseado em expectativa de rentabilidade futura e suportado por um
laudo de avaliação. Acreditamos que o ágio será integralmente recuperado no futuro.
Para mais informações operacionais da Companhia de Sena, ver a parte “Unidades Industriais”, desta
seção “Nossas Atividades” deste Prospecto.
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Estrutura da Companhia
O quadro a seguir apresenta a nossa estrutura organizacional resumida em 30 de junho de 2007.
Tereos(2)
FRANÇA

100%

Berneuil(2)

BRASIL
100%(1)

Matesa Com. e
(2)
Part. Ltda.

Maria Tereza
(2)
de A. Sichieri

Mahetê Com. e
(2)
Part. Ltda.

Maria Heloísa
(2)
de A. Mura

75,2%

Tereos do
Brasil(2)(3)
12,2%

(3)

SHL

50%

12,6%
(4)

Companhia
ILHAS MAURÍCIO
MOÇAMBIQUE

100%(5)

100%(9)
(3)

Jocael
28%

Cruz Alta
(3)
Participações

91,1%
100%(6)

100%(7)

39,3%
100%(8)

COMPANHIA
(4)
DE SENA
(4)

TANABI

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(4)

CARDOSO

SÃO JOSÉ

(4)

ANDRADE

(4)

Deste total, menos de 0,1% pertence à Tereos. A Tereos, por sua vez, é constituída, segundo as leis da França, sob a forma de união de
cooperativas agrícolas de capital variável, sendo detida por aproximadamente 14.000 cooperados. Para mais informações sobre Tereos, nosso
Acionista Controlador ver “Principais Acionistas”.
Acionistas (diretos ou indiretos) da Companhia.
Sociedades holding.
Sociedades operacionais.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Tereos do Brasil.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Companhia.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Companhia.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Jean Claude Religieux.
Deste total, menos de 0,1% pertence à Companhia.

164

Operações
Somos uma das companhias líderes do setor sucroalcooleiro brasileiro e atuamos na transformação de
cana-de-açúcar em açúcar, etanol e energia.
O gráfico abaixo ilustra o detalhamento de nossa receita líquida de vendas, em reais, agrupadas por
tipo de produto, na safra 2006/2007.

Etanol
anidro
9,9%

Outros
5,3%

Energia
Elétrica
1,3%

Açúcares
Refinados
(Amorfo,
Granulado,
Líquido)
45,0%

Etanol
hidratado
6,4%

Açúcares
Brutos
(Cristal,
VHP)
32,1%

Fonte: Companhia.

Matéria-prima
A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima utilizada na produção de açúcar e etanol no mundo.
A cana-de-açúcar é uma gramínea que se adapta muito bem ao clima tropical, caracterizado por
temperaturas quentes, estáveis e de alta umidade, o que faz do clima e da topografia da região
centro-sul do Brasil ideais para o cultivo de cana-de-açúcar. A região centro-sul do Brasil é responsável
por cerca de 88% da produção brasileira de cana-de-açúcar.
Nossa área total de plantio corresponde a aproximadamente 168,0 mil hectares. Excluída a participação
da Andrade, cerca de 31,0% da cana-de-açúcar que processamos é cultivada pela Companhia, assim
entendida aquela cultivada por nós em áreas agrícolas de nossa propriedade, bem como aquelas que
cultivamos em terras arrendadas ou contratadas sob regime de parceria com nossos parceiros
comerciais. Os restantes 69,0% da cana-de-açúcar que processamos é proveniente de terceiros.
A Companhia firmou contratos para aquisição de cana-de-açúcar produzida em propriedades rurais de
terceiros, compreendendo o volume de aproximadamente 6,0 milhões de toneladas a ser entregue entre 2007
e 2008. O valor a ser desembolsado em função destas compras será determinado a cada encerramento de
safra pelo preço da tonelada de cana-de-açúcar, estabelecido pelo modelo definido no CONSECANA.
O Grupo Guarani tem atualmente capacidade de transformar 11,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,
correspondentes a 168 mil hectares de cana-de-açúcar plantada. Foram processadas, na safra 2006/2007,
8,2 milhões de toneladas. Com a aquisição indireta de 64,7% do capital social da Andrade, nossa
capacidade de processamento elevou-se em 2,9 milhões de toneladas, atingindo o patamar de 11,1 milhões
de toneladas acima mencionado.
Ciclo de Colheita e processamento da Cana-de-açúcar
O período de colheita da cana-de-açúcar se estende de abril a dezembro. O plantio de cana-de-açúcar
na região centro-sul do Brasil geralmente se estende de dezembro a abril. Nossas unidades industriais
empregam métodos de colheita manual e mecanizada.
A nossa estratégia agrícola está essencialmente concentrada em buscar novas variedades de cana-deaçúcar que possam ser utilizadas para que o ATR seja mantido sempre em níveis altos com aumento de
concentração de açúcar. Adicionalmente, buscamos melhorias na qualidade do corte, carregamento e
transporte da matéria-prima, para reduzir nossos custos, mecanização do plantio e da colheita,
utilizando novas tecnologias, com a ajuda de satélites e recursos de última geração.
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O fluxograma abaixo ilustra as etapas envolvidas no processamento da cana-de-açúcar:
1 - Recepção
da Cana

2 - Lavagem

3 - Moagem
Extração

Caldeiras
Co- Geração

4 - Preparo do
Caldo
Fermentação

Fabricação de
Açúcar

Secagem

Destilação

Armazenamento

Armazenamento

Fonte: SCA.

Unidades Industriais
Nossa capacidade de processamento atingia o montante de 3,8 milhões de toneladas de cana-deaçúcar na safra 2003/2004. Desde aquele ano, quando passamos a fazer parte do Grupo Tereos, nossa
capacidade aumentou até atingir o patamar atual de 11,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,
incluindo a recente aquisição da Andrade, com capacidade de processamento de 2,9 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar. A partir de tal matéria-prima, considerada a produção independente da
Andrade, ainda na safra 2006/2007, produzimos 1,1 milhão de toneladas de açúcar, 309,0 mil metros
cúbicos de etanol e 284,2 mil MWh de energia elétrica. Abaixo, descrevemos as principais
características de nossas cinco unidades industriais no Brasil, e da unidade industrial da Companhia de
Sena, em Moçambique.
Cruz Alta
Cruz Alta, inaugurada em 1987 é nossa maior unidade industrial e abriga nossas três refinarias de
açúcar, além de ser a nossa sede administrativa. Está em fase de renovação e teve grande parte de seu
parque industrial modernizado em 2003, tendo sido inclusive inaugurada uma destilaria naquele ano.
Processou, na safra 2006/2007, 4,0 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, transformando-as em
455,7 mil toneladas de açúcar, dos quais 348,8 mil toneladas foram de açúcar refinado, 65,1 mil
metros cúbicos de etanol e 141,0 mil MWh de energia elétrica, além de refinar o açúcar da unidade
industrial São José, produzindo 100 mil toneladas de açúcar refinado adicionais.
Severínia
Severínia foi nossa primeira unidade industrial, inaugurada em 1976 e que hoje é especializada na
produção de açúcares especiais para fins industriais. Passou por um processo de modernização que
terminou em 2007. Processou, na safra 2006/2007, 2,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,
transformadas em 212,8 mil toneladas de açúcar, 59,6 mil metros cúbicos de etanol e 30,6 mil MWh
de energia elétrica.
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São José
São José, uma unidade nova, inaugurada em 2003, passou a fazer parte do Grupo Guarani em maio
de 2006. Processou, na safra 2006/2007, 2,0 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,
transformando-as em 222,1 mil toneladas de açúcar, 81,5 mil MWh de energia elétrica, e
terceirizando a produção de 40,0 mil metros cúbicos de etanol.
Tanabi
Na unidade industrial Tanabi estamos concluindo os trabalhos de montagem das instalações industriais,
com previsão de inauguração em agosto de 2007. Até 25 de maio de 2007, foram plantados 8,3 mil
hectares novos de cana-de-açúcar para expansão, que nos permitem prever a transformação de
1,1 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, na safra 2008/2009.
Companhia de Sena
A unidade industrial da Companhia de Sena está localizada em Marromeu, em Moçambique.
Na safra 2006/2007, a Companhia de Sena processou aproximadamente 654,2 mil toneladas
de cana-de-açúcar, transformadas em 19,7 mil toneladas de açúcar refinado e 49,5 mil toneladas de
açúcar bruto. Com perspectivas de crescimento, a Companhia de Sena possui um contrato
de concessão renovável com o Governo de Moçambique para usar e desenvolver 91,0 mil hectares
de terra por um período de 50 anos, renovável por igual período.
Unidade Industrial Recém Adquirida–Andrade
Em 25 de maio de 2007, foi celebrado um Contrato de Compra e Venda de Ações entre a Companhia, na
condição de compradora, e Fabrício Andrade e Alexandre Andrade, na condição de vendedores, relativo à
compra feita por indicação da Companhia, pela Cruz Alta Participações, da totalidade do capital social da
Jocael. Referida sociedade detém 39,3% do capital social da Andrade. Após tal aquisição, na mesma data
de 25 de maio de 2007, a Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações com José Carlos de
Andrade e Eliana Marchesi Bicalho de Andrade, também acionistas da Andrade, para compra de ações
representativas de 28,1% adicionais do capital social da Andrade, condicionada ao exercício do direito de
preferência por parte dos demais acionistas da Andrade. Como nenhuma das partes envolvidas exerceu seu
direito de preferência, em 4 de junho de 2007 as ações da Andrade, representativas de 28,1% do seu
capital social, foram transferidas para a Cruz Alta Participações, por indicação da Companhia, nos termos do
Contrato de Compra e Venda de Ações acima mencionado. Desta forma, a Cruz Alta Participações passou a
deter, direta e indiretamente, 67,4% do capital social da Andrade.
Mercado de atuação
A Andrade atua na cadeia de suprimento sucroalcooleira, como produtora de cana-de-açúcar, bem
como transformadora de cana-de-açúcar em açúcar, etanol e energia elétrica, e comercializa açúcar e
etanol nos mercados doméstico e para exportação.
Constituída em 1961, a Andrade passou por um processo de modernização iniciado em 1999, que
incluiu a construção de uma fábrica de açúcar e que será finalizado com a conclusão das obras em
andamento para a construção de uma refinaria de açúcar. Tais investimentos demonstram a vocação
da Andrade para a produção de açúcares refinados e para fins industriais.
Posicionamento no processo competitivo
Na safra encerrada em 30 de abril de 2007, a Andrade classificou-se no 32º lugar no ranking de
unidades produtoras de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil, segundo a UNICA, tendo
produzido aproximadamente 2,9 milhões de toneladas.
Durante a mesma safra encerrada em 30 de abril de 2007, a Andrade transformou, por meio de seus
2,7 mil empregados (incluindo safristas) a cana-de-açúcar acima mencionada em 207,9 mil toneladas
de açúcar, 144,4 mil metros cúbicos de etanol e 31,0 mil MWh de energia elétrica.
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Matéria prima e fornecedores
A Andrade utiliza como matéria prima a cana-de-açúcar, que produz e também que adquire, de mais
de 500 fornecedores.
As demonstrações financeiras auditadas da Andrade referentes ao exercício social findo em 30 de abril de
2007 e demonstrações financeiras auditadas da Jocael, e as informações financeiras pro forma não auditadas,
que apresentam a posição financeira e os resultados da nossa Companhia acrescentados, dentre outros, de
posição financeira e os resultados da Jocael e Andrade, extraídos das demonstrações financeiras auditadas pela
BDO Trevisan relativas ao exercício findo em 30 de abril de 2007, e de determinados ajustes proforma
conforme descritos na seção "Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os
Resultados Operacionais - Informações Proforma" deste Prospecto, foram incluídos nos Anexos G e H deste
Prospecto, elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, de forma a refletir os
resultados efetivos da Jocael e da Andrade, como se elas tivessem sido adquiridas em 1 de maio de 2006 no
caso da demonstração de resultado e em 30 de abril de 2007 no caso do balanço patrimonial.
Processos Judiciais e Administrativos
Questões Fiscais
ICMS. Nos anos de 2003 a 2006 foram lavrados nove Autos de Infração e Imposição de Multa - AIIM
contra a Andrade, em decorrência de suposta falta de recolhimento do Imposto sobre a Circulação de
ICMS excedente em razão (i) de saídas de mercadorias (etanol hidratado carburante) no período a
destinatário desconhecido, diverso do endereço indicado, descaracterizando dessa forma, as operações
interestaduais e gerando a cobrança da diferença de alíquota de 25% (interna) e 7% (interestadual); e (ii)
de saídas de mercadorias (etanol hidratado carburante) com supostas declarações falsas nas notas fiscais
quanto ao estabelecimento destinatário. De acordo com estimativa feita pela Administração da
Companhia, o montante total em discussão é de aproximadamente R$12 milhões.
REFIS. Em 15 de julho de 2003, a Andrade ingressou com ação ordinária visando a declaração da nulidade da
confissão de débito feita para fins de inclusão do referido débito no REFIS. Em 1997 e 1998 a Andrade foi
autuada pela suposta falta de recolhimento de IRPJ, IRF, CSLL, PIS e COFINS. Apresentada impugnação, a
decisão administrativa de primeira instância foi desfavorável. Em 2000, em decorrência da suposta
impossibilidade financeira de efetuar depósito de 30% para a apresentação do recurso administrativo, a
empresa incluiu referido débito no REFIS. BDO Trevisan preparou, a pedido da Andrade, relatório em que
chega às seguintes conclusões: (i) houve arbitramento do estoque em 70% do maior valor de venda de cada
período em decorrência da forma como a empresa escriturava os estoques; (ii) houve desconsideração das
provisões decorrentes da participação dos fornecedores na alteração dos preços; e (iii) foi desconsiderado o
aumento de glosas de despesas e custos da empresa, ocasionando o aumento do patrimônio, e,
consequentemente, o aumento do saldo devedor de correção monetária, reduzindo o lucro e a base de cálculo
do IR. Em decorrência dos fatores acima, a Andrade requereu a declaração da nulidade da confissão da dívida
para ingresso no REFIS, com a exclusão de tais valores do parcelamento. O valor da causa era, em 5 de
setembro de 2003, de aproximadamente R$78,2 milhões. Com base em sua assessoria, a Companhia estima
como possíveis como as chances de a Andrade elidir a confissão do débito.
Questão Cível
Ação de Execução. A Massa Falida do Banco Santos move contra a Andrade ação de execução cujo
objeto refere-se a um contrato de mútuo celebrado entre a Andrade e referido Banco, no valor de
R$3 milhões. O valor da causa é de aproximadamente R$5,5 milhões, e a Companhia, amparada por
seus assessores, estima como possível o risco de perda.
Projeto Cardoso
O projeto Cardoso tem 3,6 mil hectares de cana-de-açúcar plantados em 2006 e 15,9 mil hectares de
terras agrícolas contratadas por parcerias agrícolas. Em março de 2007 obtivemos a licença prévia do
projeto que nos permite implantar a unidade industrial em um prazo de dois anos.
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Processamento de cana-de-açúcar
O diagrama abaixo ilustra as principais características técnicas de nossas unidades industriais e a
evolução de suas capacidades de processamento de cana-de-açúcar.

Fonte: Companhia.

O gráfico abaixo, por sua vez, ilustra nossa crescente capacidade de processamento de cana de açúcar
desde 2001:

2001/02

2002/03

2003/04

Fonte: Companhia.
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Nossos Produtos
Açúcar
Produzimos uma grande variedade de açúcares, incluindo mais de 10 linhas de produtos. Lideramos a
produção e venda de açúcares especiais ou de maior valor agregado, como o açúcar refinado, açúcar
líquido e açúcar invertido. Excluída a participação na Andrade, 50,3% do açúcar que produzimos é
refinado. Os açúcares líquido e invertido são destinados ao mercado industrial, e vendidos
especialmente para grandes empresas do setor alimentício.
Produzimos, ainda, açúcar VHP, VVHP, açúcar cristal ICUMSA 150, açúcar cristal especial, icing sugar
e açúcar glacê.
Clientes
Realizamos nossas vendas para uma ampla base de clientes no Brasil e nos mercados internacionais. Na
safra 2006/2007, nossos principais clientes internacionais se encontravam na França, Inglaterra e Suíça.
Nosso açúcar é exportado através dos portos de Santos, Paranaguá e Itajaí, através de vendas FOB.
Nossos clientes no Brasil incluem supermercados, distribuidores de gêneros alimentícios e fabricantes
de alimentos e bebidas.
Vendemos aproximadamente 16,8% de nossa produção de açúcar no mercado doméstico de varejo.
Vendemos 38,1% do açúcar produzido no mercado doméstico industrial, para clientes dos segmentos
de alimentos e bebidas. Possuímos acordos comerciais e relações de longo prazo com alguns dos
principais atuantes destes mercados. Exportamos 45,1% do açúcar produzido nas especificações VHP,
cristal e refinado, tendo como clientes as principais trading companies do setor.
Na safra de 2006/07, cerca de 64,0% do açúcar que vendemos no mercado de varejo foi refinado,
representando nosso perfil de empresa com foco em produtos de valor agregado. No mercado
industrial, o mix flexível e completo de produtos de que dispomos atende às necessidades de grandes
empresas multinacionais do setor alimentício.
Na safra de 2005/06, nossas exportações foram compostas de cerca de 81,8% de açúcar refinado e
18,2% de açúcar cristal. Na safra 2006/07, este mix foi modificado, devido ao ingresso da São José no
Grupo Guarani, especializada na produção de açúcar VHP. Com isto, nossas exportações, em volume,
compuseram-se de cerca de 50,0% de açúcar refinado, 49,0% de açúcar VHP e 1,0% de açúcar cristal.
Nossos canais de comercialização de açúcar envolvem, basicamente, redes supermercadistas de vários
portes e atacadistas, nas vendas ao varejo, e trading companies e corretoras, nas exportações.
No mercado industrial, as vendas são realizadas indústria-a-indústria (business to business).
Distribuição e Transporte
Varejo
Praticamente a totalidade de nossas vendas de açúcar ao mercado varejista são realizadas por via rodoviária.
Como é comum neste mercado, cerca de 55,0% das vendas são entregues na modalidade CIF, na qual
somos responsáveis pela contratação da transportadora que faz a entrega ao cliente. No volume restante, as
entregas são realizadas na modalidade FOB, na qual o cliente se responsabiliza pela contratação da
transportadora e pela retirada do produto em nossas unidades.
Na safra 2006/2007, distribuímos diretamente 54,0% das vendas ao mercado varejista, sendo que
o restante foi entregue através de nossos centros de distribuição, localizados em Duque de Caxias-RJ
e em Taboão da Serra-SP.
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No mesmo período, aproximadamente 98,0% das nossas vendas foram feitas por nossos representantes
comerciais, tendo o restante sido realizado diretamente com nossos clientes.
Indústria
Assim como no varejo, nossas vendas na indústria são realizadas totalmente por via rodoviária. Somos
responsáveis pela entrega de 20,0% de referidas vendas, sendo o restante retirado pelos nossos
clientes em nossas unidades industriais.
Na safra 2006/2007, entregamos, a partir de nossas unidades industriais, aproximadamente 98,0% das
nossas vendas de açúcar, tendo o restante sido entregue por meio dos centros de distribuição de
Duque de Caxias e de Taboão da Serra.
No mesmo período, na indústria, 25,0% de nossas vendas foram feitas diretamente pela unidade
industrial, tendo o restante sido comercializado pelos nossos representantes comerciais.
Exportação
Na safra 2006/2007, todas as nossas exportações foram entregues na modalidade FOB, segundo a qual
nossos clientes retiram o produto no porto, tendo sido geralmente utilizado o porto de Santos. Do açúcar
transportado até o porto, aproximadamente 80,0% foi transportado por via rodoviária e 20,0% por
ferrovias. Durante tal período, as vendas foram realizadas basicamente por tradings e corretoras, nosso
principal canal de comercialização no mercado, o que totalizou aproximadamente 99,0% de nossas
vendas. Somente 1,0% das exportações foram negociadas diretamente pelas unidades industriais.
Preços do Açúcar
Nos contratos firmados pela Companhia com seus clientes, a precificação do açúcar, tanto na área de
varejo como na área industrial, vale-se do indicador CEPEA/ESALQ.
Etanol
Produtos
Produzimos e vendemos etanol anidro e hidratado.
•

Etanol Anidro: O etanol anidro é um produto resultante da destilação de vinho centrifugado, obtido
através de fermentação do caldo de cana-de-açúcar e do mel final, decorrente do processo de
obtenção de açúcar. Composto principalmente de álcool etílico ou etanol, podendo ser classificado
como uma mistura hidroalcoólica com teor alcoólico mínimo de 99,3º INPM. O etanol anidro é
comercializado a granel em tanques inspecionados para transporte de produtos inflamáveis, sendo
adicionado à gasolina para depois ser enviado aos postos de abastecimento.

•

Etanol Hidratado: O etanol hidratado é um produto resultante da destilação de vinho centrifugado,
obtido através de fermentação caldo de cana-de-açúcar e do mel final, decorrente do processo de
obtenção de açúcar. Composto principalmente de álcool etílico ou etanol, podendo ser classificado
como uma mistura hidroalcoólica com teor alcoólico mínimo de 92,6º INPM. O etanol hidratado
apresenta aspecto incolor e é comercializado diretamente com as distribuidoras de etanol hidratado,
que o distribuiu aos postos revendedores, para utilização imediata dos veículos.

Na safra 2006/2007, o etanol anidro representou cerca de 43,0% do etanol que produzimos, sendo os
restantes 57,0% etanol hidratado, o que segue a tendência atual do setor.
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Clientes
Na safra 2006/2007, vendemos aproximadamente 83,2% de nossa produção de etanol no segmento
de combustíveis para as principais distribuidoras do Brasil. Exportamos cerca de 16,8% de nossa
produção, direcionando nossos produtos para fins industriais e carburantes.
As nossas vendas de etanol, em reais, na safra de 2006/07, agrupadas por tipo de produto, e mercado a que
se destinam, tiveram a seguinte distribuição: 31,9% referente a etanol hidratado, destino mercado interno,
48,7% referente a etanol anidro, também com destino para mercado interno, 12,0% referente a etanol
anidro, destino mercado externo e 7,4% referente a etanol hidratado com destino para mercado externo.
Um canal de comercialização importante nas nossas vendas ao mercado interno são as corretoras, que
realizam a intermediação das vendas às distribuidoras de combustíveis. No mercado de exportação, em
grande parte, realizamos diretamente nossas vendas aos clientes no exterior.
Distribuição e Transporte
Tanto no mercado interno quanto no mercado externo, as nossas entregas de etanol são, na sua maioria,
feitas diretamente da unidade industrial, assim como 100,0% do produto é transportado por via rodoviária.
Mercado Interno
No mercado interno, aproximadamente, 90,0% de nossas vendas são feitas diretamente pelas nossas unidades
industriais e 10,0% delas por corretoras, não sendo realizadas vendas através de representantes comerciais,
fato comum em nossas vendas de açúcar. As entregas de etanol são totalmente feitas na modalidade FOB.
Mercado Externo
As exportações de etanol da Companhia são feitas basicamente pelas nossas unidades industriais (cerca
de 98,0%), sendo somente 2,0% comercializadas por corretoras ou tradings. O transporte do produto
até o porto, assim como o açúcar, é realizado geralmente pelo porto de Santos, sendo que a entrega é
em cerca 70,0% dos casos realizada na modalidade FOB e em cerca de 30,0% na modalidade CIF-Santos.
Preços do Etanol
Nossas vendas de etanol spot acompanham o mercado, sempre seguindo orientações apresentadas
pela SCA ou determinações de nossa Administração. Já nos contratos firmados com nossos clientes,
utilizamos o indicador CEPEA/ESALQ de etanol anidro ou hidratado.
Co-geração de Energia Elétrica
A cana-de-açúcar é composta por água, fibras, sacarose e outros açúcares e sais minerais. Quando a
cana-de-açúcar é processada, separamos a água, açúcares e sais minerais das fibras, chamadas bagaço.
O bagaço é um importante subproduto da cana-de-açúcar e é utilizado como combustível nas caldeiras das
unidades industriais. O bagaço é queimado, produzindo calor e aquecendo a água contida nas caldeiras a
temperaturas elevadíssimas. Essa água se transforma em vapor, que é canalizado e utilizado para a
produção de energia elétrica e também como fonte de calor para a produção do açúcar e do etanol.
Atualmente todas as nossas unidades industriais são auto-suficientes. A unidade industrial Cruz Alta e a
unidade industrial São José geram, ainda, excedente de energia elétrica, comercializada com a CPFL.
Participamos desde 2004 do mercado de energia elétrica, tendo comercializado, na safra de
2006/2007, aproximadamente 121,7 mil MWh. Nossa capacidade instalada de geração de energia
elétrica é de 83,2 MW, apresentando potencial de crescimento em todas as unidades industriais.
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Créditos de Carbono
Acreditamos que o Brasil manterá sua tendência de crescimento, e que para tanto necessitará de
energia. De acordo com o Protocolo de Quioto, foram estabelecidos patamares de crescimento para as
nações signatárias, aos quais correspondem níveis máximos permitidos de emissões de carbono. Caso
tais níveis não sejam atingidos, as nações signatárias do acordo terão a opção de comercializar parte de
suas emissões. A opção de comercializar as emissões permite que um país compre RCEs (Reduções
Certificadas de Emissões), também conhecidos como créditos de carbono. O país comprador poderá
então utilizar os RCEs para atingir seus objetivos de mitigação climática.
A unidade industrial Cruz Alta vende, em média, 60.000 MWh/ano de energia elétrica. De acordo com os
critérios estabelecidos pelo Protocolo de Quioto, referida produção de energia elétrica, a partir de fonte
2
renovável, dá o direito de comercialização de créditos de carbono, à razão de 0,2677 toneladas de CO por
2
MWh produzido, que perfazem 16.062 toneladas de CO por ano, por um período de 7 anos, renováveis.
Elaboramos, a partir de 2002, um projeto demonstrando nossa viabilidade de comercialização de créditos de
carbono, com base no perfil de nossa Companhia. Em 5 de janeiro de 2006 referido projeto foi inscrito na
ONU, tendo sido oficialmente credenciado em 6 de março de 2006, o que nos habilita a comercializar RCEs.
Fornecedores
Temos uma vasta e pulverizada carteira de fornecedores, composta de mais de 1,3 mil empresas, sendo
que o maior fornecedor representa aproximadamente 5,6% do valor anual de compras. Dentre estas
empresas estão fornecedores de combustíveis, equipamentos rodoviários, caminhões, fertilizantes,
defensivos agrícolas, metais de construção mecânica, embalagens e outros. Estão ainda prestadores de
serviços de transporte, montagens industriais e outros. Alguns exemplos de empresas são Shell,
Randon, Ipiranga, Manah, Siemens, Basf e Volkswagen.
Concorrência
O setor sucroalcooleiro no Brasil apresentou uma maior consolidação nos últimos anos por meio de
fusões e aquisições. A maior parte dessas fusões e aquisições envolveu empresas e instalações situadas
na região centro-sul, uma das mais produtivas regiões produtoras de açúcar no mundo.
Apesar da recente onda de consolidações, o setor permanece extremamente fragmentado, com mais
de 325 unidades industriais de açúcar e etanol, em operação na safra 2006/2007 de acordo com a
UNICA. Nós somos o 2º maior produtor de açúcar do Brasil, segundo dados da UNICA e da DATAGRO
para a safra 2006/2007, com capacidade de produção de 1,1 milhão de toneladas de açúcar em maio
de 2007, atrás apenas do Grupo Cosan. Somos o 2º maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil,
segundo dados da UNICA e da DATAGRO para a safra 2006/2007, com capacidade de 11,1 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar, em maio de 2007, ficando atrás apenas do Grupo Cosan.
Ambiente Competitivo
Açúcar
O Brasil é atualmente o maior produtor de açúcar do mundo. De acordo com a UNICA, os 10 maiores
grupos processadores de cana-de-açúcar representam 15,4% do total de unidades produtoras de
açúcar e etanol, representando uma participação de 28,0% do total de cana-de-açúcar processada.
O mercado internacional de açúcar movimentou, na safra 2006/2007, mais de 50,0 milhões de
toneladas, tendo como principais países exportadores Brasil, União Européia, Austrália e Tailândia e
principais países importadores União Européia, Rússia, Golfo Pérsico e Indonésia, de acordo com a
LMC, em seu relatório de março de 2007.
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No que tange a produção de açúcar, na safra 2006/2007, os principais produtores mundiais foram
Brasil, China, Índia e Tailândia. Já entre os principais consumidores, estão Índia, seguido de União
Européia, China e Brasil. Os maiores grupos produtores são Sudzuker, British Sugar, Cosan, Tereos e
CSR, que representam aproximadamente 10% de toda produção mundial desta commodity, de acordo
com a LMC.
Para mais informações, ver “Visão Geral dos Setores de Açúcar e Etanol” e “Fatores de Risco - A forte
concorrência a que estamos sujeitos em nossos setores de atuação pode afetar de maneira adversa
nossa participação no mercado e nossa lucratividade.”
Etanol
A produção mundial de etanol, de acordo com a F. O. Licht, cresceu de aproximadamente 30 milhões
de metros cúbicos no ano de 2000 para cerca de 50 milhões de metros cúbicos no ano de 2006. Os
principais países produtores são EUA, Brasil, China e Índia, que respondem por mais de 80% de toda
produção mundial, demonstrando a concentração da oferta deste produto em poucos países.
No Brasil, assim como o açúcar, o etanol também tem um mercado produtor pulverizado, e apresenta a
sua produção bem distribuída entre os players do setor, os 10 maiores grupos da região centro-sul
representaram, na safra 2006/2007, mais de 25% da produção desta região.
No mercado internacional de etanol, os principais grupos produtores/comerciais de etanol, no ano de
2006, foram ADM (Archer Daniels Midland), Grupo Cosan, US Bioenergy Corporation, Vera Sun Energy
Corporation e Tereos, representando mais de 15% de toda produção mundial deste produto.
Para mais informações, ver “Visão Geral dos Setores de Açúcar e Etanol” e “Fatores de Risco - A forte
concorrência a que estamos sujeitos em nossos setores de atuação pode afetar de maneira adversa
nossa participação no mercado e nossa lucratividade.”
Propriedade Intelectual
A Companhia é titular de 18 marcas registradas junto ao INPI, além de depositária de 29 pedidos de
registro de marca. Nossa principal marca “Guarani” está registrada nas classes 33.10, 33.20,
31.10.20.30 e 32.10.20, o que permite sua presença nos mercados de doces, açúcar, adoçantes em
geral, entre outros.
Dentre as diversas marcas registradas junto ao INPI sob nossa titularidade, 6 encontram-se sob
discussão judicial, bem como 4 dentre os pedidos de registro de marca de que somos depositários.
Finalmente, 10 de nossos pedidos de registro sofreram oposição por parte de terceiros. Todavia,
mencionadas marcas e pedidos de registro referem-se a produtos que não são, atualmente, produzidos
ou comercializados pela Companhia.
A Companhia possui os seguintes nomes de domínio registrados perante o Núcleo de Informação e
Coordenação do Ponto Br – “NIC.br”, órgão responsável pelo registro de nomes de domínio no Brasil:
www.acucarcristal.com.br;
www.acucarglace.com.br;
www.acucarguarani.com.br;
www.acucar.ind.br;
www.acucarinvertido.com.br; www.acucarlight.com.br; www.acucarliquido.com.br; www.acucarnatural.com.br;
www.acucaronline.com.br; www.acucarorganico.com.br; www.acucarrefinado.com.br; www.aguarani.com.br;
www.demerara.com.br; www.gatua.com.br; www.guaranifm.com.br e www.guaranilight.com.br.
Pesquisa e Desenvolvimento
Nossa Companhia mantém convênio com os principais órgãos e instituições de pesquisa do setor, tais
como o CTC, do qual somos sócios, Embrapa, UFSCAR, Instituto Biológico Campinas, Instituto
Agronômico de Campinas (IAC) e Instituto Biodinâmico. Mantemos uma equipe interna dedicada aos
setores de pesquisa e desenvolvimento, formada por cerca de 30 pessoas, em nossa unidade Cruz Alta.
Dedicamos ao setor aproximadamente 1% de nosso orçamento anual da área agrícola.
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Nossos convênios incluem participação no programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar,
da UFSCAR e no programa de Controle Biológico de Pragas de Cana-de-Açúcar, do Instituto Biológico
de Campinas – IBC, dentre outros.
Implementamos um Sistema de Informações Georeferenciadas (“SIG”) que nos auxilia na gestão de
nossa safra, por meio da visualização de nossas operações em mapas eletrônicos, juntamente com
imagens via satélite. Por meio de tal mecanismo, somos capazes de tomar decisões mais precisas, com
maior antecipação de seus impactos sobre toda nossa produção.
Possuímos ainda o sistema ILAB, utilizado no planejamento da colheita da cana-de-açúcar, como a
definição das melhores áreas para colheita, em função das frentes de colheita da unidade industrial,
maximizando, entre outros aspectos, a colheita.
Em nossas operações, utilizamos ainda o LOGTRAC, ferramenta que permite a alocação correta para
cada uma das frentes, realizando um melhor controle de tráfego no transporte da cana-de-açúcar para
as unidades industriais, otimizando toda a frota.
Fomos os pioneiros no Brasil na implementação de plantio mecanizado, desde 1994, hoje aplicado em
mais de 35% da cana-de-açúcar própria processada pelo Grupo Guarani. Desenvolvemos a logística e
mecanismos de abastecimento para dar suporte ao plantio mecanizado. Sendo uma técnica com custo
inferior ao convencional, o plantio mecanizado contribui ativamente para a contínua redução de nossos
custos operacionais, além de envolver menor risco de acidentes.
Após fiscalização e inspeção de nossas propriedades agrícolas e processos de produção, recebemos, em
1º de agosto de 2002, certificação de produtor orgânico emitida pela Associação de Certificação
Instituto Biodinâmico (“IBD”). A certificação exige uma série de cuidados, desde a desintoxicação do
solo até o envolvimento com projetos sociais e de preservação do meio ambiente. Possuindo o
certificado, estamos habilitados a produzir açúcar orgânico, apto a receber selo de qualidade do IBD.
Possuimos certificados International Organization for Standardization (“ISO”) 9001 versão 2000 na
unidade Cruz Alta para produção, venda e assistência técnica de açúcar líquido e invertido e na
unidade Severínia para beneficiamento, embalagem, venda e assistência técnica dos produtos açúcar
cristal especial classificado e icing sugar.
Sazonalidade
O nosso negócio está sujeito a tendências sazonais baseadas no ciclo de crescimento da cana-de-açúcar
na região centro-sul do Brasil. O período anual de colheita da cana-de-açúcar na região centro-sul do
Brasil tem início em abril/maio e se encerra em novembro/dezembro. Este fato acarreta flutuações nos
nossos estoques, que, em geral, apresentam o seu pico de outubro a dezembro, sendo vendidos no
período de entressafra da colheita da cana-de-açúcar (ou seja, janeiro a abril), gerando oscilações do
nosso lucro bruto, e no volume de vendas de açúcar e etanol. Além disto, a sazonalidade afeta o nosso
nível de endividamento e o nosso capital de giro, que geralmente apresentam-se maiores durante o
período de colheita, aumentando assim as nossas despesas financeiras neste período.
Regulamentação do Setor no Brasil
Desde 1939, os preços de cana-de-açúcar, etanol e açúcar eram fixados de acordo com leis federais e a
sua produção era controlada de acordo com planos de safra centralizados estabelecidos pelo governo
federal. Em 1975, o governo brasileiro implementou o Pró-Álcool. A desregulamentação do setor
sucroalcoleiro teve início com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e as primeiras
experiências com os mercados livres no país desde o final da ditadura militar. Em 1989, os produtores
foram autorizados a exportar açúcar diretamente para o cliente, sob a supervisão do governo. Em
1990, o governo extinguiu o Instituto do Açúcar e Álcool, o órgão governamental que controlava
diversos aspectos da produção e vendas de açúcar e etanol, incluindo a elaboração dos planos de safra.
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Em 1996, os planos de safra do governo deixaram de ser obrigatórios e passaram a ser usados apenas
para fins indicativos. Em agosto de 1997, foi criado o Conselho Interministerial de Açúcar e Álcool, que
estipulou uma porcentagem obrigatória de etanol anidro a ser adicionado à gasolina, que desde então,
variou entre 20% e 25% (atualmente 23%). De 1995 a 1999, os preços do açúcar e do etanol foram
sendo gradativamente liberados do controle governamental.
Adicionalmente, permitiu-se que o açúcar fosse exportado livremente de acordo com as condições do
mercado. A desregulamentação total dos preços da cana-de-açúcar ocorreu em 1º de fevereiro de 1999.
Atualmente o setor sucroalcooleiro é praticamente desregulamentado, exceto pelas normas ambientais
referentes à queima da cana-de-açúcar e a adição obrigatória de etanol anidro à gasolina vendida no
Brasil, entre outros.
Regulamentação por parte de Órgãos Públicos
Nossas atividades estão sujeitas a ampla regulamentação por parte dos órgãos públicos, especialmente,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária
As normas básicas sobre supervisão e registro de produtos alimentícios estão previstas, sobretudo, no
Decreto-Lei nº 986/76, na Resolução nº 22, expedida pela ANVISA em 15 de março de 2005 e na
Resolução nº 23, expedida pela ANVISA em 15 de março de 2005, alterada pela Resolução nº 278,
expedida pela ANVISA em 22 de setembro de 2005.
Todos os alimentos fabricados, preparados, beneficiados, acondicionados, transportados, vendidos ou
depositados no Brasil devem ser previamente registrados na ANVISA, exceto quando a própria
regulamentação dispensar tal registro. O Decreto-Lei nº 986/76 e regulamentações posteriores
estabelecem, ainda, regras e padrões que devem ser observados para rotulagem dos alimentos.
O registro do alimento é válido em todo o território nacional por um período de 5 anos, sendo que a
revalidação do registro deve ser solicitada no prazo de até 60 dias antes da data de seu vencimento.
A regulamentação sanitária, contudo, dispensou da obrigatoriedade de registro perante a ANVISA
alguns produtos alimentícios, tais como açúcares e produtos para adoçar. Neste caso, as empresas
devem informar o início da fabricação dos produtos à autoridade sanitária do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, num prazo máximo de até 10 dias, para que possam iniciar a comercialização
dos referidos produtos.
A autoridade sanitária terá um prazo de 60 dias, a contar da data da comunicação da empresa, para
proceder à inspeção sanitária na unidade fabril que dependerá, isoladamente ou em conjunto, da
natureza, do risco associado ao produto, da data da última inspeção e do histórico da empresa. No
caso de a empresa não ser aprovada na referida inspeção, a mesma será notificada para (i) suspender a
produção, e (ii) recolher o(s) produto(s) no mercado, quando a autoridade sanitária julgar necessário
com base na legislação pertinente, arcando com os custos da divulgação para notificação à população,
sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas na legislação.
A análise do processo de pedido de registro do produto é realizada pelas autoridades sanitárias
estaduais ou municipais, de acordo com os Regulamentos Técnicos, Resoluções, Portarias e outros
instrumentos legais pertinentes ao produto, inclusive os aplicáveis à rotulagem. Referidas autoridades
encaminharão, portanto, parecer conclusivo e fundamentado sobre a aprovação ou indeferimento do
pedido de registro do produto à ANVISA, a qual deferirá ou indeferirá, com as devidas justificativas, as
solicitações de registro.
Cabe à ANVISA, ademais, cancelar o registro de produtos alimentícios, por irregularidades ou por erro
de publicação.
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Todos os estabelecimentos que fabriquem, preparem, beneficiem, acondicionem, transportem, vendam ou
depositem alimentos devem ser inspecionados e licenciados pela autoridade sanitária competente estadual,
municipal, territorial ou do Distrito Federal, mediante a expedição do respectivo alvará sanitário. Para tanto,
as empresas devem estabelecer e implementar as Boas Práticas de Fabricação de acordo com o que
determina a legislação e apresentar o Manual de Boas Práticas de Fabricação às autoridades sanitárias, e/ou
implementar e dispor de Manual de Boas Práticas de Fabricação/Armazenagem e nas demais etapas do
processo produtivo sob sua responsabilidade. As empresas devem, ainda, indicar uma pessoa que será
responsável por suas atividades e produtos, perante a ANVISA. A especialidade do responsável técnico pode
variar em razão da natureza dos produtos da empresa.
De acordo com o disposto na Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, que criou a ANVISA, as empresas
que fabriquem, distribuam e/ou importem alimentos devem, ainda, possuir Autorização de
Funcionamento, emitida pela ANVISA, para poderem desenvolver essas atividades.
As empresas de alimentos devem, também, (i) adotar ou assegurar que seja adotada na cadeia
produtiva metodologia que assegure o controle de pontos críticos que possam acarretar riscos à saúde
do consumidor, (ii) comunicar oficialmente à autoridade sanitária, no prazo de 30 dias a partir do início
da comercialização, os locais onde estão sendo comercializados seus produtos, registrados e
dispensados de registro, e solicitar ao órgão de Vigilância Sanitária do Estado, do Distrito Federal ou do
Município que proceda à coleta de amostra dos mesmos, visando a análise de controle, e (iii) manter
atualizadas as fórmulas dos produtos dispensados de registro, disponibilizando-os à autoridade
sanitária, sempre que solicitado.
Os alimentos devem ser produzidos de acordo com o Padrão de Identidade e Qualidade ou
Regulamento Técnico, e demais diretrizes estabelecidas e aprovadas pelas autoridades competentes.
As autoridades sanitárias locais são competentes para inspecionar as unidades fabris para verificar o
cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, bem como informar à ANVISA, por meio de relatórios
gerenciais mensais, a relação das empresas que solicitaram inspeção, indicando as categorias, produtos,
marcas e tipos de embalagens, bem como as que foram inspecionadas, indicando o parecer conclusivo.
A ANVISA, por sua vez, deve manter os Estados atualizados com Cadastro de empresas, produtos
registrados e dispensados de registro, bem como informações das empresas inspecionadas.
A ANVISA publicou novas regras aplicáveis à rotulagem nutricional de alimentos, através da Resolução
RDC nº 360, de 23 de dezembro de 2003, que aprovou o Regulamento Técnico sobre Rotulagem
Nutricional de Alimentos Embalados. De acordo as novas regras, os rótulos de produtos embalados
devem conter a indicação do valor energético e das quantidades de carboidratos, proteínas, gorduras
totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio contidos nos alimentos. Desde 31 de julho de 2006,
todos os alimentos produzidos, comercializados e/ou embalados na ausência do consumidor devem se
adequar às novas regras de rotulagem nutricional.
Combustíveis
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, autarquia especial vinculada ao
Ministério de Minas e Energia, criada pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, é a entidade responsável
pela regulação, contratação e fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria de petróleo,
gás natural e biocombustíveis. A ANP possui, dentre outras, as seguintes responsabilidades:
(i)

Implementar a política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase na
garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, e de
biocombustíveis, em todo o território nacional, e na proteção dos interesses dos consumidores
quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos;

(ii) Autorizar a prática das atividades de refino, processamento, transporte, importação e
exportação de produtos;
(iii) Fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as
atividades integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como
aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato;
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(iv) Fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás natural, seus
derivados e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente;
(v) Regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis,
fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros órgãos da União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios; e
(vi) Exercer as atribuições relacionadas às atividades de distribuição e revenda de derivados de
petróleo e etanol.
As empresas distribuidoras de combustíveis líquidos derivados de petróleo, etanol combustível, mistura
de óleo diesel e biodiesel devem ser registradas como distribuidoras perante a ANP, bem como devem
possuir autorização da ANP específica para a atividade de distribuição.
Os fornecedores de etanol produzido para fins automotivos, assim como os postos revendedores de combustível
automotivo, devem ser previamente cadastrados perante a ANP para comercializarem este produto.
Unidades de processamento de Cana-de-Açúcar
De acordo com a regulamentação, compete ao Departamento de Cana-de-Açúcar e Agroenergia,
vinculado à Secretaria de Produção e Agroenergia do MAPA, dentre outros, planejar, coordenar,
controlar e avaliar a execução das ações governamentais e programas relativos à cana-de-açúcar e
etanol, quando destinados à fabricação de combustíveis, bem como acompanhar o comportamento da
produção e da comercialização da cana-de-açúcar, do açúcar e do etanol, destinados à fabricação de
combustíveis e geração de energia.
Unidades de processamento de cana-de-açúcar devem estar previamente cadastradas perante o
Departamento de Cana-de-Açúcar e Agroenergia para poderem operar, sendo este cadastro válido
pelo período de dez anos, a contar da data de sua emissão.
Acreditamos cumprir com a regulamentação aplicável ao funcionamento de nossos estabelecimentos,
bem como à produção e comercialização de nossos produtos. No entanto, nossa unidade São José não
possui a competente Autorização de Funcionamento para desenvolver a atividade de distribuição de
açúcar. A falta de tal licença pode resultar em penalidades que variam entre advertência, interdição,
cancelamento da autorização e da licença e/ou multa.
Regulamentação Ambiental
Estamos sujeitos a leis e regulamentações federais, estaduais e municipais que regem a proteção do
meio ambiente. As nossas obrigações incluem o atendimento de regras para o lançamento de efluentes
e emissões gasosas no meio ambiente, o armazenamento e destinação final adequada de resíduos
industriais e a proibição de suprimir a vegetação em áreas especialmente protegidas.
Responsabilidade Ambiental
As violações à legislação ambiental podem consistir em crime, atingindo tanto os administradores
(detenção de um a seis meses) como a própria pessoa jurídica. Podem, ainda, acarretar penalidades
administrativas como multas de até R$50 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu triplo em caso de
reincidência) e suspensão temporária ou definitiva da atividade poluidora. Ressalte-se que tais sanções
serão aplicadas independentemente da obrigação de reparar a degradação imposta ao meio ambiente.
Na esfera cível, os danos ambientais, tais como contaminação de solo e águas subterrâneas, implicam
responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isso significa que a obrigação de reparação
poderá afetar a todos os direta ou indiretamente envolvidos, independentemente da comprovação de
culpa dos agentes.
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Nossas atividades requerem constante intervenção no meio ambiente e podem ocasionalmente causar
impactos e danos a áreas de vegetação preservada, ao solo, a águas e corpos d’água, além de poluição
atmosférica. Atualmente estamos envolvidos em procedimentos administrativos perante os órgãos
ambientais, dos quais resultaram a aplicação de penalidades administrativas e o dever de reparar ou
compensar os danos causados, em função de problemas ambientais ligados a deterioração da
qualidade das águas em dois corpos d’água integrantes de nossas fazendas, a queima de palha de cana
de açúcar, as queimadas e a supressão de vegetação. Para maiores informações – vide “Questões
Ambientais - Processos Judiciais e Administrativos”. Há ainda uma potencial fonte de contaminação
decorrente de posto de combustível localizado em terreno próximo a uma de nossas propriedades.
Atualmente, não aderimos a padrões internacionais de proteção ambiental.
Licenciamento Ambiental
A Política Nacional do Meio Ambiente determina que o regular funcionamento de atividades
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do
meio ambiente, está condicionado ao prévio licenciamento ambiental. Este procedimento é necessário
tanto para a instalação inicial do empreendimento quanto para as ampliações nele procedidas. Com
exceção dos casos em que o licenciamento ambiental está sujeito à competência do IBAMA, o órgão
estadual é responsável pelas análises das atividades e emissão de licenças ambientais, bem como pela
imposição de condições, restrições e medidas de controle pertinentes. O órgão licenciador de nossas
atividades é a CETESB. Para fins de licenciamento de empreendimentos cujos impactos sejam
considerados significativos, exige-se a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto sobre o Meio Ambiente (EIA/RIMA). Nesses casos, é obrigatória a realização de investimentos
em unidades de conservação, de modo a compensar o impacto ambiental. O valor do investimento em
compensação ambiental deve ser equivalente a, pelo menos, 0,5% do custo total do empreendimento.
Acreditamos possuir todas as autorizações e licenças ambientais que sejam consideradas relevantes e
necessárias para nosso funcionamento. No entanto, eventuais entraves na obtenção de licenças da
CETESB nos prazos determinados podem atrasar as novas operações de algumas das nossas unidades
industriais. Atualmente, nossas unidades São José e Cruz Alta têm licenças precárias (não definitivas)
vencidas. Pedidos de renovação, em tese, têm o condão de prorrogar a validade das licenças até que as
autoridades ambientais se manifestem. A licença de operação da unidade industrial Cruz Alta, vencida,
teve sua renovação solicitada, e estamos aguardando a manifestação da CETESB. A emissão das
licenças de operação definitivas para a unidade industrial São José, por sua vez, encontra-se sujeita à
realização de procedimentos técnicos e avaliações por parte da CETESB. Pendências no licenciamento
da São José e Cruz Alta podem resultar em paralisação de suas atividades, por tempo indeterminado,
até a regularização das referidas licenças. Ver “Fatores de Risco - A falta de licenças e autorizações com
relação a algumas de nossas unidades industriais pode trazer impactos negativos aos nossos negócios.”
Áreas de Preservação Permanente
O Código Florestal Brasileiro determina que algumas áreas, como áreas de corredeiras, rios, redondezas
de nascentes e topo de morros, são consideradas áreas de preservação permanente (APP). O
desenvolvimento de atividades ou a instalação de empreendimentos nessas áreas somente é permitida
em caso de utilidade pública ou interesses sociais, ou quando referida atividade ou empreendimento
cause baixo impacto ambiental. Em qualquer um desses casos excepcionais, é exigida uma autorização
prévia por parte da autoridade ambiental competente.
O Grupo Guarani possui áreas não cultivadas, cobertas por vegetação nativa preservada ou em
processo de reflorestamento, destinadas a assegurar o equilíbrio ecológico do meio ambiente (APPs).
As áreas de preservação permanente (matas ciliares e encostas, por exemplo) são observadas no
momento do cultivo da cana-de-açúcar e o Grupo Guarani não promove qualquer intervenção nas
mesmas. As terras e terrenos detidos pelo Grupo Guarani referem-se principalmente à localidade onde
estão instaladas suas unidades industriais, uma vez que as áreas cultiváveis pelo Grupo Guarani são
decorrentes de arrendamentos e parcerias agrícolas em propriedade de terceiros.
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A Companhia está envolvida em programas de preservação e educação ambiental, tais como: Produção de
mudas de árvores nativas; Manuseio e disposição de embalagens; Controle Biológico de Pragas; Produção
de Cana-de-Açúcar com Manejo Orgânico; Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas
Superficiais; Programa de Implantação de Corredores Ecológicos e Restauração de Processos Ecológicos; etc.
Reserva Legal
A Companhia encontra-se em processo de adequação aos percentuais mínimos exigidos pelas normas
legais em termos de reserva legal no que atine às áreas próprias, e busca orientar seus parceiros
agrícolas arrendadores e fornecedores no tocante ao cumprimento desta norma legal para as áreas que
não estão sob sua gestão e responsabilidade.
O Código Florestal (art. 16) determina que 20% das áreas rurais onde estão localizadas nossas
unidades, não se computando para este fim as áreas destinadas às APPs, deve ser destinado para
conservação ambiental, constituindo a Reserva Legal. Tal área deve ser averbada na matrícula do imóvel
respectivo, sendo vedada a alteração de sua destinação.
O art. 44 do Código Florestal, com a redação dada pela Medida Provisória 2.166-67 de 24 de agosto
de 2001, institui prazos e mecanismos de compensação da reserva legal, oferecendo ao proprietário
rural que não dispõe dessa área em sua propriedade, alternativas para promover sua recomposição no
prazo de 30 anos (10% a cada 3 anos) ou compensar a reserva legal com outras áreas, mediante
adoção de regime de condomínio entre mais de uma propriedade; compensação com outra área
dentro da mesma microbacia ou bacia hidrográfica no Estado, arrendamento de área sob regime de
servidão florestal ou a aquisição de cotas de áreas de reserva para esse fim instituídas. Tais medidas, no
entanto, só podem ser adotadas mediante a devida aprovação dos órgãos ambientais competentes.
No Estado de São Paulo, a matéria foi regulamentada pelo recente Decreto n° 50.889/06, que
estabeleceu os critérios para averbação, recomposição e compensação de Reserva Legal. Apesar de a
obrigação de averbar a reserva legal na matrícula dos imóveis ainda não ser objeto de fiscalização
incisiva por parte dos órgãos ambientais, enfrentamos algumas demandas judiciais propostas pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo visando ao cumprimento dessa determinação legal, cujas
decisões desfavoráveis poderão nos afetar adversamente. Para maiores informações, ver item
“Processos Judiciais e Administrativos - Questões Ambientais” desta seção “Nossas Atividades”.
A instituição e manutenção de áreas de Reserva Legal podem ter impacto sobre a produtividade de
nossas fazendas e de nossos fornecedores.
Adicionalmente, os governos federais, estaduais e locais podem criar reservas onde as atividades
humanas sejam severamente restritas. Tratam-se das unidades de conservação de cujos exemplos têmse os parques e as áreas de proteção ambiental (APA – Área de Preservação Ambiental), sendo que
apresentamos duas destas áreas em nossas unidades, às margens da Rodovia Assis Chateaubriand.
Queima da Cana-de-Açúcar
A Lei paulista nº 11.241, de 19 de setembro de 2002, estabelece normas para a redução gradativa da
queima da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo. Nas regiões próprias para a substituição da colheita
manual pela colheita mecânica, a lei exige que a queima da cana-de-açúcar seja reduzida da seguinte
forma: 20% da área colhida no primeiro ano (2002); 30% da área colhida até o quinto ano (2006);
50% da área colhida até o décimo ano (2011); 80% da área colhida até o décimo-quinto ano (2016); e
100% da área colhida até o vigésimo ano (2021). Nas regiões que, por razões técnicas, a substituição
da colheita manual pela colheita mecânica envolva processos mais complexos, a queima da cana-deaçúcar deve ser reduzida da seguinte maneira: 10% da área colhida até o décimo ano (2011); 20% da
área colhida até o décimo-quinto ano (2016); 50% da área colhida até o vigésimo-quinto ano (2026); e
100% da área colhida até o trigésimo ano (2031).
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A mesma norma também proíbe que os produtores queimem a cana-de-açúcar a menos de um quilômetro
de distância dos centros urbanos, a menos de 25 metros das estações de telecomunicações e a menos de 15
metros das linhas de transmissão e distribuição de eletricidade, das ferrovias e rodovias federais e estaduais.
A lei exige que os produtores, previamente, solicitem autorização e notifiquem os órgãos competentes e os
proprietários de terras ao redor da área em que a cana-de-açúcar será queimada.
Existem atualmente autos de infração e ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Estadual
relacionados à queima da cana-de-açúcar na região de Barretos. Eventual restrição ou proibição do
órgão ambiental à utilização de tal método ou o sucesso das ações movidas pelo Ministério Público
pode elevar os custos de produção da cana-de-açúcar.
Regulamentação do Setor em Moçambique
Atualmente estão em vigor na República de Moçambique três diplomas legais relativos especificamente
à indústria açucareira:
(a) A Resolução nº 35 de 9 de julho de 2004, concernente à adesão da República de Moçambique
ao Acordo Internacional de Açúcar de 1992, tornando Moçambique membro da Organização
Internacional de Açúcar;
(b) O Decreto nº 4 de 26 de março de 2002, que altera o Código do IVA. Este dispositivo isenta de
IVA (i) as transferências de açúcar, (ii) a importação, aquisição e transferência de certos bens
efetuadas pela indústria açucareira nacional e (iii) a prestação de serviços efetuada no âmbito
da atividade agrícola de produção de cana-de-açúcar destinada à indústria; e
(c) O Diploma Ministerial nº 56, de 11 de abril de 2001, que aprova o Regulamento do Regime
Aduaneiro da Importação do Açúcar, introduzindo sobretaxas na importação de açúcar como
forma de proteção à indústria açucareira nacional.
Adicionalmente, existe legislação específica para investimentos em Moçambique, a Lei nº 3, de 24 de junho
de 1993 (“Lei de Investimentos”), na qual se define o quadro legal básico e uniforme do processo de
realização, na República de Moçambique, de investimentos nacionais e estrangeiros elegíveis ao benefício
das garantias e incentivos nela previstos. O Regulamento da Lei de Investimentos foi aprovado pelo Decreto
nº 36, de 8 de agosto de 1995. O Decreto nº 16, de 27 de junho de 2002, é o dispositivo que aprova o
Código dos Benefícios Fiscais, no qual se estabelecem os incentivos fiscais a atribuir aos investidores no
âmbito da Lei de Investimentos. Ver “Fatores de Risco–A comercialização do açúcar em nossas operações de
Moçambique pode ser afetada por políticas governamentais e outros riscos inerentes àquele país”.
Acreditamos cumprir com a regulamentação aplicável ao funcionamento de nossas operações em
Moçambique.
Recursos Humanos
Em 30 de abril de 2007, e sem contarmos a aquisição do controle da unidade industrial Andrade,
possuíamos 8.743 empregados, dos quais 4.407 eram safristas (contratados para a colheita). Também
contávamos com 72 estagiários. A tabela abaixo indica a distribuição de nossos empregados, por
categoria de atividade, em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007:
Exercício Social findo em 30 de abril de
2005
2006
2007
Administrativo ..............................................................................
Comercial......................................................................................
Industrial/Operacional....................................................................
Total ............................................................................................
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157
159
3.755
4.071

154
179
4.467
4.800

216
236
8.291
8.743

É interessante analisarmos, além do número absoluto de empregados, a evolução do indicador de
empregados das áreas administrativa e comercial, por mil toneladas de cana-de-açúcar transformadas, que
demonstra, entre o exercício social findo em 30 de abril de 2005 e aquele findo em 30 de abril de 2007,
uma diminuição de 0,036 do pessoal administrativo para 0,026, se considerado o aumento da capacidade
da unidade industrial e de 0,036 para 0,029 no que concerne o pessoal comercial. Os empregados
envolvidos na parte industrial e operacional não podem servir como parâmetro neste momento de expansão
do Grupo Guarani, pois há um grande contingente trabalhando na construção das unidades novas
(greenfield) e no plantio de áreas de cana-de-açúcar novas (greenfield e brownfield).
Tendo em vista o setor de atuação da Companhia, e a maior necessidade de mão-de-obra inerente à
época de colheita, é usual contratarmos, a cada safra, safristas encarregados das atividades de colheita,
apenas durante a safra. Nos últimos dois anos, foram rescindidos os contratos de trabalho de 6.627
empregados, sendo: (i) 3.549 empregados dispensados em 2006 (dos quais 3.207 eram contratos de
safra); e (ii) 3.078 empregados dispensados em 2005 (dos quais 2.791 eram contratos de safra).
No exercício social findo em 30 de abril de 2007, nosso valor da folha de pagamento, incluindo
remuneração, encargos sociais e benefícios dos empregados, totalizou R$136,6 milhões, sendo que o
valor efetivamente desembolsado com a folha de pagamento no exercício social findo em 30 de abril de
2006 foi de R$82,3 milhões e, no exercício social findo em 30 de abril de 2005, foi de R$74,0 milhões.
Acreditamos possuir boas relações com nossos empregados e com os sindicatos que os representam.
Fomos escolhidos em 2004 pela revista Exame como uma das melhores empresas para se trabalhar.
Nos últimos 12 anos não passamos por greves e todos os empregados são representados por
sindicatos, quais sejam: Sindicato dos Condutores de Veículos e Trabalhadores em Transportes
Rodoviários de Barretos, Sindicato dos Empregados Rurais de Olímpia, Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Alimentação de Olímpia e Sindicatos dos Trabalhadores da Fabricação de Álcool, Químicas
e Farmacêuticas de São José do Rio Preto.
Além dos benefícios concedidos por força de lei, oferecemos a todos os nossos empregados plano de
saúde, plano odontológico, transporte, auxílio-farmácia, bolsa-estudo, auxílio-funeral, reembolso de
despesas com óculos, alimentação subsidiada nos restaurantes para os trabalhadores das unidades
industriais ou ticket restaurante para os demais. Os gastos incorridos pelo grupo Guarani com estes
benefícios nos exercícios findos em 30 de abril de 2005, 2006 e 2007 totalizaram R$43,6 milhões,
sendo R$20,4 milhões em 2007, R$13,0 milhões em 2006 e R$10,2 milhões em 2005.
Somente aos Diretores, Gerentes e Superintendentes, concedemos os seguintes benefícios
diferenciados: plano de saúde, seguro de vida em grupo e veículo da Companhia.
Plano de Participação nas Metas ou Resultados - PMR
Possuímos Plano de Participação nas Metas ou Resultados – PMR, baseado em metas gerais, individuais
e de assiduidade, para pagamento de percentual aplicado sobre o salário nominal dos empregados.
Possuímos três tipos de PMR, um deles para funcionários em geral, com 2 pagamentos, sendo o
1º realizado em 30 de outubro e o 2º realizado em 30 de abril, um PMR para Gestores e Chefes,
também com 2 pagamentos, o 1º realizado em 30 de novembro e o 2º em 30 de maio e um para
Diretores, Gerentes e Superintendentes, com um único pagamento em 30 de maio. Fomos
questionados na esfera previdenciária sobre a regularidade do PMR. Para maiores informações – vide
“Questões Fiscais e Previdenciárias – Processos Judiciais e Administrativos.”
Nos últimos três anos foram distribuídos a título de PMR, R$10,7 milhões, sendo R$4,4 milhões em
2007, R$3,9 milhões em 2006 e R$2,4 milhões em 2005.
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Terceirização
Além de nossos empregados, contávamos, em 30 de abril de 2007, com 165 trabalhadores
terceirizados, que prestam serviços nas seguintes atividades: transporte de empregados, segurança,
limpeza e administração do refeitório. Contávamos, ainda, com 100 trabalhadores avulsos, contratados
para realização de serviços de movimentação de cargas.
Firmamos em 13 de abril de 2007, Termo de Ajustamento de Conduta (“TAC”), nº 3.125/2007, com o
Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, comprometendo-nos a não terceirizar mão-de-obra em
qualquer de nossas atividades-fim. O TAC foi assinado levando-se em conta o interesse da Companhia
em continuar a contratar a mão-de-obra do sindicato para movimentação de cargas. A fiscalização do
Ministério do Trabalho, por sua vez, entendia ser a movimentação de cargas uma atividade-fim da
Companhia. A Companhia entende como atividade-fim aquela exercida desde o plantio e corte da
cana-de-açúcar até o empacotamento do produto de seu processamento. Portanto, a movimentação
de cargas exercida pelos trabalhadores avulsos, que manuseiam açúcar já ensacado, não é considerada
por nós como atividade-fim.
Em caso de descumprimento do TAC será imposta à Companhia uma multa de R$10,0 mil por item do
TAC descumprido e por empregado, reajustável até a data do efetivo pagamento e aplicável enquanto
dure a situação de descumprimento.
Seguros
Em 30 de abril de 2007, tínhamos apólices de seguros vigentes para (i) veículos; (ii) prédios e seu
conteúdo, inclusive mobiliário, equipamentos, utensílios, matéria-prima e estoque dos prédios, bem
como de integridade e funcionamento do maquinário agrícola e de responsabilidade civil operacional,
no limite máximo de indenização de R$493,5 milhões; e (iii) operações industriais e comerciais,
incluindo produtos em território nacional e contingências de veículos, com limite máximo de
indenização de R$41,2 milhões.
Toda a nossa cobertura de seguros foi contratada com sólidas companhias do mercado brasileiro,
dentre elas a Itaú XL Seguros Corporativos S.A. e a AGF Brasil Seguros S.A.
Acreditamos que as apólices de seguro que mantemos atualmente são adequadas para a cobertura de
nossas operações.
Contratos Relevantes
Contrato de Arrendamento Zelux. Celebramos em 1º de maio de 2001 um contrato de arrendamento
de imóveis rurais para fins de produção de cana-de-açúcar com a empresa Zelux Agrícola Ltda. Através
deste contrato, a empresa Zelux Agrícola Ltda. arrendou para a Companhia uma área de 3.506,3
alqueires de terras. O prazo deste contrato compreende o ciclo de produção (cinco anos) da cana em
curso na data da sua assinatura, acrescido de um ano adicional, com direito a renovação, pela
Companhia, por mais um ciclo de produção, também acrescido de um ano adicional. Desta forma, o
prazo máximo de vigência deste contrato será até 15 de dezembro de 2013, de forma a abranger o
arrendamento de área na qual o ciclo de produção que tenha se iniciado na data da sua assinatura.
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Contratos de Fornecimento de Cana de Acúcar: Somos parte de diversos contratos de fornecimento,
por meio dos quais adquirimos cana de açúcar produzida em propriedades rurais de terceiros,
compreendendo o volume de aproximadamente 6,0 milhões de toneladas a ser entregue entre 2007 e
2018. O valor a ser desembolsado em função destas compras é determinado a cada encerramento de
safra pelo preço da tonelada de cana estabelecido pelo modelo definido no CONSECANA. A avaliação
deste compromisso pelo preço médio praticado na safra 2006/2007, de R$49,96 por tonelada, resulta no
total de aproximadamente R$300,0 milhões. Em sua maioria, os contratos têm duração de 5 a 6 safras,
sendo que grande parte dos contratos foi firmada entre 2004 e 2006.
Contratos de Parceria Agrícola: Somos parte de 659 contratos de parceria agrícola, através dos quais
assumimos a obrigação de desenvolver a lavoura de cana-de-açúcar e de partilhar a produção havida
nestas áreas com os parceiros proprietários dos imóveis rurais. Em contrapartida, nós nos obrigamos a
entregar aos nossos parceiros, como participação destes nos frutos da parceria, de 21% a 30% da
produção de cana de açúcar.
Ingresso da São José no Grupo Guarani. O nosso Acionista Controlador e as Acionistas Pessoas
Físicas/Jurídicas celebraram um Contrato de Permuta de Ações, em 24 de março de 2006, envolvendo
aproximadamente 12,9% do capital social da Companhia e, aproximadamente, 59,4% do capital social
da São José. Foram garantidas obrigações da Companhia e da São José num valor estimado em
R$9.415.000,00, pelo prazo de 5 anos a contar de 2 de maio de 2006, mediante a celebração de
Contratos de Penhor em que as Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas concederam ao nosso Acionista
Controlador um penhor sobre 28.900 ações (hoje correspondendo a 2.456.500 ações, considerado o
desdobramento ocorrido em 29 de junho de 2007) de emissão da Companhia e nosso Acionista
Controlador concedeu às Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas um penhor sobre 276.649 ações de
emissão da São José, hoje detidas pela Cruz Alta Participações.
Debêntures. Em 30 de maio de 2007, a Companhia realizou emissão privada de 141.065 Debêntures
conversíveis em ações da própria Companhia, correspondendo a um montante total de R$141,1 milhões, com
vencimento em 1º de dezembro de 2007, sem a incidência de encargos remuneratórios. As Debêntures foram,
na sua totalidade, subscritas e integralizadas por nosso acionista, Tereos do Brasil. Não obstante, nos termos da
legislação vigente, foi assegurado aos demais acionistas da Companhia direito de preferência para a subscrição
das Debêntures conversíveis. As Debêntures serão automaticamente conversíveis em ações ordinárias de
emissão da Companhia, antes da data de vencimento, no evento de uma oferta pública de ações de emissão
da Companhia, como a presente Oferta. Nesse caso, o valor total de principal das Debêntures será convertido
em ações ordinárias de emissão da Companhia as quais farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou
de juros sobre o capital próprio, que vierem a ser distribuidas pela Companhia, observada a participação
acionária dela decorrente. O valor da conversão será o Preço por Ação da Oferta, e as Debêntures serão
convertidas na data da aprovação da fixação do Preço por Ação.
Garantias prestadas por Tereos. Em 25 de maio de 2007, foi celebrado um Contrato de Compra e
Venda de Ações entre a Companhia, na condição de compradora, e Fabrício Andrade e Alexandre
Andrade, na condição de vendedores, relativo à compra feita por indicação da Companhia, pela Cruz
Alta Participações, da totalidade do capital social da Jocael (que detém 39,3% do capital social da
Andrade). Após tal aquisição, na mesma data de 25 de maio de 2007, a Companhia celebrou Contrato
de Compra e Venda de Ações com José Carlos de Andrade e Eliana Marchesi Bicalho de Andrade,
também acionistas da Andrade, para compra de ações representativas de 28,1% adicionais do capital
social da Andrade. Nosso Acionista Controlador prestou fiança, em ambos os Contratos de Compra e
Venda acima mencionados, garantindo as obrigações pecuniárias da compradora, com relação a
parcelas vincendas dos preços de compra, no valor total de R$151,6 milhões.
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Acordo de Não Concorrência. Firmamos com Tereos, em 29 de junho de 2007, um acordo de não
concorrência, por meio do qual a Tereos se compromete a dar prioridade à nossa Companhia em
qualquer atividade canavieira que o Grupo Tereos tenha a oportunidade de controlar em qualquer
lugar do mundo, exceto na França ou seus territórios.
Prestação de Serviços com Tereos. Celebramos com Béghin-Say, ex-acionista da Companhia, em 2002, um
Contrato de Prestação de Serviços, segundo o qual Béghin-Say prestava à Companhia serviços relacionados à
estratégia de gestão, e assistência, contrato este que já teve sua validade expirada. Devido a uma
reorganização societária, ocorrida no exterior, Tereos sucedeu à Béghin-Say, tornando-se Acionista Controlador
da Companhia. Levando-se em consideração a visão de vanguarda que nos é proporcionada por nosso
Acionista Controlador, e as sinergias com ele compartilhadas, a Companhia e Tereos permanecem cumprindo
os termos do Contrato acima mencionado, segundo o qual Tereos presta à Companhia serviços relacionados à
estratégia de gestão, assistência em matérias comercial e financeira, política de comunicação, contabilidade e
controle de gestão, pesquisa e desenvolvimento, gestão administrativa e de recursos humanos, entre outras
áreas. Em contrapartida aos serviços prestados, a Companhia reembolsa à Tereos custos como gastos e
despesas incorridos pela Tereos para a realização da assistência acima descrita, incluindo reembolso por
eventuais viagens realizadas por executivos, custos estes que são acrescidos de 8%, que correspondem à
remuneração da Tereos. Tais valores são provisionados mensalmente pela Companhia, e pagos à Tereos
anualmente. Ademais, nos termos do Acordo de Acionistas, o montante anual pago pela Companhia à Tereos,
sob o Contrato de Prestação de Serviços acima descrito, encontra-se limitado a 1% do faturamento líquido da
Companhia. Nos últimos três exercícios sociais, os valores efetivamente pagos pela Companhia à Tereos foram
de: (i) R$0,9 milhão, para o exercício findo em 30 de abril de 2005; (ii) R$0,6 milhão, para o exercício findo em
30 de abril de 2006; e (iii) R$0,7 milhão, para o exercício findo em 30 de abril de 2007.
Contrato com CPFL. Celebramos com a CPFL, contrato de fornecimento de energia gerada, em caráter
exclusivo durante o prazo de 9 anos e 6 meses (de maio/2003 a dezembro/2012). Na impossibilidade da
fornecermos as quantidades mensais definidas no contrato, podemos adquirir energia de terceiros e
transferir a CPFL. Há a previsão de revisão anual da quantidade de energia a ser fornecida. A previsão de
fornecimento para a safra 07/08 é de 60 mil MWh/ano. O preço contratado é de R$70,52 por MWh, base
maio/2001, corrigido anualmente pela variação do IGP-M acumulada no período. Nossa subsidiária São José,
também celebrou um contrato de fornecimento de energia com a CPFL. Os termos do contrato da São José
são semelhantes ao contrato celebrado pela Açúcar Guarani, sendo que a previsão de fornecimento para a
safra 07/08 é de 60 mil MWh/ano e o preço contratado é de R$71,87 por MWh, base maio/2003, corrigido
anualmente pela variação do IGP-M acumulada no período. No caso de vendermos a terceiros, será
necessário uma autorização prévia da CPFL, sob pena de incorrermos em multa.
Notas de Crédito Rural e Bancárias. Emitimos notas de crédito rural e bancárias, que prevêem, entre outras,
as seguintes hipóteses de vencimento antecipado: (i) se ocorrer uma das causas cogitadas nos artigos 333 e
1.425 do Código Civil; (ii) se for apurada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que
houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue por nós; (iii) se tivermos nossa falência ou
insolvência civil requerida ou decretada; (iv) se sem o expresso consentimento do banco financiador, tivermos
nosso controle acionário cedido, transferido ou por qualquer outra forma alienado; (v) se sem o expresso
consentimento do banco financiador, viermos a sofrer, durante a vigência das notas, qualquer operação de
transformação, incorporação, cisão ou fusão; (vi) se for declarado, por qualquer motivo, por qualquer terceiro
credor, o vencimento de dívidas de nossa responsabilidade; (vii) se o Sistema Central de Risco Crédito do Banco
Central e/ou outro sistema que, em virtude de norma legal, o complemente ou substitua, e/ou qualquer outro
sistema ou serviço, privado ou estatal, de informações de crédito apontar inadimplemento de obrigações de
nossa responsabilidade; (viii) se ingressarmos em juízo contra o banco financiador, ou quaisquer empresas
integrantes do grupo econômico do banco financiador com qualquer medida judicial; (ix) se ocorrer a
modificação das nossas atividades principais por meio de nosso objeto social; (x) se cedermos as obrigações
que assumimos nas notas; e (xi) se houver a alteração ou modificação da composição do nosso capital social. O
saldo devedor destas linhas de financiamento em 30 de abril de 2007 era de R$3.154 mil.
O desempenho de nossas atividades não depende de contratos de financiamento relevantes, exceto os
descritos neste Prospecto.
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Processos Judiciais e Administrativos
Questões trabalhistas
Em 30 de abril de 2007, possuíamos, na esfera administrativa trabalhista, 29 Autos de Infração em
andamento, sendo 6 contra a Companhia e 23 contra nossas controladas. As autuações relacionam-se a
atendimento a ofícios da Justiça do Trabalho em razão de descumprimento de norma legal. Não existem
procedimentos ou inquéritos instaurados pelo Ministério Público do Trabalho contra a Companhia. Os Autos
de Infração acima mencionados não possuem valor. Conseqüentemente, não fazemos provisionamento
com relação a eles. Somente tomaremos conhecimento de valores, quando da notificação do resultado da
defesa, em que será, conforme o caso, imposta uma penalidade concreta e multa.
Em 30 de abril de 2007, existiam 242 ações trabalhistas em curso, sendo 206 movidas contra a
Companhia e 36 contra suas controladas, envolvendo o valor total de R$24,5 milhões. Nosso valor de
provisão em 30 de abril de 2007 é de R$1,4 milhões, para cobrir contingências relacionadas às ações
trabalhistas de todas as nossas unidades industriais que, conforme nosso exame, e de nossos
assessores, entende-se apresentarem risco de perda provável.
Os principais pedidos envolvidos em ações trabalhistas em andamento contra a Companhia e suas
controladas relacionam-se a: (i) horas in-itinere; (ii) horas extras e adicional noturno; (iii) reflexos do
adicional noturno e das horas extras em verbas rescisórias; (iv) adicionais de insalubridade e
periculosidade; (v) intervalo para refeição e descanso; e (vi) danos morais, estéticos e materiais
decorrente de acidente do trabalho. Não existem ações trabalhistas movidas por Sindicatos ou pelo
Ministério Público em andamento contra a Companhia.
O valor de contingências trabalhistas provisionado foi estimado com base nos valores históricos
relativos aos desembolsos efetuados pela Companhia e suas coligadas, para pagamentos de
contingências dessa natureza.
Questões Fiscais e Previdenciárias
Em 30 de abril de 2007, éramos parte em 15 processos judiciais e procedimentos administrativos em
matéria tributária e previdenciária, e o valor total em discussão que poderia ser exigido da nossa
Companhia nestes processos e procedimentos era de aproximadamente R$16,2 milhões. Em 30 de
abril de 2007, registrávamos provisões no montante de R$3,3 milhões relativas a tais processos e
procedimentos. O valor provisionado para pagamento de honorários a nossos assessores, que
patrocinaram ações de natureza ativa, era de R$1,8 milhões. Relacionamos abaixo os processos e
procedimentos mais significativos:
REFIS – PAES. A Companhia tem débitos tributários federais no Programa Especial de Parcelamento
(“PAES”), instituído pela Lei nº 10.684/03, e no Programa de Recuperação de Fiscal (“REFIS”).
É importante mencionar que impetramos Mandados de Seguranças contra as Autoridades Fiscais do
INSS, cuja liminar e sentença favorável já nos foram concedidas, e da Secretaria da Receita Federal, cuja
liminar favorável também nos foi concedida e aguardamos a sentença final, considerado o precedente
do PAES, acima mencionado, buscando o reconhecimento do direito de manter os dois parcelamentos
concomitantemente. Caso não tenhamos sucesso, poderemos ter de pagar antecipadamente a dívida
que já temos, inscrita no REFIS, no valor de R$55,9 milhões. A Companhia entende que a chance de
êxito destes Mandados de Segurança é possível. Além disso, ajuizamos Ação Ordinária contra a União
Federal objetivando a redução da dívida consolidada no REFIS, tendo em vista que a Secretaria da
Receita Federal incluiu débitos a maior naquele parcelamento.
INSS – Autônomos e Administradores. Ajuizamos ação com o intuito de obter provimento judicial para
efetuar a compensação de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração a título de comissão remunerada de autônomos, quando, na verdade, o
valor for desembolsado a título de pagamento de preços de venda de participação. Ainda não foi
efetuada a compensação. O valor envolvido nessa ação corresponde a R$2,5 milhões, pagos em
setembro de 2006. A Companhia entende como possível o risco de perda envolvido nesse caso.
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Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) – Lei nº 8.393/91 – Aumento de alíquota – Impetramos
Mandado de Segurança para afastar a exigência do IPI sobre açúcar à alíquota de 18% durante o período
compreendido entre fevereiro/94 e novembro/97. Não existe provisão dos valores em discussão, tendo em
vista que acreditamos que as perspectivas de êxito da discussão são prováveis. Tal análise foi feita por
nossos advogados e fundamenta-se na Instrução Normativa da Receita Federal nº 67/98, que reconheceu
a inexigibilidade do IPI à alíquota de 18% no período em discussão. A ação remete ao período anterior à
aquisição da Companhia pelo Grupo Tereos, tendo restado acordado, em Contrato de Compra e Venda
de Ações, que a responsabilidade pelo valor em discussão é dos antigos vendedores da Companhia,
sendo limitada a um valor máximo determinado pelo contrato e com acerto final a ser concluído e pago,
se devido, no prazo de 5 anos a contar do dia 31 de outubro de 2001. Atualmente, o Grupo Tereos e os
antigos vendedores estão em tratativas para estender o período acordado de garantia, sem que haja
imediato desembolso de valores, por parte dos antigos vendedores, em relação a esta contingência.
INSS – Contribuições Previdenciárias. O INSS lançou em nome da Companhia cinco Notificações Fiscais
de Lançamento de Débito (“NFLD”) para a cobrança de contribuições previdenciárias, no valor total de
aproximadamente R$12,3 milhões, atualizado até 30 de abril de 2007. Provisionamos o valor de
R$3,3 milhões em referência a tais contingências. As NFLD’s lançadas referem-se a contribuições
previdenciárias incidentes sobre (i) as parcelas pagas a título de PMR - Participação de Metas e
Resultados, seguro de vida em grupo e previdência privada; e (ii) os valores pagos as cooperativas de
trabalho e produtores rurais autônomos. A Companhia entende como provável os riscos de perda
envolvidos nos processos relacionados aos pagamentos a título de previdência privada e aos produtores
rurais autônomos. Quanto às demais NFLD, envolvendo o valor total de aproximadamente
R$8,9 milhões, o risco de perda é possível e, portanto, não foi realizada provisão.
Parcelamentos
Aderimos aos Programas de Recuperação Fiscal – REFIS e Parcelamento Especial – PAES para incluir débitos
devidos ao INSS, PGFN e Receita Federal. O valor total atualizado dos saldos remanescentes de ambos os
Programas é de R$306,9 milhões, em 30 de abril de 2007. Os parcelamentos estão sendo pagos
regularmente pela Companhia e atualmente restam 350 parcelas a vencer no Programa REFIS e 80 no
Programa PAES, que são pagos mensalmente em valor equivalente a 1,2% do faturamento da Companhia.
Questões Ambientais
As atividades da Companhia geraram diversas autuações lavradas pelos órgãos ambientais. Foram
lavrados autos de infração contra nós, com imposição de penas de multas, relacionados à queima da
cana-de-açúcar, que faz parte do processo de colheita da cana-de-açúcar. Os mesmos fatos geraram três
ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público Estadual, na região de Barretos, com o objetivo de
estabelecer obrigações de não mais realizar as queimas de cana-de-açúcar, além de indenização
ambiental. Em todas, recebemos ordem judicial de proibição de queima de cana-de-açúcar.
Fomos autuados ainda por diversas atividades que alegadamente interferiram de forma negativa no
meio ambiente. As autuações da Companhia tiveram origem ainda em supressão de vegetação,
interferência em área de preservação permanente e possíveis danos (morte de peixes) causados à
qualidade da água do rio Turvo por fertirrigação.
Questões Cíveis
Em 30 de abril de 2007, existiam 51 ações judiciais diversas em curso, envolvendo a Companhia e suas
controladas, cujo valor em discussão era de aproximadamente R$11,9 milhões e o valor de provisão era
de R$5,2 milhões.
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As ações de natureza cível, nas quais figuramos como réus, envolvem questões usuais e inerentes à
nossa atividade. Referem-se a ações indenizatórias em geral, ações de consignação em pagamento,
ações possessórias, ações em que autores questionam encerramento de relações comerciais e buscam
ressarcimento por prejuízos experimentados, entre outras. Tais ações envolvem, ainda, questionamento
quanto a alegados acidentes de trabalho, por meio das quais empregados ou ex-empregados
argumentam que, durante o expediente de trabalho, ou em decorrência do exercício do contrato de
trabalho, teriam sofrido acidentes ou doenças profissionais equiparadas a acidentes de trabalho e,
como conseqüência, apresentariam algumas seqüelas.
Destacamos duas ações civis públicas em que se discute a obrigação das usinas de açúcar e etanol de
constituir um plano de assistência social a fim de aplicar, em benefício de seus trabalhadores, os
percentuais mínimos de 1% sobre preço oficial do saco de açúcar de 60 kg, de 1% sobre o valor oficial
da tonelada de cana-de-açúcar entregue, a qualquer título, pelos fornecedores e de 2% sobre o valor
oficial do litro de etanol, em conformidade com o disposto no artigo 36 da Lei Federal n.º 4.870, de 1º
de dezembro de 1965.
A ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a Usina São José e a União Federal,
perante a 2ª Seção Judiciária de Ribeirão Preto, processo n.º 2005.61.02.013521-9, foi julgada
improcedente em primeira instância. Estimamos possível o risco de perda dessa ação.
Já a ação civil pública movida pela Associação de Defesa e Proteção dos Direitos do Cidadão contra
várias indústrias do ramo, entre as quais a Companhia, em curso perante a 3ª Vara Cível de
Sertãozinho, ainda se encontra na fase de instrução processual. Estimamos remoto o risco de perda
dessa ação.
Destacamos ainda a ação condenatória movida pela Cooperativa de Crédito Rural dos Fornecedores de
Cana da Região de Catanduva Ltda., perante a 2ª Vara Cível de Olímpia, processo n.º 1920/99, na qual
a Companhia foi condenada em primeira instância ao pagamento do percentual de 1% sobre o preço
da tonelada de cana-de-açúcar recebida, com base no preço fixado pela CONSECANA, a ser apurado
em liquidação de sentença, referente ao período de janeiro de 1999 até a data da liquidação da
sentença e em dobro, conforme dispõe o artigo 146 do Decreto nº 3855/21 de novembro de 1941,
acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde a época em que eram devidas, além das
verbas de sucumbência. Desde 2001, o caso encontra-se em fase recursal perante o Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo. Mais recentemente, a Companhia requereu o depósito judicial do valor em
discussão, correspondente a aproximadamente R$12 milhões, em abril de 2007. Estimamos possível o
risco de perda dessa ação.
Outros processos
O Ministério Público Federal ingressou com ação penal, em curso perante a 3ª Vara Federal Criminal de
São José do Rio Preto, contra diretores e representantes comerciais da holding Trilux Participações S.A.,
dentre os quais o nosso Diretor Operacional, Jacyr da Silva Costa Filho. De acordo com a denúncia,
teria havido venda de açúcar para empresas da Região Amazônica entre 1992 e 1994 com isenção de
IPI, sem que o açúcar tenha efetivamente chegado ao seu destino na Zona Franca de Manaus. Os réus
são denunciados pelas supostas práticas de sonegação fiscal e formação de quadrilha ou bando. A
pena para a prática de sonegação fiscal é reclusão de 2 a 5 anos e multa e a pena para o crime de
formação de quadrilha ou bando é reclusão de 1 a 3 anos. O açúcar era vendido para empresas
localizadas nas regiões da Amazônia e Porto Velho, as quais têm incentivo de isenção total de IPI e
parcial de ICMS. As sacas eram faturadas para as aludidas regiões, e o açúcar vendido e entregue na
porta da unidade comercial. Apurou-se que as transportadoras contratadas pelos clientes
comercializavam o açúcar, principalmente, no Estado de São Paulo. Todos os diretores, inclusive Jacyr
da Silva Costa Filho, foram absolvidos na esfera estadual de todas as acusações relacionadas ao ICMS
para as mesmas operações. Diante desse precedente e pela defesa formulada em benefício dos réus,
entendemos que o risco de condenação é remoto.
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Companhia de Sena
Celebramos com Berneuil (sociedade francesa detida por nosso Acionista Controlador), em 25 de maio
de 2007, um contrato de compra e venda, por meio do qual adquirimos 50,0% do capital social da
SHL, sociedade holding detentora de participação societária correspondente a 91,1% do capital social
da Companhia de Sena.
A Companhia de Sena é uma sociedade constituída em Moçambique, cujo capital é detido 91,1% pela
SHL e 8,9% pelo Estado de Moçambique. A Companhia de Sena tem por objeto social o cultivo de
cana-de-açúcar bem como sua industrialização e distribuição. Em 20 de agosto de 1998, o Governo de
Mocambique outorgou à Companhia de Sena a Autorização de Projeto de Investimento nº 115/98,
concedendo à sociedade certos incentivos fiscais, dentre os quais destaca-se a isenção de imposto
sobre os rendimentos da sociedade durante os primeiros 5 anos de atividade, uma redução em 80%
deste imposto a partir do sexto ano de atividade e ainda a isenção de imposto sobre os dividendos
distribuídos, por um período de 25 anos, renovável por sucessivos períodos de 5 anos.
No curso de suas operações, em 13 de setembro de 2001, a Companhia de Sena celebrou contratos de
empréstimo no âmbito de uma operação de project finance. Como garantia do pagamento dos
empréstimos internacionais contraídos, foram constituídas as seguintes garantias a favor das
instituições financeiras: (i) hipoteca sobre imóveis; (ii) cessão de créditos; (iii) cessão de indenizações de
seguros; (iv) penhor sobre ações do capital social da sociedade, correspondendo atualmente a
aproximadamente 26,5% da totalidade do capital social; (v) penhor de contas bancárias; (vi) penhor de
equipamentos; e (vii) penhor de estoques de açúcar.
Na safra 2006/2007, a Companhia de Sena processou em Moçambique aproximadamente 654,2 mil
toneladas de cana-de-açúcar, transformadas em 19,7 mil toneladas de açúcar refinado e 49,5 mil
toneladas de açúcar bruto.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL, SÓCIO-AMBIENTAL,
PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL
A Companhia desenvolve projetos sociais junto às comunidades circunvizinhas às nossas unidades
industriais, além daqueles organizados junto à comunidade de colaboradores através da instalação de
brinquedotecas municipais, preparação profissional de jovens, recuperação de adolescentes usuários de
drogas, incentivo à prática de esportes, orientação e prevenção de doenças bucais, educação financeira
doméstica e inserção na sociedade de pessoas com necessidades especiais. No exercício social findo em
30 de abril de 2007 foram investidos cerca de R$265,5 mil nestes projetos.
Anualmente são apoiados pela Companhia 32 projetos e ações sociais que beneficiam 18 mil
adolescentes, adultos e idosos de 15 cidades da região noroeste do Estado de São Paulo.
Em 11 de março de 2004 celebramos Convênio com a Prefeitura Municipal de Olímpia, o Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e a Fundação de Apoio à Tecnologia, com o objetivo de
estabelecer cooperação técnico-educacional entre nós e referidas entidades, e expandir o atendimento
à demanda por educação profissional no Município de Olímpia. O projeto oferece aos egressos do
Ensino Médio de Olímpia habilitações profissionais de técnico em turismo e técnico em açúcar e etanol,
custeadas por nós e pelas entidades acima mencionadas.
Em reconhecimento às suas ações sociais e ambientais, a Companhia recebeu os selos:
Empresa Amiga da Criança (Fundação Abrinq) – Uma das entidades mais sérias e respeitadas do país
na avaliação do investimento social para criança e adolescente e que a Companhia possui desde 1997.
Balanço Social Ibase (Instituto Brasileiro de Análises Sociais, fundado pelo Sociólgo Herbert de Souza, o
Betinho.) – A Companhia possui este selo desde 2003 em reconhecimento ao compromisso desta com a
qualidade de vida de seus colaboradores e da comunidade e com a preservação do meio Ambiente.
Empresa que Educa (SENAC) – A Companhia tem formado turmas desde 2003, tendo como proposta
preparar os jovens para o mercado de trabalho.
A Companhia está envolvida em diversos projetos sociais, dentre os quais:
Coral Arcanjos – Em Guapiaçu, cidade próxima à Companhia, a Companhia patrocina cursos para
45 meninos e meninas que formam o Coral Arcanjos. Além do suporte material, a empresa incentiva o
aprendizado da importância da família, dos amigos e da escola em suas vidas.
Rio Preto Mais Verde – A Companhia é parceira do Rotary Club em um projeto que envolve plantar
100.000 mudas de árvores na cidade de São José do Rio Preto. Neste trabalho são oferecidas à
população árvores e cartilhas através das quais as pessoas aprendem a plantar e cuidar das árvores,
para que as mudas cheguem à idade adulta.
Projeto Lixo Útil – A Companhia, em parceria com o Rotary Club, Rotaract Club e o Interact Club, de
Olímpia, estimulam alunos da rede pública de Olímpia a fazerem a coleta seletiva do lixo e a preservar a
natureza através do “Projeto Lixo Útil” para conscientizá-los sobre a importância desta forma de
destinação do lixo como meio de preservação da natureza.

190

ADMINISTRAÇÃO
De acordo com o nosso Estatuto Social, somos administrados por um Conselho de Administração que
deve ser composto por, no mínimo, 5 membros e, no máximo, por 7 membros, e por uma Diretoria
que deve ser composta por 6 membros. Nosso Estatuto Social prevê um Conselho Fiscal de
funcionamento não permanente, composto por 3 membros efetivos e igual número de suplentes,
devendo ser instalado a pedido dos nossos acionistas. A Companhia está sujeita a determinadas regras
relativas à administração que decorrem do Regulamento do Novo Mercado, do seu Estatuto Social e do
Contrato de Participação no Novo Mercado, assinado em 29 de junho de 2007 e cuja eficácia se
encontra suspensa até a data da publicação do Anúncio de Início.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, responsável pela orientação geral
dos nossos negócios, incluindo a nossa estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras
atribuições, pela eleição de nossos diretores e fiscalização da gestão destes, bem como pela
contratação de nossos auditores independentes.
Atualmente o nosso Conselho de Administração é formado por 7 membros – um presidente, um vicepresidente e 5 conselheiros sem qualquer denominação específica. Durante os períodos de ausência ou
afastamento temporário de um membro do Conselho de Administração, o presidente do Conselho de
Administração poderá nomear um membro suplente para substituir o membro ausente ou indisponível.
Os membros do Conselho de Administração são eleitos em assembléia geral de acionistas por um
mandato de 1 ano e estão sujeitos à reeleição. Os mandatos de todos os atuais membros do nosso
Conselho de Administração vencem em 30 de maio de 2008. Os membros do Conselho de
Administração estão sujeitos à destituição a qualquer tempo, com ou sem justa causa, mediante
deliberação tomada em uma assembléia geral de acionistas. O Conselho de Administração é presidido
pelo presidente do Conselho de Administração e, em sua ausência, pelo vice-presidente do Conselho
de Administração. Os membros do Conselho de Administração não precisam residir no Brasil. Não
elegemos os membros suplentes do Conselho de Administração.
O Conselho de Administração se reúne uma vez a cada trimestre e a qualquer momento quando uma reunião
extraordinária for convocada pelo presidente ou por seu suplente. As decisões do Conselho de Administração
exigem um quorum mínimo da maioria dos conselheiros em exercício e são tomadas por maioria de votos,
sendo atribuído ao Presidente do Conselho de Administração voto de qualidade, no caso de empate na
votação em decorrência de eventual composição de número par de membros do Conselho de Administração.
O Acordo de Acionistas assegura às Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas direito de nomear 1 (um)
membro do Conselho de Administração da Companhia e respectivo suplente, independentemente do
número de membros do Conselho de Administração estabelecido no Estatuto Social da Companhia.
Nosso Acionista Controlador obriga-se a concorrer com seu voto, para eleição do membro do Conselho
de Administração e respectivo suplente indicados pelas Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas. Para mais
informações, ver “Principais Acionistas - Acordo de Acionistas”.
O quadro a seguir lista os atuais membros do nosso Conselho de Administração:
Nome
Alexis Duval
Philippe Duval
Renaud Wattinne
Jean Claude Religieux
Maria Heloísa de Andrade Mura
Jeremy John Austin
(1)
João Carlos de Figueiredo Ferraz
(1)

Conselheiro desde

Cargo

30.5.2007
24.4.2003
30.5.2007
29.6.2005
2.6.2006
30.5.2007
30.5.2007

Presidente
Vice-Presidente
Conselheiro
Conselheiro
Conselheira
Conselheiro
Conselheiro

Conselheiro Independente.
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Quantidade de ações detidas
85
85
85
85
3.014.355
85
85

Segue um resumo da experiência comercial de cada um dos membros do Conselho de Administração:
Alexis Duval, administrador de empresas, trabalha no Grupo Tereos, no Brasil, desde 2002. Foi membro do
Conselho de Administração da Cosan S.A. Indústria e Comércio de agosto 2005 a maio 2007, na condição
de representante do Grupo Tereos. É atualmente Diretor Presidente e Presidente do Conselho Administrativo
da Companhia. Graduado em administração de empresas, pela Hautes Études Commerciales, na França
(2001). Atua como Conselheiro da UNICA. É filho de nosso conselheiro, Philippe Duval. Alexis Duval foi
nomeado, em abril de 2007, membro da diretoria da Tereos, na França, encarregado das atividades de
cana-de-açúcar, cargo esse no qual será empossado em 1º de outubro de 2007. Ocupará o cargo de Diretor
Presidente da Guarani até tal data, e permanecerá no cargo de Presidente do Conselho de Administração da
Companhia. O Sr. Alexis Duval tem endereço comercial em Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5-parte,
localizada na altura do Km. 155 da Rodovia Assis Chateaubriand, CEP 15400-000, na Cidade de Olímpia,
Estado de São Paulo. Possui 85 ações representativas de nosso capital social.
Philippe Duval, graduado em administração de empresas, pela Hautes Études Commerciales, na
França, atuou durante toda a sua carreira profissional na indústria açucareira. Substituiu seu pai na
presidência da antiga cooperativa Union SDA (atual Tereos). Desde 1984, administrou o
estabelecimento e o desenvolvimento da cooperativa Union SDA, bem como o crescimento do Grupo
Tereos na França e no exterior. É pai de nosso Diretor Presidente e Presidente do Conselho de
Administração, Alexis Duval. O Sr. Philippe Duval tem endereço comercial em Rue Pasteur, 11, 02390
Origny-Sainte-Benoîte, França. Possui 85 ações representativas de nosso capital social.
Renaud Wattinne, começou sua carreira na Béghin-Say em 1974 ocupando vários cargos
relacionados às finanças da empresa, até ser nomeado Diretor Financeiro da Béghin-Say em 1992 e em
2002 assumiu também o cargo de Diretor Geral. Atualmente é o Diretor Geral e Diretor Financeiro do
Grupo Tereos. O Sr. Renaud Wattinne tem endereço comercial em Rue Pasteur, 11, 02390 OrignySainte-Benoîte, França. Possui 85 ações representativas de nosso capital social.
Jean Claude Religieux, graduado em Engenharia de Tratamento de Água e Meio Ambiente pela Escola
ENGEES de Estrasburgo na França (1973), possui 32 anos de experiência na indústria de açúcar e etanol de
beterraba e cana-de-açúcar. Já ocupou os cargos de Diretor Técnico e Geral em usinas na França. Em 2000,
no Brasil, assumiu o cargo de Diretor da FBA - Franco Brasileira S.A., uma joint venture com o grupo Cosan.
Em 2005, foi nomeado Presidente do Conselho de Administração da Companhia, cargo que ocupou até
2007, quando passou a ocupar o cargo de conselheiro sem designação específica. O Sr. Jean Claude Alain
Religieux tem endereço comercial em Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5-parte, localizada na altura do
Km. 155 da Rodovia Assis Chateaubriand, CEP 15400-000, Olímpia, Estado de São Paulo. Possui 85 ações
representativas de nosso capital social.
Maria Heloísa de Andrade Mura, graduada em Odontologia pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas (SP), atualmente cursa MBA em Gestão de Empresas na Fundação Armando Álvares
Penteado (FAAP) em Ribeirão Preto. Iniciou sua carreira no setor sucroalcooleiro em 1995 assumindo o
cargo de Diretora Agrícola na Andrade. De 2002 a 2006, passou a fazer parte do Conselho de
Administração da Andrade e da São José. A partir de 2006, passou a ser acionista da Companhia e
membro do Conselho de Administração. É cooperada da Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus, da
Canaoeste em Bebedouro (SP) e da Copercana em Sertãozinho (SP). A Sra. Maria Heloísa de Andrade
Mura tem endereço comercial em Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5-parte, localizada na altura do
Km. 155 da Rodovia Assis Chateaubriand, CEP 15400-000, Olímpia, Estado de São Paulo. Possui
3.014.355 ações representativas de nosso capital social.
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Jeremy John Austin, completou mestrado em Artes pela Universidade de Oxford na Inglaterra (1985).
Iniciou sua carreira na Sucden, na França, em 1985, e em 1989 começou a trabalhar com o mercado
de açúcar brasileiro. Em 1994 foi nomeado responsável pela Sucden do Brasil, e em 2003 mudou-se da
França para o Brasil para maior envolvimento com a indústria de açúcar brasileira. Atualmente, é
presidente da Sucden do Brasil. Foi membro do Conselho de Administração da FBA - Franco Brasileira
S.A. de 2000 a 2005. O Sr. Jeremy John Austin tem endereço comercial na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, nº 1726, 6º andar, CEP 04543-000. Possui
85 ações representativas de nosso capital social.
João Carlos de Figueiredo Ferraz, graduado em Economia pela Universidade Mackenzie (1977).
Possui 28 anos de experiência no setor sucroalcooleiro. Fundador, em 1997, da Destilaria Jardinópolis
S.A. - Jardest, depois Jardest S.A. Açúcar e Alcool, onde exerceu os cargos de Diretor Superintendente,
Vice-Presidente e Presidente. No período de 1979 a 1993 foi Diretor e membro do Conselho de
Administração da Sopral - Sociedade dos Produtores de Açúcar e Álcool. Fundador, em 1997, da
Crystalsev Comércio e Representações Ltda., onde exerceu o cargo de Presidente da Diretoria até
março de 2007. Fundador, em 1999, da extinta Brasil Álcool S.A., onde ocupou o cargo de VicePresidente. Fundador, em 1999, da extinta Bolsa Brasileira de Álcool, onde ocupou o cargo de
Presidente. Fundador, em 2000, da SCA, onde ocupou o cargo de Presidente do Conselho de
Administração. De abril a setembro de 2001, foi Coordenador-Presidente do Conselho da UNICA, e
membro do Conselho até abril de 2007. Foi ainda Secretário e membro do Conselho Deliberativo e
Fiscal do Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de São Paulo e membro do Conselho Deliberativo
e Fiscal do Sindicato de Fabricação do Alcool no Estado de São Paulo. O Sr. João Carlos de Figueiredo
Ferraz tem endereço comercial em Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5-parte, localizada na altura do
Km. 155 da Rodovia Assis Chateaubriand, CEP 15400-000, Olímpia, Estado de São Paulo. Possui
85 ações representativas de nosso capital social.
Diretoria
A Diretoria é o nosso órgão administrativo executivo. Os diretores executivos são os nossos
representantes legais e são responsáveis pela organização interna, processo deliberativo, operações
diárias e implementação de políticas e diretrizes gerais estabelecidas periodicamente pelo Conselho de
Administração ou pela Assembléia Geral de Acionistas.
Atualmente, a nossa Diretoria é formada por 6 membros, eleitos na reunião do Conselho de
Administração realizada em 30 de maio de 2007, com mandato até 30 de maio de 2008.
Os membros da Diretoria são eleitos pelo Conselho de Administração por mandatos de 1 ano e estão
sujeitos à reeleição. O Conselho de Administração fixa as atribuições dos Diretores e pode destituir qualquer
Diretor a qualquer tempo, com ou sem justa causa. De acordo com a Lei 6.404/76, os Diretores devem
residir no Brasil, podendo ou não ser acionistas. A nossa Diretoria se reúne regularmente e a qualquer
tempo quando uma reunião extraordinária é convocada pelo Diretor Presidente.
O quadro a seguir lista os membros atuais da nossa Diretoria:
Nome
Alexis Duval
Jacyr S. Costa Filho
Antonio A. Stuchi
Paulo José M. Passos
Jaime José Stupiello
Reynaldo Ferreira Benitez

Diretor desde

Cargo

1.8.2005
30.5.2007
23.7.1999
15.10.1998
26.7.2006
30.5.2007

Diretor Presidente
Diretor Operacional
Diretor Industrial
Diretor Comercial
Diretor Agrícola
Diretor Financeiro
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Quantidade de ações detidas

85
0
0
0
0
0

Segue um resumo da experiência comercial dos Diretores que não são membros de nosso Conselho de
Administração.
Jacyr S. Costa Filho, formado em Engenharia Civil (1979) e Administração de Empresas (1981), pela
Universidade Mackenzie, com especialização em Marketing pelo International Institute for
Management Development - IMD, em Lausanne, Suíça (1995). Possui 23 anos de experiência no setor
sucroalcooleiro, com ampla atuação no mercado de etanol. Entre as empresas podemos citar a
Companhia, no período de 1984 a 1997, a Brasil-Álcool S.A. e Bolsa Brasileira de Álcool em 1999 e a
SCA, no período de 2000 a 2006. Atualmente, é Diretor Operacional da Companhia e Diretor
Presidente da IETHA – Associação Internacional do Comércio de Etanol. O Sr. Jacyr S. Costa Filho tem
endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
201, 13 Andar, Cj. 132, 05426-100.
Antonio A. Stuchi, graduado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp
(1982). Cursou especialização em Engenharia Açucareira e Alcooleira no CTC em Piracicaba, SP e MBA em
Gestão Empresarial na FGV - RJ. Possui 24 anos de experiência no setor sucroalcooleiro. Em 1990, iniciou
sua carreira na Companhia, ocupando o cargo de Gerente Industrial. Em 1999, foi nomeado Diretor de
Produção, cargo que ocupou até 2005, quando foi designado Diretor Industrial. É membro do Conselho de
Administração e do Comitê Técnico do CTC em Piracicaba, SP. O Sr. Antonio A. Stuchi tem endereço
comercial em Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5-parte, localizada na altura do Km. 155 da Rodovia Assis
Chateaubriand, CEP 15400-000, Olímpia, Estado de São Paulo.
Paulo José M. Passos, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFRJ (1984), cursou Economia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ (1984).
Pós-graduado em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro - FGV- RJ ,
possui o título de Master of Business Administration (MBA) pela FGV –RJ, e pós-graduação em Análise
de Estratégias pela FOA, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Possui 22 anos de experiência profissional
nas áreas comercial, administrativa e de logística. Iniciou sua carreira na Companhia em 1998, tendo
sido eleito Diretor Comercial em 1999, responsável pelas áreas de vendas, logística, suprimentos e
marketing. Conselheiro substituto da Holding Ideiasnet S.A. O Sr. Paulo José M. Passos tem endereço
comercial em Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5-parte, localizada na altura do Km. 155 da Rodovia
Assis Chateaubriand, CEP 15400-000, Olímpia, Estado de São Paulo.
Jaime José Stupiello, graduado em Engenharia Agronômica na Universidade Estadual Paulista de
Jaboticabal (1989), fez curso de especialização em solos na Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, da Universidade de São Paulo em Piracicaba e MBA em Gestão Empresarial na Fundação
Getúlio Vargas (RJ). Iniciou sua carreira profissional na Companhia em 1990 e assumiu os cargos de
Assistente Agrícola, Gestor Agrícola, Gerente Agrícola e, em 2006, assumiu a Diretoria Agrícola da
Companhia. O Sr. Jaime José Stupiello tem endereço comercial em Via de Acesso Guerino Bertoco, Km.
5-parte, localizada na altura do Km. 155 da Rodovia Assis Chateaubriand, CEP 15400-000, Olímpia,
Estado de São Paulo.
Reynaldo Ferreira Benitez, graduado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo (1980), e com especialização “Advanced Management Program” no INSEAD
na França (2000). Trabalhou na empresa Duratex, na área de finanças e controladoria ocupando o
cargo de Gerente Geral de Estudos Econômicos e Planejamento, e posteriormente na ALSTOM, como
responsável financeiro para o Brasil do setor de transporte metro-ferroviário. Nos últimos três anos, foi
Diretor Financeiro de unidade de negócios da ALSTOM na França. Desde fevereiro de 2007 na
Companhia, é Diretor Financeiro, acumulando o cargo de Diretor de Relações com Investidores a partir
de 30 de maio de 2007. O Sr. Reynaldo Ferreira Benitez tem endereço comercial na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 13 Andar, Cj. 132, 05426-100.
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é um órgão independente da administração e dos auditores independentes. As
responsabilidades principais do Conselho Fiscal são fiscalizar os atos dos Administradores, opinar sobre
determinadas propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à assembléia geral para
deliberação, examinar nossas demonstrações contábeis e denunciar aos órgãos de administração e à
assembléia geral os erros, fraudes ou crimes de que tiverem conhecimento. A legislação societária
brasileira exige que tenhamos Conselho Fiscal cujo funcionamento poderá ser permanente ou apenas nos
exercícios sociais em que for instalado por solicitação de acionistas. Nosso Estatuto Social prevê a
instituição de Conselho Fiscal não permanente.
Atualmente não temos Conselho Fiscal em funcionamento.
Remuneração
De acordo com a Lei 6.404/76 e o nosso Estatuto Social, compete aos nossos acionistas, reunidos em
assembléia geral, fixar a remuneração anual, de modo global ou individualizado, dos membros do
nosso Conselho de Administração, Diretoria e Conselho Fiscal, se instalado. Se esta remuneração for
fixada globalmente, de acordo com o Estatuto Social, cabe ao Conselho de Administração deliberar
sobre a forma de distribuição do valor fixado entre os seus membros e os da Diretoria.
Os gastos com remuneração dos administradores e do extinto conselho consultivo durante o exercício findo
em 30 de abril de 2007 somaram R$5,3 milhões, tendo atingido R$2,3 milhões no exercício findo em 30 de
abril de 2006. Na Assembléia Geral Ordinária realizada em 15 de março de 2005 foi fixada a remuneração
global dos Administradores em R$3,0 milhões. No exercício findo em 30 de abril de 2007, a remuneração
global foi superior às previsões existentes em virtude de reestruturação na gestão e mudança dos
administradores da Companhia. Para mais informações, ver a nota explicativa 20 às demonstrações
financeiras de 30 de abril de 2007, 2006 e 2005 a este Prospecto Definitivo como Anexo E.
Contratos e Obrigações
Não há contratos ou outras obrigações relevantes existentes entre nossos Administradores e a Companhia.
Plano de Opção de Compra de Ações
A Companhia não implementou e não pretende implementar qualquer, no prazo mínimo de seis
meses, plano de opção de compra de ações por parte de nossos Administradores.
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PRINCIPAIS ACIONISTAS
Principais Acionistas
O nosso capital social é composto por 107.529.675 ações ordinárias com direito a voto, sem valor
nominal. Nós somos controlados pela Tereos, uma união de cooperativas agrícolas de capital variável,
constituída e existente de acordo com as leis da França, com sede social na Rue Pasteur, 11, 02390
Origny-Sainte-Benoîte, matriculada sob o n.º 407 948 926 no Registro de Comércio e de Sociedades de
Saint-Quentin, número de agrément N2605 e inscrita no CNPJ sob nº 06.698.175/0001-09.
A Tereos é formada por duas sociedades cooperativas, denominadas Union Sucre Éthanol (titular de 75%
do capital) e por Union des Planteurs de Betteraves à Sucre (titular dos restantes 25% do capital). A Union
Sucre Éthanol, por sua vez, é detida por outras sociedades cooperativas, a saber: Union Betteravière de
Picardie (titular de 8,4% do capital), Sucreries Distilleries des Hauts de France (titular de 18,2% do capital),
Union Picardie Ethanol (titular de 1,3% do capital) e Union SDA Collecte (titular, direta e indiretamente, de
72,2% do capital). A Union des Planteurs de Betteraves à Sucre é detida pelas seguintes sociedades
cooperativas: SCA Betteravière d'Escaudoeuvres (titular de 13,2% do capital), SCA Betteravière de la région
de Meaux (titular de 16,8% do capital), SCA de Vente de Betteraves de la Marne et de l'Aube (titular de
21,9% do capital), SCA Betteravière de Chevrières (titular de 13,4% do capital), SCA Betteravière de Boiry
Sainte Rictrude (titular de 16,6% do capital), SCA Betteravière d'Abbeville (titular de 8,7% do capital) e SCA
Betteravière de Pont d'Ardres (titular de 9,4% do capital). Referidas sociedades cooperativas, finalmente, são
detidas por aproximadamente 14.000 cooperados.
Tereos do Brasil Participações Ltda. é uma sociedade brasileira limitada empresária, com sede na Via de
Acesso Guerino Bertoco, Km. 5-parte, localizada na altura do Km. 155 da Rodovia Assis Chateaubriand, CEP
15400-000, Olímpia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº04.100.968/0001-40. A Tereos do Brasil é
controlada diretamente pela S.A.S. Berneuil Participations, sociedade de direito francês, com sede social na
rue Pasteur, 11, 02390 Origny-Sainte-Benoîte, inscrita no CNPJ sob nº 06.698.175/0001-09, que é
proprietária de 99,99% de seu capital social, sendo menos de 0,1% de propriedade da Tereos. A Berneuil,
por sua vez, é detida inteiramente pela Tereos.
O Grupo Tereos ocupa uma posição de destaque no mercado sucro-alcooleiro da União Européia.
Tendo sua origem em Nantes, na França, em 1812, a Tereos, formada por cooperativas agrícolas, é a
quarta maior produtora de açúcar, a quinta maior produtora de etanol do mundo, no ano de 2006,
segundo a LMC e da UNICA, e está em fase de negociação para a aquisição da Talfiie, com a qual se
tornará a terceira maior produtora de glucose da União Européia, segundo a AAF – Association des
Amidonniers et Féculiers. Com capacidade de fornecer produtos e suporte a empresas globais, Tereos
possui grande experiência na tecnologia de produção de açúcar (a partir de beterraba e cana-deaçúcar) e de etanol (a partir de beterraba, trigo e cana-de-açúcar), destacando-se como uma das únicas
empresas mundiais a deter tecnologia de produção a partir de todas as mencionadas variedades de
matérias-primas. No ano de 2006, a Tereos produziu cerca de 2,7 milhões de toneladas de açúcar e
858,0 mil metros cúbicos de etanol. A produção de açúcar e etanol a partir da cana-de-açúcar fora da
França é feita exclusivamente a partir do Grupo Guarani no Brasil e em Moçambique. O Grupo Tereos
comercializa seus produtos sob diversas marcas, tais como Béghin-Say, La Perruche, C’est la Vie, TTD,
Guarani, entre outras.
São ainda nossos acionistas:
•

Matesa Comércio e Participações Ltda., com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na
Rua Itacolomi, nº 561, inscrita no C.N.P.J. sob nº 02.764.965/0001-86. São sócios da Matesa Comércio
e Participações Ltda.: (a) Maria Tereza de Andrade Sichieri, com 3 quotas, (b) Luís Fernando de Andrade
Sichieri, com 49,99% do capital e (c) Ana Carolina de Andrade Sichieri, com 49,99% do capital;
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•

Mahetê Comércio e Participações Ltda., com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo, na Rua Cerqueira César, nº 1070, 8º andar, apartamento 8, inscrita no C.N.P.J. sob
nº 02.764.966/0001-20. São sócios da Mahetê Comércio e Participações Ltda.: (a) Maria
Heloísa de Andrade Mura, com 3 quotas, (b) Juliana de Andrade Mura, com 49,99% do capital
e (c) Cláudio de Andrade Mura, com 49,99% do capital.

•

Maria Tereza de Andrade Sichieri; e

•

Maria Heloísa de Andrade Mura.

As Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas acima mencionadas tornaram-se acionistas de nossa Companhia
por meio da operação que resultou no ingresso da São José no Grupo Guarani (para maiores
informações, vide as seções “Histórico e Reorganizações Societárias” e “Alterações relevantes na
participação dos membros do grupo de controle nos três últimos exercícios sociais” deste Prospecto).
Além das sociedades e indivíduos supra mencionados, nenhum outro acionista individual detém mais
de 0,1% das nossas ações ordinárias.
A tabela a seguir inclui informações referentes à participação acionária na nossa Companhia pelos
atuais acionistas.
Acionista
(3)

Antes da Oferta
Ações
(%)

Tereos ....................................................
80.841.885
(3)
13.152.050
Tereos do Brasil Participações Ltda ..........
Matesa Comércio e Participações Ltda......
3.738.640
Maria Tereza de Andrade Sichieri .............
3.014.355
Mahetê Comércio e Participações Ltda .....
3.738.640
Maria Heloísa de Andrade Mura ...............
3.014.355
Tesouraria ................................................
0
Jean Claude Religieux...............................
85
Philippe Duval ..........................................
85
João Carlos de Figueiredo Ferraz ..............
85
Alexis Duval..............................................
85
Renaud Wattinne .....................................
85
Jeremy John Austin ..................................
85
Outros......................................................
29.240
Total ....................................................... 107.529.675(4)
(1)
(2)
(3)

(4)

75,2
12,2
3,5
2,8
3,5
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

(1)

Após a Oferta
Ações
(%)
80.841.885
23.601.310
3.738.640
3.014.355
3.738.640
3.014.355
0
85
85
85
85
85
85
49.344.652
167.294.347,0

48,3
14,1
2,2
1,8
2,2
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29,5
100,0

(2)

Após a Oferta
Ações
(%)
80.841.885
23.601.310
3.738.640
3.014.355
3.738.640
3.014.355
0
85
85
85
85
85
85
56.741.963,0
174.691.658,0

46,3
13,5
2,1
1,7
2,1
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
32,5
100,0

Sem considerar as Ações Suplementares mas considerando a conversão das Debêntures.
Considerando as Ações Suplementares e considerando a conversão das Debêntures.
Do total das ações detidas conjuntamente por Tereos e por Tereos do Brasil, 85.347.395 ações representativas do capital social da
Companhia (que correspondiam, antes do desdobramento de ações realizado em 29 de junho de 2007, a 1.004.087 ações), encontram-se
penhoradas. Para mais informações, ver “Fatores de Risco – A quase totalidade das ações de emissão da Companhia, de propriedade de
nosso Acionista Controlador e da Tereos do Brasil, encontram-se empenhadas. Parte das ações de emissão da São José, detidas pela Cruz Alta
Participações, encontram-se empenhadas”.
Após a liquidação financeira da Oferta, a Companhia convocará uma Assembléia Geral para retificar a cláusula 5ª de seu Estatuto Social.

Alterações relevantes na participação dos membros do grupo de controle nos três últimos
exercícios sociais e aumentos de capital deliberados nos últimos 5 anos
Em Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária, realizada em 12 de março de 2002, foi deliberado um
aumento de capital social da Companhia, no montante de aproximadamente R$4,1 milhões,
totalmente subscrito e integralizado pela então acionista da Companhia, Béghin-Say. Foram emitidas
14.218 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$289,80.
Em Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária, realizada em 24 de abril de 2003, foi deliberado novo aumento
de capital da Companhia, no valor de aproximadamente R$14,8 milhões, mediante a emissão de 48.940 novas
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$302,52. Referido aumento foi
subscrito e integralizado por Béghin-Say (38.268 ações) e por Edison S.p.A. (10.672 ações).
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O nosso Acionista Controlador e as Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas celebraram um Contrato de
Permuta de Ações, em 24 de março de 2006, envolvendo aproximadamente 12,9% do capital social da
Companhia e, aproximadamente, 59,4% do capital social da São José. Como resultado de tal
operação, nosso Acionista Controlador que detinha aproximadamente 99,9% passou a ser proprietário
de aproximadamente 87,0% de nosso capital social.
Em 25 de setembro de 2006 foi deliberado, em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia e nos
termos do Acordo de Acionistas então em vigor, o aumento de capital social da Companhia, no
montante de R$139,0 milhões, mediante emissão de 165.733 novas ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, ao preço de emissão de R$838,70. Tereos do Brasil subscreveu e integralizou 165.727
ações, tendo as restantes sido integralizadas por acionista minoritário. Assim, Tereos do Brasil ingressou
no quadro acionário da Companhia, com participação equivalente a 14,7% do capital.
Neste momento, Tereos passou a deter 74,3% do capital social da Companhia e as Acionistas Pessoas
Físicas/Jurídicas passaram a deter 11,02% do capital social.
Como parte de nosso processo de reorganização societária, Tereos do Brasil celebrou com as Acionistas
Pessoas Físicas/Jurídicas um novo Contrato de Permuta de Ações em 2007, com a finalidade de permutar
15.348 ações detidas pela Tereos do Brasil no capital da Companhia por 68.250 ações da São José.
Ainda em razão da reorganização societária ocorrida em 2007, a Tereos do Brasil e a Tereos
contribuíram, em aumento de capital deliberado por meio de Assembléia Geral Extraordinária da
Companhia, ações representativas do capital social da São José, passando a deter 12,4% e 76,3% do
nosso capital social, respectivamente. O aumento deliberado foi no valor de R$19,2 milhões, tendo sido
emitidas 117.070 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$916,67. Nosso Acionista Controlador e as Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas foram assim
proporcionalmente diluídos, e como conseqüência passaram a ser titulares, respectivamente, de 76,3%
e 11,2% de nosso capital social.
Finalmente, em Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária realizada em 30 de maio de 2007, foi
deliberado novo aumento de capital da Companhia, no valor de R$17,8 milhões, subscrito pelas
Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas, que assim retornaram, conjuntamente, ao patamar de 12,6% do
capital social da Companhia. Nesta oportunidade, foram emitidas 18.976 novas ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$937,68.
As ações emitidas em referido aumento de capital farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou
de juros sobre o capital próprio, que vierem a ser distribuídos pela Companhia, observada a
participação acionária delas decorrente.
Acordo de Acionistas
Em 2 de julho de 2007 foi celebrado um Acordo de Acionistas entre as Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas
e nosso Acionista Controlador, com validade de 20 anos, renovável automaticamente por igual e
sucessivo período.
Nos termos de referido Acordo, os direitos atribuídos às Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas independem do
percentual de participação acionária que detenham na Companhia desde que não alienem, transfiram ou
cedam suas Ações. O Acordo sujeita a seus termos a totalidade das Ações de propriedade das Acionistas
Pessoas Físicas/Jurídicas e de nosso Acionista Controlador, no momento de sua assinatura, bem como
quaisquer outras a serem emitidas pela Companhia e subscritas e/ou adquiridas pelas Acionistas Pessoas
Físicas/Jurídicas e por nosso Acionista Controlador.
O Acordo de Acionistas assegura às Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas direito de nomear 1 (um)
membro do Conselho de Administração da Companhia e respectivo suplente, independentemente do
número de membros do Conselho de Administração estabelecido no Estatuto Social da Companhia.
Nosso Acionista Controlador obriga-se a concorrer com seu voto para eleição do membro do Conselho
de Administração e respectivo suplente indicados pelas Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas.
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De acordo com as regras do Acordo de Acionistas, a celebração de qualquer contrato ou operação entre a
Companhia e nosso Acionista Controlador, ou qualquer de suas afiliadas, deverá ser precedida de prévia
aprovação de nosso Conselho de Administração, quando envolver, em uma única operação, ou série de
operações correlatas, valor superior a R$1 milhão. É reconhecido, sem prejuízo, o Contrato de Prestação de
Serviços entre a Companhia e nosso Acionista Controlador, segundo o qual são realizados pagamentos
anuais à Tereos. Para mais informações, ver “Operações com Partes Relacionadas”.
Ademais, a aprovação das matérias a seguir depende do consentimento das Acionistas Pessoas
Físicas/Jurídicas (sendo que nosso Acionista Controlador compromete-se a votar segundo parecer por
eles emitido): (a) qualquer alteração no objeto da Companhia pela qual esta deixe de ter como escopo
principal a produção de açúcar e etanol; (b) modificações do Estatuto que conflitem com os termos e
condições do Acordo de Acionistas, que basicamente dão direito aos Acionistas Pessoas Físicas/
Jurídicas a nomear um membro do conselho de Administração e o estabelecido no item (a).
Cada uma das Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas e nosso Acionista Controlador têm direito de
preferência recíproco, na aquisição de Ações (ou direito de subscrição de Ações) da Companhia, que
outra parte do Acordo de Acionistas eventualmente pretenda alienar ou ceder, observados os
mecanismos de notificação e prazos descritos no Acordo de Acionistas. Tal direito poderá ser exercido
apenas sobre a totalidade das Ações ofertadas. Determinou-se, ainda, que a restrição à transferência
de Ações acima descrita não se aplica quando a transferência for realizada (i) a título não oneroso,
pelas Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas a seus herdeiros, ou (ii) a título oneroso, por quaisquer das
Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas ou por nosso Acionista Controlador, a qualquer sociedade detida em
mais de 50%, direta ou indiretamente, pela parte que deseje realizar a transferência de Ações.
Independentemente do estabelecido no Estatuto Social da Companhia, o Acordo de Acionistas
determina que os acionistas terão como objetivo distribuir anualmente 30% do resultado líquido da
Companhia, a título de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
No curso normal de nossos negócios, a Companhia e suas controladas realizam operações de mútuo e
operações comerciais a preços, prazos, encargos financeiros e demais condições comutativas.
As decisões referentes a transações entre nós e nossas controladas são tomadas pela nossa Diretoria,
que ponderará objetivamente o custo-benefício de qualquer operação com terceiros frente a partes
relacionadas, em bases equitativas. Segundo o Acordo de Acionistas, qualquer contrato ou operação
entre a Companhia e nosso Acionista Controlador, ou qualquer de suas afiliadas, deverá ser precedido
de prévia aprovação de nosso Conselho de Administração, quando envolver, em uma única operação,
ou série de operações correlatas, valor superior a R$1 milhão. Ademais, as decisões tomadas por nossa
Diretoria submetem-se à fiscalização de nosso Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, quando
em funcionamento, e das demais instâncias competentes estabelecidas na legislação em vigor.
Em 30 de abril de 2007, as transações com partes relacionadas estavam detalhadas na nota explicativa
nº 9 às nossas demonstrações financeiras consolidadas que integram o Prospecto como Anexo E.
A tabela abaixo resume a situação das transações entre partes relacionadas cujos saldos consolidados
estão descritos em referida nota.
Em 30 de
abril de 2007
R$(milhões)
Ativo Circulante:
Tanabi .................................................................................................................................................
São José ...............................................................................................................................................
Ativo Não Circulante:
Tanabi ..................................................................................................................................................
São José ...............................................................................................................................................
Passivo Circulante:
Tereos do Brasil ....................................................................................................................................
São José ...............................................................................................................................................

0,2
5,5
5,7
80,1
59,2
139,3
(141,9)
(2,7)
(144,6)

Os valores a receber da Tanabi referem-se a adiantamento para compra futura de etanol a ser produzido
durante a safra 2007/2008 e contrato de mútuo com vencimento em 31 de dezembro de 2007, os quais
não apresentam incidência de encargos.
Os valores a receber da São José referem-se a transações comerciais relacionadas à venda de cana-de-açúcar
e à industrialização de melaço para produção de açúcar e etanol, bem como contrato de mútuo, com
vencimento em 31 de dezembro de 2007 sobre o qual não há incidência de encargos remuneratórios.
Em 30 de abril de 2007 não existiam avais, garantias, fianças, hipotecas ou penhor concedidos em
favor de nossas controladas diretas e indiretas, nem entre elas.
Em 30 de maio de 2007, a Companhia realizou emissão privada de 141.065 Debêntures conversíveis
em ações da própria Companhia, correspondendo a um montante total de R$141,1 milhões, com
vencimento em 1º de dezembro de 2007, sem a incidência de encargos remuneratórios. As
Debêntures foram, na sua totalidade, subscritas e integralizadas por nosso acionista, Tereos do Brasil.
Não obstante, nos termos da legislação vigente, foi assegurado aos demais acionistas da Companhia
direito de preferência para a subscrição das Debêntures conversíveis. As Debêntures serão
automaticamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, antes da data de
vencimento, no evento de uma oferta pública de ações de emissão da Companhia, como a presente
Oferta. Nesse caso, o valor total de principal das Debêntures será convertido em ações ordinárias de
emissão da Companhia as quais farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou de juros sobre
o capital próprio, que vierem a ser distribuídos pela Companhia, observada a participação acionária
delas decorrente. O valor da conversão será o Preço por Ação da Oferta e ocorrerá na data da
aprovação da fixação do Preço por Ação.
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O nosso Acionista Controlador e os Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas celebraram um Contrato de Permuta
de Ações, em 24 de março de 2006, envolvendo aproximadamente 12,9% do capital social da Companhia
e, aproximadamente, 59,4% do capital social da São José. Foram garantidas obrigações da Companhia e da
São José num valor estimado em R$9.415.000,00, pelo prazo de 5 anos a contar de 2 de maio de 2006,
mediante a celebração de Contratos de Penhor em que os Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas concederam
ao nosso Acionista Controlador um penhor sobre 28.900 ações (hoje correspondendo a 2.456.500,
considerado o desdobramento ocorrido em 29 de junho de 2007) de emissão da Companhia e nosso
Acionista Controlador concedeu aos Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas um penhor sobre 276.649 ações de
emissão da São José, hoje detidas pela Cruz Alta Participações.
Em 25 de maio de 2007, foi celebrado um Contrato de Compra e Venda de Ações entre a Companhia,
na condição de compradora, e Fabrício Andrade e Alexandre Andrade, na condição de vendedores,
relativo à compra feita por indicação da Companhia, pela Cruz Alta Participações, da totalidade do
capital social da Jocael (que detém 39,3% do capital social da Andrade). Após tal aquisição, na mesma
data de 25 de maio de 2007, a Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações com José
Carlos de Andrade e Eliana Marchesi Bicalho de Andrade, também acionistas da Andrade, para compra
de ações representativas de 28,1% adicionais do capital social da Andrade. Nosso Acionista
Controlador prestou fiança, em ambos os Contratos de Compra e Venda acima mencionados,
garantindo as obrigações pecuniárias da compradora, com relação a parcelas vincendas dos preços de
compra, no valor total de R$151,6 milhões.
Em 25 de maio de 2007 foi celebrado um Contrato de Compra e Venda de Ações entre a Companhia,
na condição de compradora, e Berneuil (sociedade integralmente detida por nosso Acionista
Controlador), relativo à compra de 50,0% do capital social da SHL, detentora de 91,1% da Companhia
de Sena. O valor do negócio foi de EUR 16,8 milhões, equivalente ao valor registrado do investimento
efetuado pela Berneuil na SHL.
Adicionalmente, firmamos com Tereos, em 29 de junho de 2007, um acordo de não concorrência, por
meio do qual a Tereos se compromete a dar prioridade à nossa Companhia em qualquer atividade
canavieira que o Grupo Tereos tenha a oportunidade de controlar em qualquer lugar do mundo, exceto
na França e seus territórios.
Celebramos com Béghin-Say, ex-acionista da Companhia, em 2002, um Contrato de Prestação de
Serviços, segundo o qual Béghin-Say prestava à Companhia serviços relacionados à estratégia de
gestão, e assistência, contrato este que já teve sua validade expirada. Devido a uma reorganização
societária, ocorrida no exterior, Tereos sucedeu à Béghin-Say, tornando-se Acionista Controlador da
Companhia. Levando-se em consideração a visão de vanguarda que nos é proporcionada por nosso
Acionista Controlador, e as sinergias com ele compartilhadas, a Companhia e Tereos permanecem
cumprindo os termos do Contrato acima mencionado, segundo o qual Tereos presta à Companhia
serviços relacionados à estratégia de gestão, assistência em matérias comercial e financeira, política de
comunicação, contabilidade e controle de gestão, pesquisa e desenvolvimento, gestão administrativa e
de recursos humanos, entre outras áreas. Em contrapartida aos serviços prestados, a Companhia
reembolsa à Tereos custos como gastos e despesas incorridos pela Tereos para a realização da
assistência acima descrita, incluindo reembolso por eventuais viagens realizadas por executivos, custos
estes que são acrescidos de 8%, que correspondem à remuneração da Tereos. Tais valores são
provisionados mensalmente pela Companhia, e pagos à Tereos anualmente. Ademais, nos termos do
Acordo de Acionistas, o montante anual pago pela Companhia à Tereos, sob o Contrato de Prestação
de Serviços acima descrito, encontra-se limitado a 1% do faturamento líquido da Companhia. Nos
últimos três exercícios sociais, os valores efetivamente pagos pela Companhia à Tereos foram de:
(i) R$0,9 milhão, para o exercício findo em 30 de abril de 2005; (ii) R$0,6 milhão, para o exercício findo
em 30 de abril de 2006; e (iii) R$0,7 milhão, para o exercício findo em 30 de abril de 2007.
Temos, ainda, contratos operacionais e rotineiros que são celebrados entre as sociedades do Grupo
Guarani, que visam facilitar atividades diárias, mas que não são relevantes para a Companhia.
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Esta seção apresenta breve sumário de disposições relevantes do Estatuto Social, da Lei 6.404/76 e dos atos
normativos expedidos pela CVM. O Estatuto Social é o principal documento que rege a nossa Companhia.
Em 29 de junho de 2007, celebramos “Contrato de Participação no Novo Mercado” com a BOVESPA.
Esse contrato entrará em vigor na data da publicação do Anúncio de Início, sendo que enquanto
estivermos listados em referido segmento, o nosso capital social só pode ser composto de ações
ordinárias. Para nos retirarmos do Novo Mercado, devemos efetivar oferta pública para a aquisição das
ações ordinárias de nossa emissão. Ver “Descrição do Capital Social - Saída do Novo Mercado”.
Geral
Somos uma sociedade por ações de capital autorizado, constituída de acordo com as leis do Brasil, com
sede na Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5, Olímpia, Estado de São Paulo. Estamos registrados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.145.135 e somos uma companhia aberta
perante a CVM com registro n° 20940.
Capital Social
Na data deste Prospecto, o nosso capital social corresponde a R$344.990.752,54, dividido em
107.529.675 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas,
com valor patrimonial por ação, em 30 de abril de 2007, de R$4,51.
O nosso capital social é dividido somente em ações ordinárias. O Estatuto Social autoriza o Conselho de
Administração a aumentar o nosso capital social até R$1.750.000.000,00, sem necessidade de reforma
estatutária. Para cada aumento de capital que exceder o valor autorizado, será exigida a aprovação dos
acionistas reunidos em assembléia geral.
Ações em Tesouraria
Não possuímos ações em tesouraria. Não há ações de própria emissão detidas pela Companhia.
Objeto Social
Segundo o art. 3º do Estatuto Social, temos por objeto preponderante a exploração da indústria e do
comércio de produtos alimentícios, inclusive açúcar, etanol, aguardente e quaisquer outros produtos
derivados da cana-de-açúcar; a comercialização e distribuição de derivados do petróleo e etanol etílico
carburante; o plantio e cultivo de cana-de-açúcar; a produção de fertilizantes, inoculantes, estimulantes
e biofertilizantes para uso próprio e a compra de insumos agrícolas; a prestação de assistência e
serviços técnicos de análises de solos, plantas, fertilizantes, óleos, lubrificantes e resíduos industriais e
de quaisquer outros insumos agrícolas; a locação de máquinas, equipamentos e veículos, com ou sem o
fornecimento de operadores ou condutores desses bens; o transporte de cargas e pessoas, por conta
própria ou de terceiros, e o despacho de cargas e pessoas; o fornecimento de
mão-de-obra; atividades de importação e exportação; a geração, produção e a comercialização de
energia elétrica; a importação, exportação, produção e comercialização de produtos derivados da
sacarose de beterraba ou da cana-de-açúcar, especialmente produtos com oligofrutose ou F.O.S.; a
prestação de outros serviços; a participação em outras sociedades. As atividades do objeto acima
descrito podem ser realizadas no Brasil ou no exterior, quer diretamente pela Companhia, quer através
de subsidiárias ou de participação no capital de outras sociedades.
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Conselheiros
O Estatuto Social prevê que o Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo 5 e no
máximo 7 Conselheiros. O número exato de Conselheiros é estabelecido em assembléia geral pelo voto
de acionistas detentores da maioria das nossas ações ordinárias.
Os Conselheiros são eleitos em assembléia geral ordinária. A Lei 6.404/76 permite a adoção do
processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração, mediante
requerimento de acionistas que representem no mínimo 0,1 (um décimo) do nosso capital social. Se os
acionistas não solicitarem o voto múltiplo, os Conselheiros serão eleitos pela maioria dos acionistas
detentores das ações ordinárias. Além disso, acionistas que detiverem, individualmente ou em
conjunto, 10% ou mais das ações ordinárias de nossa emissão, terão o direito de escolher um
Conselheiro. Os Conselheiros possuem mandato unificado de 1 ano.
Segundo a Lei 6.404/76, cada Conselheiro deve deter, no mínimo, uma ação da nossa Companhia.
Não há idade para aposentadoria compulsória dos Conselheiros.
Segundo as Regras do Novo Mercado e previsão estatutária, no mínimo 20% dos membros do Conselho de
Administração deverão ser Conselheiros independentes, com mandato unificado de, no máximo, dois anos,
sendo permitida a reeleição. Quando, em resultado do cálculo do número de Conselheiros Independentes,
obter-se um número fracionário, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro: (i)
imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5; ou (ii) imediatamente inferior, quando
a fração for inferior a 0,5.
Direitos das Ações Ordinárias
Cada uma de nossas ações ordinárias confere ao seu detentor o direito de um voto em qualquer
assembléia geral ordinária ou extraordinária de nossos acionistas.
Os detentores de ações ordinárias têm direito ao recebimento de nossos dividendos ou outras
distribuições feitas a nossos acionistas de forma proporcional às suas respectivas participações no total
das ações de nossa emissão. Independentemente do estabelecido no Estatuto Social da Companhia, o
Acordo de Acionistas determina que os acionistas terão como objetivo distribuir anualmente 30% do
resultado líquido da Companhia, a título de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. Para mais
informações, ver “Principais Acionistas - Acordo de Acionistas”. Adicionalmente, em caso de liquidação
da nossa Companhia, os detentores de ações ordinárias terão direito ao rateio dos nossos ativos
remanescentes após o pagamento de todos os passivos na proporção de suas respectivas participações
no total das ações de nossa emissão. Os detentores das nossas ações ordinárias não são responsáveis
por futuras chamadas de capital por nossa parte.
De acordo com a Lei 6.404/76, o estatuto social e as deliberações aprovadas em assembléia geral de
sociedade por ações não poderão privar os acionistas dos seguintes direitos:
•

participar da distribuição de lucros;

•

participar do nosso acervo, em caso de liquidação;

•

fiscalizar, na forma prevista em lei, a gestão dos negócios sociais;

•

preferência para subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição,
exceto em algumas circunstâncias específicas nos termos da legislação brasileira, descritas em
“Direito de Preferência”; e

•

retirar-se da nossa Companhia nas hipóteses indicadas na Lei 6.404/76, conforme descrito em
“Direito de Retirada e Reembolso”.
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Em conformidade com o contrato firmado entre a nossa Companhia, os Administradores e a BOVESPA
com respeito à listagem das ações no Novo Mercado, é vedado que tenhamos ações sem direito a voto
ou com direitos restritos de voto, a menos que antes a Companhia seja excluída do Novo Mercado,
exceto nas situações previstas no nosso Estatuto Social.
Destinação dos Resultados do Exercício
De acordo com a Lei 6.404/76, nós devemos primeiro deduzir dos resultados do exercício os prejuízos
acumulados nos exercícios sociais anteriores e a provisão para imposto de renda e contribuições sociais.
Após tais deduções, devemos aplicar o saldo remanescente para o pagamento das quantias destinadas
às participações dos funcionários nos nossos lucros. Lucro líquido é definido como o resultado do
exercício que remanescer após tais deduções.
Destinação do Lucro Líquido
Em cada assembléia geral ordinária de acionistas, será exigido que o Conselho de Administração
recomende como os lucros líquidos do exercício social precedente deverão ser destinados. Tal
destinação está sujeita à deliberação por parte dos nossos acionistas. Os lucros líquidos podem ser
destinados às reservas de lucros e ao pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Reservas de Lucros
A nossa conta de reserva de lucros é composta por reserva legal e reserva de retenção de lucros. O
saldo das reservas de lucros não poderá ultrapassar o nosso capital social, e qualquer excedente deve
ser capitalizado ou distribuído como dividendo. Não possuímos outras reservas de lucros.
Reserva Legal. Nos termos da Lei 6.404/76 e do Estatuto Social, devemos destinar 5% do lucro líquido
de cada exercício social para a reserva legal. A reserva legal não poderá exceder 20% do nosso capital
integralizado. Ademais, poderemos deixar de destinar parcela do lucro líquido para a reserva legal no
exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30%
do capital social.
Reserva Estatutária. Nos termos da Lei 6.404/76, o Estatuto Social pode criar reservas, desde que
determine a sua finalidade, o percentual dos lucros líquidos a ser destinado para essas reservas e o
valor máximo a ser mantido em cada reserva estatutária. A destinação de recursos para tais reservas
não pode ser aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório. Ver “Dividendos”. O Estatuto Social
aprovado na Assembléia Geral realizada em 29 de junho de 2007 prevê que a Companhia manterá
reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Expansão”, que terá por fim assegurar recursos
para financiar aplicações adicionais em ativos operacionais e será formada com até 75% do lucro
líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias, não podendo essa reserva ultrapassar o
valor do capital social.
Reserva para Contingências. Nos termos da Lei 6.404/76, o nosso lucro líquido pode ser destinado para
a reserva para contingências com o objetivo de compensar qualquer diminuição futura nos lucros em
razão de futura perda provável. A reserva deverá ser revertida no exercício em que deixarem de existir
as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda.
Reserva de Retenção de Lucro. Nos termos da Lei 6.404/76, os nossos acionistas poderão deliberar, em
assembléia geral, a retenção de parte do lucro líquido para ser utilizado em nossos investimentos. O valor
retido deve ser utilizado em investimentos conforme orçamento de capital aprovado pela assembléia geral.
O orçamento deve ser revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social. A retenção
de lucros não poderá ser aprovada em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório.
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Reserva de Lucros a Realizar. Nos termos da Lei 6.404/76, quando o dividendo obrigatório ultrapassar a
parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembléia geral de acionistas poderá, por proposta da
Administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Para fins de
constituição da reserva de lucros a realizar, considera-se realizada a parcela do lucro líquido que
exceder à soma do resultado líquido positivo da equivalência patrimonial com o lucro, ganho ou
rendimento, em operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social
seguinte. A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento do dividendo
obrigatório. Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem
sido absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo
obrigatório após a realização.
Dividendos e Política de Dividendos
A Lei 6.404/76 exige que realizemos assembléia geral de acionistas dentro dos quatro meses
subseqüentes ao término de cada exercício social, na qual o dividendo anual poderá ser declarado.
Adicionalmente, dividendos intermediários poderão ser declarados pelo Conselho de Administração
ad referendum da assembléia de acionistas.
A Lei 6.404/76 estabelece o direito dos acionistas ao recebimento, a título de dividendo obrigatório, em
cada exercício social, da quantia de lucros determinada em seu estatuto social, ou se não houver
nenhuma determinação dessa natureza no estatuto social, de 25% do lucro líquido ajustado do
exercício social, acrescido da reversão da parcela realizada dos lucros anteriormente registrados na
reserva de lucros a realizar, se não absorvidos por prejuízos.
Entende-se por lucro líquido ajustado a quantia correspondente ao lucro líquido do exercício menos (i)
as quantias destinadas às reservas legal e para contingências, mais (ii) a reversão da reserva para
contingências. O pagamento do dividendo assim apurado poderá ser limitado ao montante realizado
do lucro líquido, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar.
Dividendos podem ser distribuídos a partir dos lucros líquidos do exercício social relevante, lucros
acumulados e reservas de lucros. Além disso, quaisquer lucros líquidos não destinados às reservas de
lucros devem ser distribuídos como dividendos.
Nos termos da Lei 6.404/76, os dividendos devem ser pagos à pessoa que, na data do ato de
declaração do dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação no prazo de 60 dias
após a declaração do dividendo, a menos que a deliberação dos acionistas determine outra data de
pagamento que, em qualquer caso, deverá ocorrer antes do encerramento do exercício social no qual o
dividendo foi declarado.
O acionista tem prazo de 3 anos a contar da data de pagamento do dividendo para exigir os dividendos
referentes às suas ações, sendo que após esse prazo os valores não reclamados reverterão em favor da
Companhia. O valor do dividendo declarado não está sujeito a ajustes ou correções pela inflação
correspondente ao período entre a data da declaração e a data do pagamento. Conseqüentemente,
em termos efetivos, o valor dos dividendos pagos aos acionistas, pelo fato de não ser corrigido, poderá
sofrer redução substancial devido à inflação.
O Estatuto Social aprovado na Assembléia Geral realizada em 29 de junho de 2007 determina que no
mínimo 25% do lucro líquido ajustado seja distribuído como dividendo obrigatório.
Independentemente do estabelecido no Estatuto Social da Companhia, o Acordo de Acionistas
determina que os acionistas terão como objetivo distribuir anualmente 30% do resultado líquido da
Companhia, a título de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio. Para mais informações, ver
“Principais Acionistas - Acordo de Acionistas”.
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A Lei 6.404/76 permite que suspendamos a distribuição obrigatória de dividendos se o Conselho de
Administração relatar na assembléia geral ordinária de acionistas que a distribuição seria incompatível
com a nossa situação financeira na ocasião. O Conselho Fiscal, se instalado, deve dar parecer sobre
qualquer suspensão da distribuição obrigatória de dividendos. Ademais, a administração deve
comunicar os motivos de qualquer suspensão da distribuição à CVM. Devemos constituir reserva
especial com os lucros líquidos não distribuídos em conseqüência de alguma suspensão. Se não forem
absorvidos por prejuízos subseqüentes, devemos distribuir tais lucros líquidos tão logo a nossa situação
financeira permita.
Nosso Estatuto Social, conforme aprovado pela Assembléia Geral do dia 29 de junho de 2007, prevê
que a Companhia manterá reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Expansão”, que terá
por fim assegurar recursos para financiar aplicações adicionais em ativos operacionais e será formada
com até 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções legais e
estatutárias, não podendo essa reserva ultrapassar o valor do capital social.
Conforme alteração no Estatuto Social aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária do dia 29 de
junho de 2007, os Administradores da Companhia poderão, se atribuído por Assembléia Geral, ter uma
participação nos lucros não superior a 10% (dez por cento) do remanescente do resultado do exercício,
limitada à remuneração anual global dos Administradores. Do resultado do exercício serão deduzidos,
antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre
a renda e contribuição social sobre o lucro.
É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório.
Sempre que for levantado balanço intermediário e com base nele forem pagos dividendos
intermediários em valor ao menos igual a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com o
nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração poderá deliberar, ad referendum da Assembléia
Geral, o pagamento de uma participação intermediária nos lucros aos Administradores.
Juros sobre o Capital Próprio
Desde 1º de janeiro de 1996, as sociedades brasileiras estão autorizadas a pagar juros limitados a
titulares de participações acionárias e considerar tais pagamentos dedutíveis para efeito de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica e, desde 1998, também para efeito de contribuição social sobre o
lucro líquido. A taxa utilizada no cálculo dos juros sobre o capital próprio limita-se à variação pro rata
die da TJLP durante o período aplicável e a dedução limita-se ao que for maior entre: (i) 50% do nosso
lucro líquido (antes de se considerar o pagamento de juros ou quaisquer deduções referentes a CSLL e
IRPJ) e (ii) 50% nossos dos lucros acumulados e reservas de lucros, em cada caso, apenas com relação
ao período relevante. Nos termos do Estatuto Social, o valor distribuído aos acionistas a título de juros
sobre o capital próprio, líquido de imposto retido na fonte, poderá ser imputado como parte do
dividendo obrigatório. De acordo com a legislação aplicável, somos obrigados a pagar aos acionistas
quantia suficiente para assegurar que a quantia líquida recebida pelos acionistas a título de juros sobre
o capital próprio, descontado o pagamento do imposto retido na fonte aplicável, acrescida do valor dos
dividendos declarados, seja no mínimo equivalente ao montante do dividendo obrigatório.
Assembléias Gerais
As assembléias gerais convocadas e realizadas em conformidade com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto
Social estão autorizadas a decidir todos os negócios relativos ao nosso objeto e a tomar todas as
deliberações que julgarem convenientes para proteger os nossos interesses.

206

Os acionistas possuem poderes exclusivos para: (i) alterar o estatuto social; (ii) eleger ou destituir os
membros do Conselho de Administração (e os membros do Conselho Fiscal) a qualquer tempo; (iii)
rever anualmente as contas preparadas pelos Administradores e aprovar as demonstrações contábeis
por eles apresentadas, incluindo a destinação dos lucros líquidos; (iv) autorizar a emissão de debêntures
conversíveis ou com garantia real; (v) suspender o exercício dos direitos de algum acionista; (vi)
deliberar sobre a avaliação de bens a serem aportados por algum acionista ao capital social; (vii)
deliberar sobre a nossa transformação, incorporação, fusão ou cisão, ou nossa dissolução e liquidação,
eleger e destituir nossos liquidantes e aprovar nossas contas; e (viii) autorizar os Administradores a
confessar falência e pedir reorganização judicial ou extrajudicial.
Ressalvadas as hipóteses previstas no nosso Estatuto Social, de acordo com a Lei 6.404/76 as
deliberações aprovadas em assembléia geral não podem privar os nossos acionistas dos seguintes
direitos: (i) direito de votar nas assembléias gerais; (ii) direito de participar na distribuição dos lucros; (iii)
direito de participar, na proporção da sua participação no capital social, na distribuição de quaisquer
ativos remanescentes na hipótese da nossa liquidação; (iv) direito de preferência na subscrição de
ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei 6.404/76 descritas em “Descrição do Capital Social - Direito de Preferência”; e (v)
direito de retirar-se da nossa Companhia nos casos previstos na Lei 6.404/76, conforme descrito em
“Descrição do Capital Social - Direito de Retirada e Reembolso”.
A assembléia geral de acionistas é convocada por meio de aviso a ser publicado pelo menos três vezes
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no jornal “Diário da Região” de São José do Rio Preto e no
jornal “Valor Econômico” quinze dias antes da data de realização da assembléia, em primeira
convocação, e com oito dias de antecedência, em segunda convocação. Esse aviso deve conter a ordem
do dia da assembléia e, no caso de alteração ao Estatuto Social, indicação da alteração proposta.
Excetuadas as assembléias gerais de acionistas convocadas com o objetivo de alterar o Estatuto Social,
para as quais é necessária a presença de acionistas representando dois terços das ações com direito de
voto, em primeira convocação, a Lei 6.404/76 prevê que a assembléia geral de acionistas pode ser
instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas representando, pelo menos, um
quarto das ações com direito de voto. Em qualquer caso, entretanto, se não houver tal quórum em
primeira convocação, a assembléia poderá se realizar, em segunda convocação, com qualquer número
de acionistas.
Ressalvadas as hipóteses previstas no nosso Estatuto Social, as deliberações de assembléia geral de
acionistas são tomadas pelo voto afirmativo de acionistas representando, pelo menos, a maioria das
nossas ações com direito de voto presentes em assembléia geral, sendo excluídas as abstenções.
Entretanto, o voto afirmativo dos acionistas representando a metade das ações com direito de voto é
necessário para (i) reduzir o dividendo obrigatório; (ii) nossa fusão ou incorporação em outra sociedade;
(iii) participar de grupo de sociedades, conforme definição constante na Lei 6.404/76; (iv) alterar o
objeto social; (v) cessação do nosso estado de liquidação; e (vi) nossa cisão ou dissolução.
As assembléias gerais de acionistas são convocadas pelo Conselho de Administração e instaladas e
presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na ausência deste, por outro Conselheiro,
Diretor ou um acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho. Assembléias gerais de
acionistas também podem ser convocadas (i) pelo Conselho Fiscal, se instalado, em determinados casos
previstos na Lei 6.404/76; (ii) por qualquer acionista, se o Conselho de Administração atrasar a
convocação de assembléias, conforme previsto no Estatuto Social ou na Lei 6.404/76, em mais de 60
dias; (iii) por acionistas que detiverem, no mínimo, 5% do capital social, se o Conselho de
Administração deixar de convocar assembléia no prazo de oito dias após o recebimento de pedido de
convocação de assembléia, juntamente com proposta da ordem do dia; e (iv) por acionistas
representando, no mínimo, 5% do capital com direito de voto, se o Conselho de Administração deixar
de convocar assembléia geral de acionistas para a instalação do Conselho Fiscal no prazo de oito dias
após o recebimento de pedido de convocação de assembléia para tal fim.
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O acionista pode ser representado na assembléia geral de acionistas por procurador nomeado não mais do
que um ano antes da assembléia. O procurador deve ser acionista, diretor da nossa Companhia ou
advogado. No caso de companhias abertas, como nós, o procurador também pode ser instituição financeira.
Direito de Preferência
Cada um de nossos acionistas tem direito de preferência para participar de qualquer emissão de novas
ações que realizarmos em aumento de capital, assim como na subscrição de debêntures conversíveis
em ações e bônus de subscrição, na proporção de sua participação acionária. O prazo para exercício do
direito de preferência não será inferior a 30 dias contado da publicação de aviso aos acionistas
referente ao aumento de capital, emissão de debêntures conversíveis, ou bônus de subscrição. Não
obstante o acima exposto, o Conselho de Administração tem autorização para eliminar o direito de
preferência nas emissões de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição até
o limite do capital social autorizado, desde que a distribuição seja efetuada (i) através de bolsa de
valores ou em oferta pública; ou (ii) através de oferta pública de permuta para adquirir o controle de
outra sociedade.
Direito de Retirada e Reembolso
Qualquer um de nossos acionistas dissidente poderá retirar-se da nossa Companhia, mediante
reembolso do valor de suas ações, se acionistas que representarem no mínimo 50% das nossas ações
ordinárias deliberarem, em assembléia geral (i) reduzir o dividendo obrigatório; (ii) a nossa fusão ou
incorporação em outra sociedade; (iii) participar de grupo de sociedades; (iv) alterar o nosso objeto
social; (v) nossa cisão; (vi) transferir a totalidade das nossas ações para outra empresa, visando
transformar-nos em subsidiária integral dessa empresa (incorporação de ações); ou (vii) aprovar certas
operações de reestruturação societária entre nós e nossos Acionistas Controladores, sociedades
controladas ou sociedades sob controle comum, na medida em que a relação de substituição das ações
proposta aos nossos acionistas não controladores seja inferior aos limites previstos na Lei 6.404/76.
As hipóteses dos itens (ii), (iii), (vi) e (vii) acima não darão direito de reembolso ao acionista dissidente se
as nossas ações forem incluídas no cálculo dos índices de ações negociados no mercado de valores
mobiliários ou no exterior, e se o Acionista Controlador ou suas coligadas forem os detentores de
menos de 50% das nossas ações.
A nossa cisão só dará direito de reembolso ao acionista dissidente se a cisão acarretar (i) alteração do nosso
objeto social, salvo na medida em que o principal objetivo comercial da empresa para a qual os ativos e
passivos cindidos forem transferidos seja condizente com o nosso objeto social; (ii) redução dos dividendos
obrigatórios; ou (iii) participação em grupo de sociedades, conforme definido na Lei 6.404/76.
O acionista decai do direito de retirada, se não o exercer dentro de 30 dias após a publicação da ata da
assembléia geral pertinente. Podemos reconsiderar a deliberação que tiver gerado o direito de retirada,
nos dez dias subseqüentes ao término do prazo de 30 dias mencionado acima, se o reembolso afetar a
nossa estabilidade financeira.
O valor do reembolso, quando devido sob as hipóteses acima descritas, será calculado segundo os
critérios determinados na Assembléia Geral que aprovar a matéria da qual houve acionistas dissidentes,
valor esse que, entretanto, somente poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido constante do
último balanço aprovado pela Assembléia Geral, se estipulado com base no valor econômico da
companhia, a ser apurado em avaliação. Ademais, se a deliberação da Assembléia Geral ocorrer mais
de sessenta dias depois da data do último balanço aprovado, será facultado ao acionista dissidente
pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àquele
prazo. Nesse caso, a Companhia pagará imediatamente 80% do valor de reembolso calculado com
base no último balanço e, levantado o balanço especial, pagará o saldo no prazo de cento e vinte dias
a contar da data da deliberação da Assembléia Geral.
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Na hipótese de ser realizada a avaliação acima mencionada, o valor será o determinado por três peritos
ou empresa especializada serão indicados em lista sêxtupla ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho
de Administração, e escolhidos pela Assembléia-geral em deliberação tomada por maioria absoluta de
votos, não se computando os votos em branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua
espécie ou classe, o direito a um voto.
Direitos de Resgate
Resgate consiste no pagamento do valor das ações para retirá-las definitivamente de circulação. De
acordo com a Lei 6.404/76, poderemos resgatar nossas ações mediante deliberação tomada em
assembléia geral especial por acionistas representando, no mínimo, 50% das ações afetadas. O
pagamento do valor do resgate poderá ser feito com lucros ou reservas de lucros. A determinação do
valor de resgate seguirá a mesma metodologia acima descrita, no caso de reembolso.
Controle Difuso
Haverá Controle Difuso na hipótese do Controle sobre os nossos negócios ser exercido por um
acionista detentor de menos de 50% de nosso capital social ou por acionistas que, em conjunto,
detenham percentual superior a 50% do capital social em que cada acionista detenha individualmente
menos de 50% do capital social e desde que estes acionistas não sejam signatários de acordo de votos,
não estejam sob controle comum e nem atuem representando um interesse comum. Caso o Controle
venha a ser difuso, o nosso Estatuto prevê:
•

em caso de cancelamento de registro de companhia aberta, nós seremos responsáveis pela
efetivação de oferta pública de aquisição de ações, observadas as limitações legais, a um preço
que corresponde, no mínimo, ao valor econômico apurado por laudo elaborado por empresa
especializada, porém apenas poderemos adquirir as ações de titularidade dos acionistas que
tenham votado a favor do cancelamento de registro após termos adquirido as ações dos
demais acionistas que não tenham votado a favor da referida deliberação e que tenham
aceitado a referida oferta pública;

•

em caso de saída do Novo Mercado por deliberação de acionistas, os acionistas que tenham
votado a favor da saída do Novo Mercado serão responsáveis pela efetivação de oferta pública
de aquisição de ações a um preço que corresponde, no mínimo, ao valor econômico apurado
por laudo elaborado por empresa especializada; e

•

em caso de saída do Novo Mercado por descumprimento de obrigações constantes do
Regulamento do Novo Mercado, os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que
implique descumprimento serão responsáveis pela efetivação de oferta pública de aquisição de
ações a um preço que corresponde, no mínimo, ao valor econômico apurado por laudo
elaborado por empresa especializada, exceto se o descumprimento decorrer de ato da
administração, quando nós seremos responsáveis pela efetivação de uma oferta pública,
observadas as limitações legais.

Alienação de Controle
De acordo com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, a alienação de nosso controle, tanto
por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a concretizar oferta pública de
aquisição das demais ações dos nossos outros acionistas nos mesmos termos e condições concedidos
ao controlador alienante.
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A oferta pública de aquisição de ações é exigida, ainda:
•

quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou de
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação
do nosso controle;

•

quando, sendo o controlador uma sociedade, o controle de tal sociedade controladora for
transferido; e

•

quando aquele que já detiver nossas ações adquirir o poder de controle em razão de contrato
particular de compra de ações. Nesse caso, o acionista adquirente estará obrigado a
concretizar oferta pública de aquisição de ações pelos mesmos termos e condições oferecidos
ao acionista alienante e ressarcir os acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa nos 6
meses anteriores à data da alienação do controle. O valor do ressarcimento é a diferença entre
o preço pago ao acionista controlador alienante e o valor pago em bolsa, por ações, nesse
período, devidamente atualizado até o momento do pagamento pela variação positiva do
IPCA, publicado pelo IBGE.

O comprador, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos seis
meses subseqüentes, o percentual mínimo de 25% de ações em circulação no mercado.
O Acionista Controlador não poderá efetuar a transferência das nossas ações por ele detidas, nem
tampouco poderemos efetuar nenhum registro de transferências destas ações, enquanto o comprador
ou aquele(s) que vier(em) a deter o controle, não assinar(em) o Termo de Anuência dos controladores,
aludido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Ofertas Públicas de Aquisição de Ações
Nosso Estatuto Social prevê que a configuração em um mesmo momento de mais de uma das
situações acima descritas enseja a efetivação de oferta pública de aquisição de ações. Será facultada a
formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações visando a mais de uma finalidade, desde
que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de
aquisição de ações, e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da
CVM quando exigida pela legislação aplicável.
Adicionalmente, o Estatuto Social permite que nós ou os acionistas responsáveis pela efetivação de
qualquer das ofertas públicas de aquisição de ações mencionadas nesta seção de Descrição do Capital
Social assegurem sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, a
própria Companhia. Nós ou o acionista responsável, conforme o caso, não nos eximimos de
responsabilidade de efetivar a oferta pública de aquisição de ações até que esta seja concluída com
observância das regras aplicáveis.
Restrição à Realização de Determinadas Operações por nós, nossos Acionistas Controladores,
Conselheiros e Diretores
De acordo com as normas e regulamentos da CVM, nós, os controladores, diretores, conselheiros, membros
do Conselho Fiscal e de quaisquer de nossos órgãos com funções técnicas ou consultivas, ou por quem que,
em virtude de cargo, função ou posição, suas controladoras, controladas ou coligadas, tenha conhecimento
de informação relevante, bem como qualquer outra pessoa que tome conhecimento efetivo de informações
relevantes e esteja ciente de que estas não foram divulgadas (incluindo auditores, analistas, subscritores e
consultores) são considerados insiders e não poderão negociar com os valores mobiliários de nossa emissão,
incluindo no contexto de operações com derivativos que envolvam nossos valores mobiliários, com base no
conhecimento de fato relevante que não tenha sido divulgado ao mercado.
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Essas restrições aplicar-se-ão, ainda:
•

antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos nossos negócios;

•

a qualquer de nossos Diretores, Conselheiros ou membros do Conselho Fiscal, que se
afastarem de cargos na nossa administração anteriormente à divulgação de informações
relevantes relativas a nós, originadas durante o seu período de gestão, estendendo-se a
proibição de negociação (i) por um período de seis meses a contar da data em que tais pessoas
se afastaram de seus cargos, ou (ii) até a divulgação do fato relevante ao mercado, salvo se a
negociação puder interferir nas condições dos referidos negócios, em nosso prejuízo ou dos
nossos acionistas;

•

se houver a intenção de promover a nossa incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação
ou reorganização societária, até que a referida informação seja divulgada ao mercado;

•

à nós, caso tenha sido assinado contrato de transferência de controle, ou se houver sido
outorgada opção ou mandato para o mesmo fim, até que a informação em questão seja
divulgada ao mercado;

•

durante o período de 15 dias anteriores à divulgação das demonstrações contábeis trimestrais
e anuais exigidas pela CVM; ou

•

aos controladores, Diretores e membros do Conselho de Administração, sempre que a nós ou
qualquer uma de nossas sociedades controladoras, controladas ou sujeitas a controle comum
estiverem em processo de adquirir ou vender ações por nós emitidas.

Restrições a Investimento Estrangeiro
Não há restrições à titularidade de nossas ações por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior.
Entretanto, o direito de converter pagamentos de dividendos e o produto da venda das ações em
moeda estrangeira e de remeter esses valores ao exterior está sujeito a restrições de controle cambial e
à legislação de capitais estrangeiros que exige, entre outras formalidades, o registro eletrônico dos
investimentos no BACEN.
Os investidores estrangeiros podem registrar seus investimentos como investimento estrangeiro direto,
nos termos da Lei 4.131/62, ou como investimento estrangeiro de portfolio registrado pela CVM, nos
termos da Resolução CMN 2.689/00 e da Instrução CVM 325.
Os investidores estrangeiros diretos podem vender suas ações tanto em operações privadas como em
bolsa de valores ou no mercado de balcão, mas em geral estão sujeitos a tratamento fiscal menos
favorável em relação aos investidores estrangeiros de portfolio.
A Resolução CMN 2.689/00 dispõe que, observadas algumas exceções, como é o caso de aquisições
em ofertas públicas de distribuição de ações, os investidores estrangeiros de portfolio podem comprar e
vender ações apenas em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, mas em geral fazem
jus a tratamento fiscal mais favorável em relação aos investidores estrangeiros diretos.
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Juízo Arbitral
Nós, os nossos Acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal, estamos obrigados a
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre nós,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei 6.404/76, no nosso Estatuto Social, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação do
Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, nos termos
desse regulamento.
Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
O cancelamento de registro de companhia aberta só pode ocorrer caso nós ou nossos Controladores
efetivem oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação, de acordo com as disposições da Lei
6.404/76 e observados os regulamentos e normas da CVM concernentes, entre outros, ao que segue:
•

o preço ofertado para as ações na oferta pública deve ser o preço justo dessas ações,
conforme determinado por laudo elaborado por empresa especializada; e

•

os acionistas representando, no mínimo, dois terços do valor total de ações devidamente
habilitados para participar dessa oferta pública deverão ter aceitado a oferta ou concordado
com o cancelamento do registro.

Para as sociedades listadas no Novo Mercado, como é o nosso caso, o preço mínimo dessa oferta
pública, a ser efetivada por nós ou pelos nossos controladores, deve se basear no valor econômico das
ações, conforme apurado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada, e
independente quanto ao nosso poder de decisão, nossos Administradores e/ou Acionista Controlador,
além de satisfazer os requisitos do parágrafo 1° do artigo 8° da Lei 6.404/76, e conter a
responsabilidade prevista no parágrafo 6° do mesmo artigo. A instituição ou empresa especializada
será escolhida pela assembléia geral a partir de lista tríplice apresentada pelo nosso Conselho de
Administração, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, conforme
definido no Regulamento do Novo Mercado, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas
representantes das ações em circulação presentes naquela assembléia, que se instalada em primeira
convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por
cento) do total de ações em circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar
com a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação.
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, se o valor econômico das ações for superior ao valor
informado pelo ofertante, a decisão de se proceder ao cancelamento do registro de companhia aberta
ficará revogada, exceto se o ofertante concordar expressamente em formular a oferta pública pelo
valor econômico apurado, devendo o ofertante divulgar ao mercado a decisão que tiver adotado.
Na hipótese de haver Controle Difuso, sempre que for aprovado em Assembléia Geral o cancelamento
de registro de companhia aberta, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser por nós efetivada,
observadas as limitações legais, sendo que, neste caso, somente poderemos adquirir ações de
titularidade dos acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em
Assembléia Geral, após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a favor da
referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública.
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Saída do Novo Mercado
Poderemos, a qualquer momento, requerer o cancelamento de nossa listagem no Novo Mercado,
desde que tal deliberação seja aprovada em assembléia geral por acionistas que representem a maioria
do nosso capital social e desde que a BOVESPA seja informada por escrito a esse respeito com no
mínimo 30 dias de antecedência.
O cancelamento da listagem das nossas ações do Novo Mercado não implica o cancelamento do
registro como companhia aberta ou da negociação das ações na BOVESPA.
Se ocorrer a nossa saída do Novo Mercado por deliberação dos acionistas reunidos em Assembléia
Geral para (i) que nossas ações passem a ter registro de negociação fora do Novo Mercado ou (ii) em
decorrência de reorganização societária, na qual as ações da sociedade resultantes de tal reorganização
não sejam admitidas para negociação no Novo Mercado, o acionista controlador deverá efetivar oferta
pública de aquisição de ações pertencentes aos nossos demais acionistas. O preço da referida oferta
corresponderá, no mínimo, ao valor econômico apurado, mediante elaboração de laudo de avaliação
por empresa especializada e independente quanto ao nosso poder de decisão, nossos Administradores
e/ou Acionista Controlador que será escolhida pela assembléia geral a partir de lista tríplice apresentada
pelo Conselho de Administração, respeitadas as normas legais e regulamentos aplicáveis. A notícia de
efetivação da oferta pública deverá ser comunicada à BOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente
após a realização da nossa assembléia geral que houver aprovado a referida saída.
A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do nosso valor
econômico é de competência privativa da assembléia geral, a partir da apresentação, pelo conselho de
administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em
branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas do free float presentes naquela assembléia,
que se instalada em primeira convocação deverá contar com a presença de acionistas que representem,
no mínimo, 20% do total do free float, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar
com a presença de qualquer número de acionistas do free float.
Na hipótese de haver Controle Difuso, a nossa saída do Novo Mercado, seja por registro para negociação
das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização societária, ensejará a efetivação de oferta pública
de aquisição de ações pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação. Outra hipótese
prevista em nosso Estatuto Social é aquela na qual a BOVESPA determina a suspensão da negociação das
ações em razão de descumprimento de obrigações determinadas pelo Regulamento do Novo Mercado.
Neste caso, o Presidente do Conselho de Administração convocará em até 2 dias uma Assembléia Geral
Extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração e, não a fazendo, qualquer acionista
poderá convocá-la. O novo Conselho de Administração ficará responsável pelo saneamento do
descumprimento que deu ensejo a nova composição do Conselho de Administração.
Na hipótese de transferência do nosso controle acionário no prazo de 12 meses subseqüente à nossa
saída do Novo Mercado, os Controladores alienantes e os novos acionistas controladores deverão
oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas ações pelo mesmo preço e nas mesmas condições
oferecidas aos acionistas controladores alienantes na transferência de controle, devidamente corrigido
pela inflação no período.
Após o cancelamento da listagem das ações de nossa emissão no Novo Mercado, não poderemos
solicitar a listagem de ações de nossa emissão no Novo Mercado pelo período mínimo de dois anos,
contados da data em que tiver sido formalizado o nosso desligamento, salvo se tivermos nosso controle
acionário alienado após a formalização de nossa saída do Novo Mercado.
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Compras, realizadas por nós, de Ações de Própria Emissão
De acordo com as normas e regulamentos da CVM, nos será facultado aprovar a aquisição de ações de
própria emissão. Essa aquisição, contudo, não poderá, dentre outras coisas:
•

resultar na redução do nosso capital social;

•

fazer com que seja necessária a utilização de recursos maiores do que os lucros acumulados e
as reservas disponíveis (que não sejam a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a reserva
de reavaliação e reservas de dividendo obrigatório especial);

•

criar por ação ou omissão, direta ou indiretamente, condições artificiais de demanda, oferta ou
preço das ações ou envolver práticas não eqüitativas;

•

aplicar-se às ações detidas pelos Controladores; ou

•

ser conduzida durante o curso de oferta pública de compra de ações de emissão própria.

A decisão de comprar ações de própria emissão deve ser tomada pelo Conselho de Administração, que
deverá especificar (i) a finalidade da operação; (ii) o número de ações a serem adquiridas; (iii) o período
no qual procederemos a tais compras, que não deverá ultrapassar 365 dias; (iv) o número de ações em
circulação; e (v) as instituições financeiras que atuarão como intermediárias nessas compras.
Nós (e nossas sociedades controladas e coligadas) não poderemos manter em tesouraria mais do que
10% de nossas ações ordinárias emitidas e em circulação (excluindo as ações detidas por nossos
Acionistas Controladores).
Qualquer compra de ações de nossa emissão por nossa parte deve ser realizada em bolsa ou no
mercado de balcão não organizado, no qual as ações estiverem registradas para negociação, não
podendo ser feita por meio de operações privadas, exceto se previamente aprovado pela CVM.
Podemos, ainda, comprar nossas próprias ações na hipótese de deixar de ser companhia aberta. Ver
“Cancelamento de Registro de Companhia Aberta”. Adicionalmente, sujeito a certas limitações, podemos
comprar ou emitir opções de compra ou de venda relacionadas às ações de nossa própria emissão.
Divulgação de Informações
Na qualidade de companhia aberta, devemos atender às exigências relativas à divulgação, previstas na
Lei 6.404/76 e nos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função da listagem das nossas ações no
Novo Mercado, devemos seguir, também, as exigências relativas à divulgação contidas no Regulamento
do Novo Mercado.
Divulgação de Informações Eventuais e Periódicas
A Lei 6.385/76 e a Instrução CVM 358 estabelecem que uma companhia aberta deve fornecer à CVM e
à BOVESPA determinadas informações periódicas, que incluem as informações anuais, as informações
trimestrais e os relatórios trimestrais da administração e dos auditores independentes. Essa lei prevê
também a obrigação de arquivarmos na CVM acordos de acionistas e avisos de convocação de
assembléias gerais, bem como as atas dessas assembléias.
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Além dos requisitos de divulgação da legislação societária e da CVM, devemos observar também os
seguintes requisitos de divulgação previstos no Regulamento do Novo Mercado, entre outros:
•

no máximo seis meses após a obtenção de autorização para negociar no Novo Mercado, devemos
apresentar demonstrações financeiras consolidadas após o término de cada trimestre (excetuado o
último) e de cada exercício social, incluindo a demonstração de fluxo de caixa da Companhia e
consolidadas que deverá indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e
equivalentes de caixa, segregados em fluxos operacionais, financiamentos e investimentos;

•

a partir da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao segundo exercício após a
obtenção de autorização para negociar nossos valores mobiliários no Novo Mercado devemos,
no máximo, quatro meses após o encerramento do exercício social (i) divulgar demonstrações
financeiras ou demonstrações consolidadas de acordo com os padrões internacionais
U.S. GAAP ou IFRS, em reais ou dólares, que deverão ser divulgadas na íntegra, no idioma
inglês, acompanhadas (a) do relatório da administração, (b) das notas explicativas que
informem, inclusive, o lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao final do exercício,
segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e a proposta da destinação do resultado, e
(c) do parecer dos auditores independentes; ou (ii) divulgar, em idioma inglês, a íntegra das
demonstrações financeiras, relatório da administração e as notas explicativas, preparadas de
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, acompanhadas (a) de nota explicativa
adicional que demonstre a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido
apurados segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e segundo os padrões
internacionais US GAAP ou IFRS, conforme o caso, evidenciando as principais diferenças entre
os critérios contábeis aplicados; e (b) do parecer dos auditores independentes; e

•

no máximo 15 dias após o prazo estabelecido pela legislação para divulgação das informações
trimestrais, devemos (i) apresentar, na íntegra, as informações trimestrais traduzidas para o
idioma inglês; ou (ii) apresentar as demonstrações financeiras ou demonstrações consolidadas
de acordo com os padrões internacionais US GAAP ou IFRS, conforme item acima,
acompanhadas de relatório dos auditores independentes.

Segundo o Regulamento do Novo Mercado, devemos enviar à BOVESPA e divulgar informações de
todo e qualquer contrato celebrado entre nós e nossos controladores, Administradores, Acionista
Controlador, e sociedades controladas e coligadas dos Administradores e do Acionista Controlador,
assim como com outras sociedades que com qualquer dessas pessoas integre um mesmo grupo de fato
ou direito, sempre que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem o
mesmo fim, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$200 mil, ou valor igual ou
superior a 1% sobre o nosso patrimônio líquido, considerando o maior.
Divulgação de Informações Trimestrais
Em suas informações trimestrais, além das informações exigidas pela legislação aplicável, uma companhia
listada no Novo Mercado, como nós, deverá: (i) apresentar o balanço patrimonial consolidado,
demonstração de resultado consolidado, e comentário de desempenho consolidado, caso a companhia
esteja obrigada a apresentar demonstrações consolidadas ao fim do exercício social; (ii) informar a posição
acionária de todo aquele que detiver mais do que 5% do capital social da companhia, de forma direta ou
indireta, até o nível da pessoa física; (iii) informar de forma consolidada a quantidade e características dos
valores mobiliários de emissão da companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, o acionista
controlador, os administradores e os membros do Conselho Fiscal, se instalado; (iv) informar a evolução da
participação do acionista controlador, dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do
Conselho Fiscal, se instalado, em relação aos respectivos valores mobiliários, nos 12 meses imediatamente
anteriores; (v) incluir em notas explicativas a demonstração de fluxo de caixa da Companhia e consolidadas;
(vi) informar a quantidade de ações em circulação e sua porcentagem em relação ao total de ações emitidas
e (vii) informar a existência e a vinculação à Cláusula Compromissória.
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As informações previstas no segundo, terceiro, quarto, sexto e sétimo itens acima deverão também ser
incluídas na seção “Outras Informações que a Companhia Entenda Relevantes” das Informações
Trimestrais - ITR, bem como as informações previstas nos itens (iii), (iv) e (vii) acima deverão ser incluídas
nas nossas Informações Anuais - IAN, na seção “Outras Informações Consideradas Importantes para o
Melhor Entendimento da Companhia”.
Divulgação de Negociação por Acionista Controlador,
Administração, Diretor ou Membro do Conselho Fiscal

Membro

do

Conselho

de

Os Administradores e membros do nosso Conselho Fiscal, quando instalado, ou de qualquer outro
órgão técnico ou consultivo devem informar a nós, à CVM e à BOVESPA o número, tipo e a forma de
aquisição dos valores mobiliários de nossa emissão, das sociedades controladas por nós e das
sociedades que detêm o nosso controle, que são detidos por eles ou por pessoas próximas a eles, bem
como quaisquer alterações nas suas respectivas participações. As informações relativas à aquisição de
tais valores mobiliários (como, por exemplo, quantidade e característica, preço e data da operação)
devem ser fornecidas a nós dentro do prazo de dez dias a contar do final do mês em que tais
movimentações ocorreram. Além disso, as regras do Novo Mercado obrigam o acionista controlador a
divulgar as informações acima à BOVESPA, incluindo informação relativa a derivativos, no prazo de
10 dias após o término do mês em que se verificar a negociação.
De acordo com a Instrução CVM 358, sempre que restar elevada ou reduzida em pelo menos 5% do
nosso capital social a participação dos Acionistas Controladores, direta ou indiretamente, ou de
acionistas que elegem membros do nosso Conselho de Administração, tais acionistas ou grupo de
acionistas deverão comunicar à Companhia as seguintes informações: (i) nome e qualificação do
adquirente das ações; (ii) objetivo da participação e quantidade visada; (iii) número de ações, bônus de
subscrição, bem como de direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações, por espécie
e classe, debêntures conversíveis em ações já detidas, direta ou indiretamente, pelo adquirente ou por
pessoa a ele ligada; e (iv) indicação de qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de
voto ou a compra e venda de valores mobiliários de nossa emissão. A Companhia, por sua vez, ficará
responsável pela transmissão das informações recebidas para a BOVESPA e a CVM.
Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A Instrução CVM 358 dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante
relativo às companhias abertas, estabelecendo: (i) estabelece o conceito de fato relevante, com a
inclusão nesta definição de qualquer decisão de acionista controlador, deliberação de assembléia geral
ou dos órgãos da administração de companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos nossos
negócios, que possa influir de modo ponderável na (a) cotação dos valores mobiliários; (b) decisão de
investidores em comprar, vender ou manter tais valores mobiliários; e (c) na decisão dos investidores de
exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários emitidos por nós; (ii)
entre os exemplos de ato ou fato potencialmente relevante que incluem, entre outros, a assinatura de
acordo ou contrato de transferência do nosso controle acionário, ingresso ou saída de sócio que
mantenha com a companhia contrato ou colaboração operacional, financeira, tecnológica ou
administrativa, documentos de incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou sociedades
ligadas; (iii) o Diretor de Relações com Investidores, os acionistas controladores, diretores, membros do
Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas estão obrigados a
comunicar qualquer fato relevante à CVM; (iv) obrigatoriedade a divulgação simultânea de fato
relevante em todos os mercados onde a companhia tenha as suas ações listadas para negociação; (v) o
adquirente do controle acionário de companhia aberta está obrigado a divulgar fato relevante,
incluindo a sua intenção de cancelar o registro de companhia aberta no prazo de um ano da aquisição;
(vi) estabelece regras relativas à divulgação de aquisição ou alienação de participação relevante em
companhia aberta; e (vii) restrinção de uso de informação privilegiada.
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Nos termos da Instrução CVM 358, em circunstâncias excepcionais, podemos submeter à CVM um
pedido de tratamento confidencial com relação a um ato ou fato relevante, quando os nossos
Acionistas Controladores ou Administradores entenderem que a divulgação colocaria em risco nosso
interesse legítimo.
Forma e Transferência
As ações ordinárias de nossa emissão são mantidas sob a forma escritural junto ao Banco Bradesco S.A.
A transferência de nossas ações ordinárias ocorre por meio de um lançamento realizado pelo Banco
Bradesco S.A. mediante ordem por escrito do alienante, ou ordem ou autorização judicial, consistente
de débito realizado na conta do alienante correspondente às ações ordinárias objeto da transferência e
de respectivo crédito na conta do adquirente.
Regulação do Mercado Brasileiro de Valores Mobiliários
O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado, conjuntamente, pela CVM, que tem autoridade
para regulamentar as bolsas de valores e o mercado de valores mobiliários, pelo CMN e pelo Banco
Central, que têm, dentre outros poderes, a autoridade para licenciar corretoras de valores e para
regular investimentos estrangeiros e operações de câmbio. O mercado brasileiro de valores mobiliários
é regulado pela Lei 6.404/76 e pela Lei 6.385/76, conforme alterada, consistindo, esta última, na
principal lei que regula o mercado brasileiro de valores mobiliários, bem como por normas da CVM, do
CMN e do BACEN. Essas leis e demais normativos determinam, dentre outros, os requisitos de
divulgação de informações aplicáveis a companhias de valores mobiliários publicamente negociados, as
sanções penais por negociação de títulos e valores mobiliários utilizando informação privilegiada e
manipulação de preço, e a proteção a acionistas minoritários. Adicionalmente, também regulam o
licenciamento e a supervisão das corretoras de valores e a governança das bolsas de valores brasileiras.
De acordo com a Lei 6.404/76, uma companhia pode ser aberta (listada ou não listada) ou fechada
(não listada). Todas as companhias listadas estão registradas na CVM e ficam sujeitas a obrigações de
divulgação periódica de informações e de quaisquer fatos relevantes. Uma companhia registrada na
CVM pode negociar seus valores mobiliários na BOVESPA ou em mercados brasileiros de balcão. Ações
de companhias listadas na BOVESPA não podem ser negociadas simultaneamente em mercados
brasileiros de balcão. As ações de uma companhia listada também podem ser negociadas fora de bolsa
de valores, observadas as diversas limitações impostas a esse tipo de negociação. Para ser listada na
BOVESPA, uma companhia deve requerer o registro à BOVESPA e à CVM.
A negociação de valores mobiliários na BOVESPA pode ser interrompida mediante solicitação da
companhia antes da publicação de fato relevante. A negociação também pode ser suspensa por
iniciativa da BOVESPA ou da CVM, com base em, ou devido a, dentre outros motivos, indícios de que a
companhia tenha fornecido informações inadequadas com relação a um fato relevante ou forneceu
respostas inadequadas a questionamentos feitos pela CVM ou pela BOVESPA.
Negociação na BOVESPA
Em 2000, a BOVESPA foi reorganizada por meio da assinatura de memorandos de entendimentos entre
as bolsas de valores brasileiras. De acordo com estes memorandos, todas as negociações com ações são
realizadas somente na BOVESPA, com exceção dos títulos de dívida pública negociados
eletronicamente e de leilões de privatização, que são negociados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
A negociação de valores mobiliários listados na BOVESPA, inclusive Novo Mercado e Níveis
Diferenciados de Governança Corporativa 1 e 2, poderá ser realizada fora das bolsas, em mercado de
balcão não-organizado, em situações específicas.
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A BOVESPA é uma entidade sem fins lucrativos de propriedade de corretoras-membro. Somente essas
corretoras estão autorizadas a negociar em seu mercado de bolsa. As negociações ocorrem das 10h00
às 17h00, ou entre 11h00 e 18h00 durante o período de horário de verão no Brasil, em um sistema
eletrônico de negociação chamado MegaBolsa. A BOVESPA também permite negociação das 17h45 às
19h00, ou entre 18h45 e 19h30 durante o período de horário de verão no Brasil, em um horário de
negociação diferenciado chamado "after market". As negociações no "after market" estão sujeitas a
limites regulatórios sobre volatilidade de preços e sobre volume de ações negociadas pelos investidores.
Em 31 de dezembro de 2006, a capitalização total de mercado das 350 companhias listadas na
BOVESPA foi equivalente a, aproximadamente, R$1,54 trilhão, enquanto que as dez maiores
companhias listadas na BOVESPA representaram, aproximadamente, 51,3% da capitalização total de
mercado de todas as companhias listadas.
É possível que não se desenvolva mercado ativo e líquido para as Ações, o que limitaria a capacidade
do investidor de revender as Ações. Ver “Informações sobre o Mercado”.
A fim de manter um melhor controle sobre a oscilação do Índice BOVESPA, a BOVESPA adotou um
sistema “circuit breaker” de acordo com o qual a sessão de negociação é suspensa por um período de
30 minutos ou uma hora sempre que o Índice BOVESPA cair abaixo dos limites de 10,0% ou 15,0%,
respectivamente, com relação ao índice de fechamento da sessão de negociação anterior.
A liquidação de operações de venda de Ações conduzidas na BOVESPA é efetuada 3 dias úteis após a
data da negociação sem quaisquer reajustes inflacionários. A entrega das ações e o pagamento são
feitos por intermédio da câmara de compensação da BOVESPA, a CBLC. Geralmente, cabe ao vendedor
entregar as ações à CBLC no segundo dia útil após a data da negociação.
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa e Novo Mercado
Em 2000, a BOVESPA introduziu três segmentos especiais para listagem de companhias abertas,
conhecidos como Nível 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa e Novo Mercado. O
objetivo foi criar um mercado secundário para valores mobiliários emitidos por companhias abertas
brasileiras que sigam as melhores práticas de governança corporativa. Os segmentos de listagem são
destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a
cumprir práticas de boa governança corporativa e maiores exigências de divulgação de informações,
em relação àquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos
acionistas e melhoram a qualidade da informação fornecida aos acionistas.
Para tornar-se uma companhia Nível 1, além das obrigações impostas pela legislação brasileira vigente,
uma companhia deve, entre outros: (i) assegurar que suas ações, representando no mínimo 25% do
seu capital total, estejam em circulação no mercado; (ii) adotar, sempre que fizer uma oferta pública,
procedimentos que favoreçam a dispersão acionária; (iii) cumprir padrões mínimos de divulgação
trimestral de informações; (iv) seguir políticas mais rígidas de divulgação com relação às negociações
realizadas por acionistas controladores, conselheiros e diretores, envolvendo valores mobiliários
emitidos pela companhia; e (v) disponibilizar aos acionistas um calendário de eventos societários.
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Para tornar-se uma companhia Nível 2, além das obrigações impostas pela legislação brasileira vigente,
uma companhia deve, entre outros: (i) cumprir todos os requisitos para listagem de companhias Nível
1; (ii) conceder o direito a todos os acionistas de participar da oferta pública de aquisição de ações em
decorrência de uma alienação do controle da companhia, oferecendo para cada ação ordinária o
mesmo preço pago por ação do bloco de controle e para cada ação preferencial ao menos 80% do
preço pago por ação do bloco de controle; (iii) conceder direito de voto a detentores de ações
preferenciais no mínimo em matérias tais como (iii.a) transformação, incorporação, cisão e fusão da
companhia; (iii.b) aprovação de contratos entre a companhia e o acionista controlador, diretamente ou
por meio de terceiros, dentre os quais qualquer parte relacionada ao acionista controlador sempre que
por força ou disposição legal ou estatutária sejam deliberadas em Assembléia Geral; (iii.c) aprovação da
avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da companhia; (iii.d) nomeação de
empresa especializada para avaliação do valor econômico das ações de emissão da companhia, no caso
de efetivação de oferta pública de aquisição em decorrência do cancelamento do registro ou
descontinuidade de registro no Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa; e (iii.e)
qualquer alteração de disposições estatutárias que modifiquem qualquer das exigências previstas no
item 4.1 do Regulamento de Listagem do Nível 2; (iv) limitar o mandato de todos os membros do
Conselho de Administração a um mandato unificado de no máximo dois anos, que deve ser composto
de no mínimo cinco membros dos quais no mínimo 20% deverão ser Conselheiros Independentes; (v)
preparar demonstrações financeiras trimestrais e anuais, incluindo demonstrações de fluxo de caixa, em
idioma inglês, de acordo com padrões internacionais de contabilidade, tais como US GAAP ou IFRS; (vi)
se a companhia optar por ser retirada da listagem no Nível 2, seu acionista controlador deverá fazer
uma oferta pública de aquisição de ações (sendo que o preço mínimo das ações a serem oferecidas
será determinado por laudo de avaliação a ser produzido por empresa especializada); (vii) solucionar
disputas ou controvérsias entre a companhia, seus administradores e membros do Conselho Fiscal por
meio de arbitragem, utilizando a Câmara de Arbitragem do Novo Mercado; e (viii) envidar seus
melhores esforços para assegurar que, numa oferta pública de distribuição de ações, ocorra dispersão
acionária através da adoção de procedimentos como a distribuição de 10% de ações ofertadas a
Investidores Não-Institucionais.
Para ser listada no Novo Mercado, uma companhia deve cumprir todos os requisitos descritos acima,
bem como (i) emitir somente ações ordinárias; e (ii) a alienação de controle da companhia, tanto por
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição das demais ações dos outros acionistas da companhia, observando as condições e os prazos
previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante.
Em 29 de junho de 2007, celebramos o Contrato de Participação no Novo Mercado cuja eficácia se
dará a partir da publicação do anúncio de início da Oferta, com o objetivo de atender os requisitos
necessários para a listagem das Ações no Novo Mercado.
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Em 30 de maio de 2007, a Companhia realizou emissão privada de 141.065 Debêntures conversíveis
em ações da própria Companhia, correspondendo a um montante total de R$141,1 milhões, com
vencimento em 1º de dezembro de 2007, sem a incidência de encargos remuneratórios. As Debêntures
foram, na sua totalidade, subscritas e integralizadas por nosso acionista, Tereos do Brasil. Não
obstante, nos termos da legislação vigente, foi assegurado aos demais acionistas da Companhia direito
de preferência para a subscrição das Debêntures conversíveis. As Debêntures serão automaticamente
conversíveis em ações ordinárias de emissão da Companhia, antes da data de vencimento, no evento
de uma oferta pública de ações de emissão da Companhia, como a presente Oferta. Nesse caso, o
valor total de principal das Debêntures será convertido em ações ordinárias de emissão da Companhia
as quais farão jus ao recebimento integral de dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio, que
vierem a ser distribuídos pela Companhia, observada a participação acionária delas decorrente. O valor
da conversão será o Preço por Ação da Oferta.
Exceto pelas Debêntures, e pelas Ações Ordinárias em que se divide nosso capital social, conforme
descrito neste Prospecto, não há quaisquer outros títulos ou valores mobiliários emitidos por nós, quer
no Brasil ou no exterior.
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DIVIDENDOS
Pagamento de Dividendos
O Estatuto Social exige que seja efetuada, anualmente, distribuição obrigatória aos nossos acionistas do
equivalente a 25% do lucro líquido apurado no exercício anterior, o que pode ser ajustado em certas
circunstâncias permitidas pela Lei 6.404/76. Ver “Descrição do Capital Social – Dividendos e Política de
Dividendos”. A distribuição obrigatória poderá ser efetuada na forma de dividendos. Poderemos pagar
ou creditar juros a título de remuneração de capital próprio calculados sobre as contas do patrimônio
líquido, observados a taxa e os limites estabelecidos na legislação fiscal. O valor pago aos acionistas a
título de juros sobre o capital próprio será deduzido do valor do dividendo mínimo obrigatório.
Os dividendos ou os juros sobre o capital próprio são declarados em assembléia geral ordinária, que
deve ocorrer anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, em consonância
com a Lei 6.404/76 e com o Estatuto Social. Quando se declara dividendos ou juros sobre o capital
próprio, normalmente devemos pagá-los dentro de 60 dias da declaração, a não ser que os acionistas
deliberem outra data de pagamento. Em qualquer caso, devemos pagar os dividendos ou os juros
sobre o capital próprio até o final do exercício social subseqüente ao que tenham sido declarados.
É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório.
Sempre que for levantado balanço intermediário e com base nele forem pagos dividendos
intermediários em valor ao menos igual a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com o
nosso Estatuto Social, o Conselho de Administração poderá deliberar, ad referendum da Assembléia
Geral, o pagamento de uma participação intermediária nos lucros aos Administradores.
Política de Dividendos
Nós pretendemos declarar e pagar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, em cada exercício
social, no montante de, no mínimo, 25% do nosso lucro líquido ajustado de acordo com a Lei
6.404/76 e o nosso Estatuto Social. Independentemente do estabelecido no Estatuto Social da
Companhia, o Acordo de Acionistas determina que os acionistas terão como objetivo distribuir
anualmente 30% do resultado líquido da Companhia, a título de dividendos e/ou juros sobre o capital
próprio. Para mais informações, ver “Principais Acionistas - Acordo de Acionistas”.
A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo
obrigatório, exige aprovação em Assembléia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares
de nossas ações ordinárias e irá depender de diversos fatores. Dentre estes fatores estão nossos
resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa, perspectivas futuras e outros
fatores que nosso Conselho de Administração e acionistas julguem relevantes.
Distribuímos aos nossos acionistas juros sobre o capital próprio no montante de R$21,5 milhões relativo
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2002, R$14,0 milhões relativo ao exercício social findo
em 30 de abril de 2004, dividendos e juros sobre capital próprio no montante de R$39,0 milhões
relativo ao exercício social findo em 30 de abril de 2005 e dividendos no montante de R$2,6 milhões
relativo ao exercício social findo em 30 de abril de 2006.
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Essa seção contém informações sobre práticas de governança corporativa a nós aplicáveis, e deve ser
analisada conjuntamente com as seções “Descrição do Capital Social” e “Administração”.
Introdução
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo
os relacionamentos entre acionistas, Conselho de Administração, Diretoria, auditores independentes e
Conselho Fiscal.
O Novo Mercado, conforme explicação detalhada abaixo, é um segmento de listagem da BOVESPA
destinado à negociação de ações emitidas por empresas que se comprometem, voluntariamente, com a
adoção das práticas de governança corporativa e divulgação de informações adicionais em relação ao
que é exigido pela legislação.
Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa
Em 2000, a BOVESPA introduziu três segmentos especiais para negociação de valores mobiliários no
mercado de ações, conhecidos como Níveis 1 e 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa
e Novo Mercado. O objetivo foi criar um mercado secundário para valores mobiliários emitidos por
companhias abertas brasileiras que sigam melhores práticas de governança corporativa. Os segmentos
de listagem são destinados à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam
voluntariamente a cumprir práticas de boa governança corporativa e maiores exigências de divulgação
de informações em relação àquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam
os direitos dos acionistas e melhoram a qualidade da informação a eles fornecida.
Adesão ao Novo Mercado
Com o propósito de manter o mais elevado padrão de governança corporativa, celebramos um contrato
com a BOVESPA visando cumprir com os requisitos de listagem do Novo Mercado. As companhias que
ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas regras mais rígidas do que as
presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a (i) emitir apenas ações ordinárias; (ii) manter,
no mínimo, 25% de ações do capital da companhia em circulação; (iii) detalhar e incluir informações
adicionais nas informações trimestrais; e (iv) disponibilizar as demonstrações financeiras anuais no idioma
inglês e com base em princípios de contabilidade internacionalmente aceitos. A adesão ao Novo Mercado se
dá por meio da assinatura de contratos entre a companhia, seus administradores e acionistas controladores
e a BOVESPA, além da adaptação do Estatuto Social da companhia para as regras contidas no Regulamento
de Listagem do Novo Mercado.
Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas impostas pelo Novo
Mercado, as quais visam conceder transparência com relação às atividades e situação econômica das
companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de participação na
administração das companhias, entre outros direitos. As principais regras relativas ao Novo Mercado
são sucintamente descritas a seguir, às quais a companhia aderente também está sujeita.
Primeiramente, a companhia que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no Novo Mercado
deve obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto à CVM. Além disso, a
companhia deve, entre outras condições, firmar Contrato de Participação no Novo Mercado e adaptar
seu Estatuto Social às cláusulas mínimas exigidas pela BOVESPA. Com relação à estrutura do capital
social, deve ser dividido exclusivamente em ações ordinárias e uma parcela mínima de ações,
representando 25% do capital social, deve ser mantida em circulação pela companhia. Existe, ainda,
uma vedação à emissão de partes beneficiárias (ou manutenção em circulação) pelas companhias
listadas no Novo Mercado.
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O conselho de administração de companhias autorizadas a terem suas ações negociadas no Novo
Mercado deve ser composto por no mínimo 5 membros, eleitos pela assembléia geral, com mandato
unificado de, no máximo, 2 anos, sendo permitida a reeleição. Dos membros do Conselho de
Administração, ao menos 20% devem ser Conselheiros Independentes. Todos os novos membros do
conselho de administração e da diretoria devem subscrever um Termo de Anuência dos Administradores,
condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento. Por meio do Termo de
Anuência dos Administradores, os novos administradores da companhia responsabilizam-se pessoalmente
a agir em conformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento da
Câmara de Arbitragem do Mercado e com o Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
Dentre outros requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destacamos: (i) a obrigação
de efetivar ofertas públicas de aquisição de ações sob determinadas circunstâncias, como, por exemplo,
quando do cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado; (ii) dever de efetivar ofertas de
distribuição de ações sempre de modo a favorecer a dispersão acionária; (iii) extensão para todos os
acionistas das mesmas condições obtidas pelos controladores quando da venda do controle da
companhia; (iv) obrigações de prestação de informações não financeiras a cada trimestre, como, por
exemplo, o número de ações detidas pelos administradores da companhia e o número de ações em
circulação; (v) dever de maior divulgação de operações com partes relacionadas; e (vi) necessária
submissão da companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal ao
Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da BOVESPA para a resolução de conflitos que
possam surgir entre eles, relacionados ou oriundos da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação
e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da
companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão
de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de
Arbitragem e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
Em decorrência da edição da Resolução CMN 2.829/01, que estabeleceu novas regras de aplicação dos
recursos das entidades fechadas de previdência privada, ações de emissão de companhias que adotam
práticas diferenciadas de governança corporativa, tais como aquelas cujos valores mobiliários são
admitidos a negociação no segmento especial Novo Mercado ou cuja classificação de listagem seja de
Nível 1 ou Nível 2 de acordo com a regulamentação emitida pela BOVESPA, podem ter maior participação
na carteira de investimento de fundos de pensão. Assim, as ações de companhias que adotam práticas de
governança corporativa passaram a ser, desde a edição da Resolução CMN 2829/01, um investimento
importante e atraente para as entidades fechadas de previdência privada, que são grandes investidores do
mercado de capitais brasileiro. Este fato tem impulsionado o desenvolvimento do Novo Mercado,
beneficiando as companhias cujos valores mobiliários são ali negociados, inclusive a nossa Companhia.
Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa - IBGC
O “Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa”, editado pelo IBGC objetiva indicar os
caminhos para todos os tipos de sociedade visando (i) aumentar o valor da sociedade; (ii) melhorar seu
desempenho; (iii) facilitar seu acesso ao capital a custos mais baixos; e (iv) contribuir para sua perenidade;
sendo que os princípios básicos inerentes a esta prática são a transparência, a eqüidade, a prestação de
contas e a responsabilidade corporativa. Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo
IBGC em tal código estão:
•

Emitir exclusivamente ações ordinárias;

•

Adotar a política de “uma ação igual a um voto”;

•

Contratar empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrativos
financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada para prestar outros serviços,
assegurando a total independência;
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•

Possuir um Estatuto Social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembléia Geral; (ii)
competências do Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) sistema de votação, eleição,
destituição e mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

•

Assegurar transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração;

•

Disponibilizar a documentação pertinente a Assembléias Gerais desde a data da primeira
convocação, com detalhamento das matérias da ordem do dia, sem a inclusão da rubrica
“outros assuntos” e sempre visando à realização de assembléias em horários e locais que
permitam a presença do maior número possível de acionistas;

•

Fazer constar votos dissidentes nas atas de assembléias ou reuniões, quando solicitado;

•

Vedar o uso de informações privilegiadas e adotar clara política de divulgação de informações
relevantes;

•

Possuir previsão estatutária de arbitragem como forma de solução de eventuais conflitos entre
acionistas e a Companhia;

•

Garantir a dispersão de ações (free float), visando à liquidez dos títulos;

•

Manter conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras e experiência em
participação em outros conselhos de administração; e

•

Possuir previsão estatutária de vedação ao acesso de informações e de direito de voto de
conselheiros em situações de conflito de interesse.
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ESTATUTO SOCIAL
DA
AÇÚCAR GUARANI S.A.
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º. A AÇÚCAR GUARANI S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima regida pelo presente
Estatuto e pela legislação em vigor.
Artigo 2º. A Companhia tem a sua sede e foro no município de Olímpia, Estado de São Paulo, na
Via de Acesso Guerino Bertoco, Km. 5, localizada na altura do Km. 155 da Rodovia
Assis Chateaubriand, CEP 15400-000.
Parágrafo Único. A Companhia poderá abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências,
depósitos, centros de distribuição, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no
exterior por deliberação da Diretoria, observado o disposto no art. 19, inciso XI deste Estatuto Social.
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a exploração da indústria e do comércio de produtos alimentícios,
inclusive açúcar, álcool, aguardente e quaisquer outros produtos derivados da cana-de-açúcar; a
comercialização e distribuição de derivados do petróleo e álcool etílico carburante; o plantio e cultivo de
cana-de-açúcar; a produção de fertilizantes, inoculantes, estimulantes e biofertilizantes para uso próprio e a
compra de insumos agrícolas; a prestação de assistência e serviços técnicos de análises de solos, plantas,
fertilizantes, óleos, lubrificantes e resíduos industriais e de quaisquer outros insumos agrícolas; a locação de
máquinas, equipamentos e veículos, com ou sem o fornecimento de operadores ou condutores desses bens;
o transporte de cargas e pessoas, por conta própria ou de terceiros, e o despacho de cargas e pessoas; o
fornecimento de mão-de-obra; atividades de importação e exportação; a geração, produção e a
comercialização de energia elétrica; a importação, exportação, produção e comercialização de produtos
derivados da sacarose de beterraba ou da cana-de-açúcar, especialmente produtos com oligofrutose ou
F.O.S.; a prestação de outros serviços; e a participação em outras sociedades.
Parágrafo Único. As atividades de seu objeto social podem ser realizadas no Brasil ou no exterior,
quer diretamente pela Companhia, quer através de subsidiárias ou de participação no capital de
outras sociedades.
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
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CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$344.990.752,54 (trezentos e
quarenta e quatro milhões, novecentos e noventa mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e
quatro centavos), dividido em 107.529.845 (cento e sete milhões, quinhentos e vinte e nove mil,
oitocentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
Artigo 6º. A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, independente de reforma
estatutária, até o limite de R$ 1.750.000.000,00 (hum bilhão, setecentos e cinqüenta milhões de reais),
mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
§ 1º. Dentro do limite autorizado neste artigo, poderá a Companhia, mediante deliberação do
Conselho de Administração, aumentar o capital social independentemente de reforma estatutária.
O Conselho de Administração fixará o número, preço e prazo de integralização e as demais
condições da emissão de ações.
§ 2º. Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá deliberar a
emissão de bônus de subscrição.
§ 3º. Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com o plano aprovado pela Assembléia
Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações a administradores, empregados
ou pessoas naturais que lhe prestem serviços, ou a administradores, empregados ou pessoas
naturais que prestem serviços a sociedades sob seu controle, com exclusão do direito de
preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra.
§ 4º. É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias.
Artigo 7º. O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação ordinária
dará o direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.
Artigo 8º. Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, em
instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) designada pelo
Conselho de Administração, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.
Parágrafo Único. O custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às
ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora,
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.
Artigo 9º. A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído ou reduzido o direito de
preferência nas emissões de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante
permuta por ações, em oferta pública de aquisição de Controle, nos termos estabelecidos em lei,
dentro do limite do capital autorizado.
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CAPÍTULO III
ASSEMBLÉIA GERAL
Artigo 10. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente,
quando convocada nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das Sociedades por Ações”) ou deste Estatuto Social.
§ 1º. A Assembléia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nos casos previstos
em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira
convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda com
antecedência mínima de 8 (oito) dias.
§ 2º. As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria dos votos presentes,
observado o disposto no artigo 53, § 1º, deste Estatuto Social.
§ 3º. A Assembléia Geral que deliberar sobre o cancelamento de registro de companhia aberta ou
a saída da Companhia do Novo Mercado, deverá ser convocada com, no mínimo, 30 (trinta) dias
de antecedência.
§ 4º. A Assembléia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do
respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações.
§ 5º. Nas Assembléias Gerais, os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas
de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que
comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição
escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembléia Geral;
(ii) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente
aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a
respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.
§ 6º. As atas de Assembléia deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembléias Gerais na forma
de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas.
Artigo 11. A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro Conselheiro, Diretor ou
acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembléia
Geral indicará até 2 (dois) Secretários.
Artigo 12. Compete à Assembléia Geral, além das atribuições previstas em lei:
I.

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado;

II.

fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do
Conselho Fiscal, se instalado;

III. reformar o Estatuto Social;
IV. deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou de
qualquer sociedade na Companhia;
V. atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações;
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VI. aprovar planos de opção de compra de ações destinados a administradores, empregados ou pessoas
naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades controladas pela Companhia;
VII. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do
lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
VIII. eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
de liquidação;
IX. deliberar a saída do Novo Mercado (“Novo Mercado”) da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA
(“BOVESPA”), nas hipóteses previstas no Capítulo VII deste Estatuto Social;
X. deliberar o cancelamento do registro de companhia aberta na CVM;
XI. escolher a instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de
avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia
aberta ou saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VII deste Estatuto Social,
dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração; e
XII. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração.
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CAPÍTULO IV
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 13. A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
§ 1º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador
empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, e pela prévia subscrição do Termo de Anuência dos
Administradores, nos termos do disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
§ 2º. Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se
diversamente deliberado pela Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.
Artigo 14. A Assembléia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores, cabendo ao
Conselho de Administração, em reunião, fixar a remuneração individual dos Conselheiros e Diretores.
Artigo 15. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se
reúne validamente com a presença da maioria de seus respectivos membros e delibera pelo voto da
maioria absoluta dos presentes.
Parágrafo Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua validade
se presentes todos os seus membros. São considerados presentes os membros do órgão da
administração que manifestarem seu voto por meio da delegação feita em favor de outro membro
do respectivo órgão, por voto escrito antecipado e por voto escrito transmitido por fax, correio
eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação.
Seção II - Conselho de Administração
Artigo 16. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo,
7 (sete) membros, todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral, com mandato unificado de 1 (um)
ano, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 (duas) Assembléias Gerais
Ordinárias, sendo permitida a reeleição.
§ 1º. Na Assembléia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de
Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de membros do
Conselho de Administração a serem eleitos.
§ 2º. No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração deverão ser
Conselheiros Independentes, conforme definido no § 3º deste artigo. Quando, em decorrência da
observância desse percentual, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior
a 0,5 (cinco décimos); ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
§ 3º. Para os fins deste artigo, o termo “Conselheiro Independente” significa o Conselheiro que: (i) não
tem qualquer vínculo com a Companhia, exceto a participação no capital social; (ii) não é Acionista
Controlador (conforme definido no artigo 44 deste Estatuto Social), cônjuge ou parente até segundo grau
daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a companhia ou a entidade
relacionada ao Acionista Controlador (ressalvadas as pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino
e/ou pesquisa); (iii) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista
Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não é fornecedor ou comprador, direto ou
indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência;
(v) não é funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando
serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não é cônjuge ou parente até segundo grau de algum
administrador da Companhia; (vii) não recebe outra remuneração da Companhia além da de conselheiro
(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição). É também
considerado Conselheiro Independente aquele eleito nos termos do artigo 141, §§ 4º e 5º, da Lei das
Sociedades por Ações. A qualificação como Conselheiro Independente deverá ser expressamente
declarada na ata da assembléia geral que o eleger.
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§ 4º. Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de
seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
§ 5º. A Assembléia Geral poderá eleger um ou mais suplentes para os membros do Conselho de
Administração.
§ 6º. O membro do Conselho de Administração ou suplente não poderá ter acesso a informações
ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a assuntos sobre os quais
tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia.
§ 7º. O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar
comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares
sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração, sendo
integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras
pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia.
Artigo 17. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão
eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de
Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer
renúncia ou vacância naqueles cargos.
§ 1º. O Presidente do Conselho de Administração convocará e presidirá as reuniões do órgão e as
Assembléias Gerais, ressalvadas, no caso das Assembléias Gerais, as hipóteses em que indique por
escrito outro conselheiro, diretor ou acionista para presidir os trabalhos.
§ 2º. Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do órgão, além
do voto próprio, o voto de qualidade, no caso de empate na votação em decorrência de eventual
composição de número par de membros do Conselho de Administração. Cada conselheiro terá
direito a 1 (um) voto nas deliberações do órgão, sendo que as deliberações do Conselho de
Administração serão tomadas por maioria de seus membros.
§ 3º. O Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente em suas ausências e impedimentos
temporários, independentemente de qualquer formalidade. Na hipótese de ausência ou
impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente, as funções do Presidente serão
exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente.
Artigo 18. O Conselho de Administração reunir-se-á, (i) ao menos uma vez por trimestre, mediante
convocação do Presidente do Conselho de Administração ou de qualquer outro membro, por escrito,
com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia
detalhada e documentos a serem considerados naquela Reunião, se houver. Qualquer Conselheiro
poderá, através de solicitação escrita ao Presidente, incluir itens na ordem do dia. O Conselho de
Administração poderá deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na
ordem do dia da reunião trimestral; e (ii) em reuniões especiais, a qualquer tempo, mediante
convocação do Presidente do Conselho de Administração ou de qualquer outro membro, por escrito,
com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia
detalhada, objetivos da reunião e documentos a serem considerados, se houver. O Conselho de
Administração poderá deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra matéria não incluída na
ordem do dia das reuniões especiais. As reuniões do Conselho poderão ser realizadas por conferência
telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação
do membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião.
§ 1º. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue a cada
membro do Conselho de Administração com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, a
menos que a maioria dos seus membros em exercício fixe prazo menor, porém não inferior a
48 (quarenta e oito) horas.

A-6

§ 2º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no respectivo
livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, sendo que uma cópia da referida ata será
entregue a cada um dos membros após a reunião.
Artigo 19. Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam
cometidas por lei ou pelo Estatuto Social:
I.

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

II.

eleger e destituir os Diretores, bem como discriminar as suas atribuições;

III. fixar a remuneração, os benefícios indiretos e os demais incentivos dos Diretores, dentro do
limite global da remuneração da administração aprovado pela Assembléia Geral;
IV. fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia;
solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e de quaisquer
outros atos;
V. escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os
esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;
VI. apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da
Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembléia Geral;
VII. aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano
plurianual, o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente, bem como formular proposta de
orçamento de capital a ser submetido à Assembléia Geral para fins de retenção de lucros;
VIII. deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral, quando julgar conveniente ou no caso do
artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações;
IX. submeter à Assembléia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício,
bem como deliberar sobre a oportunidade de levantamento de balanços semestrais, ou em
períodos menores, e o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes
desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou
intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último
balanço anual ou semestral;
X. apresentar à Assembléia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;
XI. apresentar à Assembléia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e incorporação da
Companhia e de incorporação, pela Companhia, de outras sociedades, bem como autorizar a
constituição, dissolução ou liquidação de subsidiárias e a instalação e o fechamento de plantas
industriais, no País ou no exterior;
XII. manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembléia Geral;
aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às controladas ou
coligadas da Companhia;
XIII. autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 6º deste
Estatuto Social, fixando o preço, o prazo de integralização e as condições de emissão das
ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo para o seu exercício
nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja
feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de
Controle, nos termos estabelecidos em lei;
XIV. deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, como previsto no § 2º do artigo 6º deste
Estatuto Social;
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XV.

outorgar opção de compra de ações a administradores, empregados ou pessoas naturais que
prestem serviços à Companhia ou a sociedades controladas pela Companhia, sem direito de
preferência para os acionistas, nos termos de planos aprovados em Assembléia Geral;

XVI.

deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os
dispositivos legais pertinentes;

XVII.

deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real;

XVIII. deliberar, por delegação da Assembléia Geral quando da emissão de debêntures pela
Companhia, sobre a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate, a época
e as condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de
reembolso, se houver, e o modo de subscrição ou colocação bem como os tipos de
debêntures;
XIX.

estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a emissão de quaisquer instrumentos de
crédito para a captação de recursos, sejam “bonds”, “notes”, “commercial papers”, ou
outros de uso comum no mercado, bem como para fixar as suas condições de emissão e
resgate, podendo, nos casos que definir, exigir a prévia autorização do Conselho de
Administração como condição de validade do ato;

XX.

estabelecer o valor da participação nos lucros dos diretores e empregados da Companhia e
de sociedades controladas pela Companhia, podendo decidir por não atribuir-lhes qualquer
participação;

XXI.

decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas, nos
termos da legislação aplicável;

XXII. autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações societárias, bem como
autorizar arrendamentos de plantas industriais, associações societárias ou alianças
estratégicas com terceiros;
XXIII. estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente e bens imóveis, bem como autorizar aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente de valor superior ao valor de alçada da Diretoria, salvo se a transação estiver
contemplada no orçamento anual da Companhia;
XXIV. estabelecer o valor de alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a prestação de
avais, fianças e garantias a obrigações próprias, bem como autorizar a constituição de ônus
reais e a prestação de avais, fianças e garantias a obrigações próprias de valor superior ao
valor de alçada da Diretoria;
XXV. aprovar a celebração, alteração ou rescisão de quaisquer contratos, acordos ou convênios
entre a Companhia e empresas ligadas (conforme definição constante do Regulamento do
Imposto de Renda) aos administradores, sendo certo que a não aprovação da celebração,
alteração ou rescisão de contratos, acordos ou convênios abrangidos por esta alínea
implicará a nulidade do respectivo contrato, acordo ou convênio;
XXVI. estabelecer o valor de alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a forma de
empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico
que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como autorizar a contratação de
endividamento, sob a forma de empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou
qualquer outro negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia de valor
superior ao valor de alçada da Diretoria;
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XXVII. conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados documentos
possam ser assinados por apenas um Diretor, do que se lavrará ata no livro próprio;
XXVIII. aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações;
XXIX. aprovar as políticas de divulgação de informações ao mercado e negociação com valores
mobiliários da Companhia;
XXX. definir a lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação econômica de
empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de
cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, na forma
definida no artigo 53 deste Estatuto Social;
XXXI. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, bem como convocar
os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que achar conveniente;
XXXII. instituir Comitês e estabelecer os respectivos regimentos e competências; e
XXXIII. dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a ordem de
seus trabalhos e adotar ou baixar normas regimentais para seu funcionamento.
Seção III - Diretoria
Artigo 20. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, será composta de 6 (seis) membros, os quais serão designados Diretor Presidente, Diretor
Operacional, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Diretor Industrial, Diretor Comercial e Diretor
Agrícola. Os cargos de Diretor Presidente, Diretor Operacional, Diretor de Finanças e Relações com Investidores,
Diretor Industrial, Diretor Comercial e Diretor Agrícola são de preenchimento obrigatório. Os Diretores terão
prazo de mandato unificado de 1 (um) ano, considerando-se ano o período compreendido entre 2 (duas)
Assembléias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição.
§ 1º. Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá até 5 (cinco) dias úteis
após a data da realização da Assembléia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir
com o término do mandato dos seus antecessores.
§ 2º. Nos casos de renúncia ou destituição do Diretor Presidente, ou, em se tratando do
Diretor Operacional, do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, ou do Diretor Industrial,
ou do Diretor Comercial ou do Diretor Agrícola, quando tal fato implicar na não observância do
número mínimo de Diretores, o Conselho de Administração será convocado para eleger o
substituto, que completará o mandato do substituído.
§ 3º. No caso de ausência ou impedimento temporário, o Diretor Presidente será substituído pelo
Diretor Operacional ou, na falta deste, por quaisquer outros 2 (dois) Diretores, em conjunto.
Artigo 21. Compete ao Diretor Presidente: (i) executar e fazer executar as deliberações das Assembléias
Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia; (iii) dirigir e
orientar a elaboração do orçamento anual, do orçamento de capital, do plano de negócios e do plano
plurianual da Companhia; (iv) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, logística,
industrial, administrativa, planejamento agrícola, pesquisa e recursos humanos, bem como todos os
negócios e operações da Companhia, no Brasil e no exterior; (v) dirigir e orientar a realização de análises de
mercado e da política da qualidade da Companhia e a implantação de normas, métodos e rotinas
operacionais; (vi) coordenar as atividades dos demais Diretores da Companhia e de suas subsidiárias, no
Brasil ou no exterior, observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social; (vii) dirigir, no mais
alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional; (viii) convocar e presidir
as reuniões da Diretoria; (ix) representar pessoalmente, ou por mandatário que nomear, a Companhia nas
assembléias ou outros atos societários de sociedades das quais participar; e (x) outras atribuições que lhe
forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de Administração.
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Artigo 22. Compete ao Diretor Operacional: (i) organizar, controlar, coordenar e supervisionar os
assuntos de caráter agrícola, industrial, comercial, logístico, administrativo, financeiro e jurídico, em
seus aspectos operacionais, institucionais e estratégicos; (ii) outras atribuições que lhe forem, de
tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente.
Artigo 23. Compete ao Diretor de Finanças e Relações com Investidores: (i) coordenar, administrar,
dirigir e supervisionar as áreas de finanças, contábil e de relações com investidores da Companhia;
(ii) representar a Companhia perante acionistas, investidores, analistas de mercado, a Comissão de
Valores Mobiliários, as Bolsas de Valores, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos de controle e
demais instituições relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no
exterior; (iii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual e do orçamento de capital; (iv) dirigir e
orientar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e administração de recursos,
bem como as políticas de hedge pré-definidas pelo Diretor Presidente; e (v) outras atribuições que lhe
forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente.
Artigo 24. Compete ao Diretor Industrial: (i) planejar e executar as atividades industriais da
Companhia; (ii) zelar pela produção anual em quantidade e qualidade em função das necessidades
comerciais, disponibilidade agrícola de cana-de-açúcar e capacidade industrial; (iii) avaliar e priorizar os
investimentos industriais, segundo as diretrizes de investimento da Companhia, incluindo investimentos
em tecnologia de processos, produtividade, energia e meio ambiente; (iv) desenvolver diretrizes e
programas de pesquisa e desenvolvimento da Companhia; (v) elaborar, executar e controlar o
orçamento industrial em harmonia com o orçamento geral da Companhia; (vi) representar a
Companhia junto a órgãos de classe e instituições de tecnologia no Brasil ou no exterior; e (vii) outras
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente.
Artigo 25. Compete ao Diretor Comercial: (i) planejar, executar e administrar as atividades comerciais
da Companhia, inclusive as atividades relacionadas à comercialização dos produtos de fabricação da
Companhia, no mercado interno ou externo; (ii) estabelecer diretrizes de mix de produtos e
correspondentes canais de comercialização nos mercados externo e interno; (iii) participar no
estabelecimento das diretrizes de logística de distribuição dos produtos da Companhia; (iv) representar
a Companhia junto a instituições de mercado no Brasil ou no exterior; e (v) outras atribuições que lhe
forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente.
Artigo 26. Compete ao Diretor Agrícola: (i) planejar e executar as atividades agrícolas da Companhia;
(ii) planejar e executar sistema de gestão agrícola com vistas à fundação e manutenção de áreas para
produção de cana-de-açúcar; (iii) elaborar e executar plano de produção agrícola e colheita visando suprir as
necessidades industriais da Companhia através de cana-de-açúcar cultivada pela Companhia ou adquirida
junto a terceiros, conforme orçamento geral; (iv) pesquisar, desenvolver e monitorar experimentos agrícolas
relativos à cana-de-açúcar, fertilizantes e defensivos agrícolas com a finalidade de melhorar os resultados da
Companhia, bem como aumentar o teor de açúcar da cana-de-açúcar; (v) avaliar e priorizar propostas de
investimentos relacionados a terras, máquinas, implementos e novas tecnologias agrícolas; (vi) representar a
Companhia em simpósios e encontros relacionados ao setor no que diz respeito a atividade agrícola; e
(vii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente.
Artigo 27. A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento
regular da Companhia e à consecução do objeto social, por mais especiais que sejam, incluindo para
renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas as disposições legais ou estatutárias pertinentes,
observado o Artigo 28 abaixo.
Artigo 28. Observados os valores de alçada da Diretoria fixado pelo Conselho de Administração nos
casos previstos no artigo 19 deste Estatuto Social, compete-lhe administrar e gerir os negócios da
Companhia, especialmente:
I.

cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e
da Assembléia Geral;
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II.

elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações
financeiras da Companhia acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem
como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação do
Conselho de Administração e da Assembléia Geral;

III. propor, ao Conselho de Administração, o orçamentos anual, o orçamento de capital, o plano
de negócios e o plano plurianual, o qual deverá ser revisto e aprovado anualmente;
IV. deliberar sobre a instalação e o fechamento de filiais, depósitos, centros de distribuição,
escritórios, seções, agências, representações por conta própria ou de terceiros, em qualquer
ponto do País ou do exterior; e
V. decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembléia Geral ou
do Conselho de Administração.
Artigo 29. A Diretoria se reúne validamente com a presença de 2 (dois) Diretores, sendo um deles
sempre o Diretor Presidente, e delibera pelo voto da maioria absoluta dos presentes, sendo atribuído ao
Diretor Presidente o voto de qualidade no caso de empate na votação.
Artigo 30. A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou pela maioria de
seus membros. As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica,
vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação e a
comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes à reunião.
Artigo 31. As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o
local da reunião.
Artigo 32. Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas das
Reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores presentes.
Artigo 33. A Companhia será sempre representada, em todos os atos, (i) pela assinatura conjunta de
2 (dois) Diretores; ou (ii) pela assinatura conjunta de um Diretor e um procurador especialmente nomeado
para tanto, de acordo com o §1° abaixo; ou ainda (iii) pela assinatura de 2 (dois) procuradores em
conjunto, desde que investidos de especiais e expressos poderes.
§ 1º. Todas as procurações serão outorgadas pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores,
mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto nos casos de procurações
ad judicia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de instrumento
público ou particular.
§ 2º. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa ou passivamente,
a Companhia em juízo, bem como perante repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou
municipais, autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais.
§ 3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, os atos de
quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam respeito a
operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como fianças, avais,
endossos e qualquer garantia em favor de terceiros, salvo quando expressamente aprovados pelo
Conselho de Administração em reunião e nos casos de prestação, pela Companhia, de avais, abonos e
fianças para empresas controladas ou coligadas, em qualquer estabelecimento bancário, creditício ou
instituição financeira, departamento de crédito rural, de crédito comercial, de contratos de câmbio, e
outras operações aqui não especificadas, sendo a Companhia, nestes atos, representada por no mínimo
2 (dois) Diretores, ou por um diretor e um procurador com poderes específicos para a prática do ato.
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CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Artigo 34. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele
conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembléia Geral, ou a pedido dos
acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Artigo 35. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 (três) e, no máximo
5 (cinco) membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a
qualquer tempo pela Assembléia Geral.
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.
§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente.
§ 3º. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro
do Conselho Fiscal empossado, e pela prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do
Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
§ 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo
respectivo suplente por ordem de idade a começar pelo mais idoso.
§ 5º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará
seu lugar; não havendo suplente, a Assembléia Geral será convocada para proceder à eleição de
membro para o cargo vago.
Artigo 36. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre que necessário, competindo-lhe
todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei.
§ 1º. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a
reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
§ 2º. O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros.
§ 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de
Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos Conselheiros presentes.
Artigo 37. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral que os
eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.
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CAPÍTULO VI
DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS
Artigo 38. O exercício social se inicia em 1º de maio e se encerra em 30 de abril de cada ano.
Parágrafo Único. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações
financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes.
Artigo 39. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administração
apresentará à Assembléia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício,
calculado após a dedução das participações referidas no artigo 190 da Lei das Sociedades por Ações,
conforme o disposto no § 1º deste artigo, ajustado para fins do cálculo de dividendos nos termos do
artigo 202 da mesma lei, observada a seguinte ordem de dedução:
(a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da
reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que
o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1º do
artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações exceder 30% (trinta por cento) do capital social,
não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;
(b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de
reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores,
nos termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
(c) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item
(d) abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembléia Geral poderá, por
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a
realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;
(d) uma parcela destinada ao pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada
exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista
pelo artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações; e
(e) formada por 75% (setenta e cinco por cento) dos lucros que remanescer após as deduções legais
e estatutárias será destinada à formação de reserva para expansão, que terá por fim financiar a
aplicação em ativos operacionais, não podendo esta reserva ultrapassar o capital social.
§ 1º. A Assembléia Geral poderá atribuir aos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria uma participação nos lucros, não superior a 10% (dez por cento) do remanescente do
resultado do exercício, limitada à remuneração anual global dos administradores, após deduzidos
os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e contribuição social, nos termos do
artigo 152, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.
§ 2º. A distribuição da participação nos lucros em favor dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria somente poderá ocorrer nos exercícios em que for assegurado aos
acionistas o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
Artigo 40. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad referendum da
Assembléia Geral, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração
do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim
desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social.
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§ 1º. Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição
dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com os
dividendos a que têm direito, sendo-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo
remanescente. Na hipótese do valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a
Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.
§ 2º. O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no
decorrer do exercício social, se dará por deliberação do Conselho de Administração, no curso do
exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos dividendos.
Artigo 41. A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar,
por deliberação do Conselho de Administração:
(a) o pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em
balanço semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver;
(b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio,
imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver, desde que o total de dividendos pago em
cada semestre do exercício social não exceda ao montante das reservas de capital; e
(c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral,
imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver.
Artigo 42. A Assembléia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital,
inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
Artigo 43. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da
data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.
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CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO,
CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E
SAÍDA DO NOVO MERCADO
Seção I - Definições
Artigo 44. Para fins deste Capítulo VII, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas terão os
seguintes significados:
“Acionista Controlador” significa o acionista ou o grupo de acionistas vinculado por acordo de
acionistas ou sob Controle comum que exerça o Poder de Controle da Companhia.
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a
alienação do Controle da Companhia.
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s)
seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia.
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações
detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da
Companhia e aquelas em tesouraria.
“Alienação de Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das
Ações de Controle.
“Comprador” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere o Poder de
Controle da Companhia.
“Controle Difuso” significa o Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de
50% (cinqüenta por cento) do capital social. Significa, ainda, o Poder de Controle quando exercido
por grupo de acionistas detentores de percentual superior a 50% do capital social, em que cada
acionista detenha individualmente menos de 50% do capital social e desde que estes acionistas
não sejam signatários de acordo de votos, não estejam sob controle comum e nem atuem
representando um interesse comum.
“Poder de Controle” ou “Controle” significa o poder efetivamente utilizado para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de titularidade do Controle em relação à
pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum
(grupo de controle) que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos
votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Companhia, ainda que não
seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.
“Valor Econômico” significa o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado
por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em
outro critério que venha a ser definido pela CVM.
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Seção II – Alienação do Controle da Companhia
Artigo 45. A Alienação do Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição,
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das
ações dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele
dado ao Acionista Controlador Alienante.
§ 1º. O Acionista Controlador Alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, nem a
Companhia poderá registrar qualquer transferência de ações para o Comprador, enquanto este
não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores previsto no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado.
§ 2º. A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para aquele(s) que vier(em) a
deter o Poder de Controle, enquanto esse(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos
Controladores, que será imediatamente enviado à BOVESPA.
§ 3º. Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle poderá
ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de
Anuência referido no § 2º deste artigo, que será imediatamente enviado à BOVESPA.
Artigo 46. A oferta pública referida no artigo anterior também deverá ser efetivada:
I.

nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos
ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na
alienação do Controle da Companhia; ou

II.

em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da
Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a
declarar à BOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação
que o comprove.

Artigo 47. Aquele que já detiver ações da Companhia e venha a adquirir o Poder de Controle, em
razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo
qualquer quantidade de ações, estará obrigado a:
I.

efetivar a oferta pública referida no artigo 45 deste Estatuto Social;

II.

ressarcir os acionistas dos quais tenha comprado ações em bolsa de valores nos 6 (seis) meses
anteriores à data da Alienação do Controle da Companhia, devendo pagar a estes a eventual
diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador Alienante e o valor pago em bolsa de
valores por ações da Companhia nesse mesmo período, devidamente atualizado até o
momento do pagamento pela variação positiva do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor
Amplo, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

III. tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento)
do total das ações da Companhia em circulação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes à
aquisição do Controle.
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Seção III – Cancelamento do Registro de Companhia Aberta
e Saída do Novo Mercado
Artigo 48. Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada, obrigatoriamente, pelo Acionista
Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia,
o preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de
avaliação, referido no artigo 53 deste Estatuto Social.
Artigo 49. Caso os acionistas reunidos em Assembléia Geral Extraordinária deliberem (i) a saída da
Companhia do Novo Mercado para que suas ações passem a ter registro fora do Novo Mercado ou
(ii) a reorganização societária da qual as ações da companhia resultante não sejam admitidas para
negociação no Novo Mercado, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de
ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia cujo preço mínimo a ser ofertado deverá
corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no artigo 53 deste Estatuto
Social, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. A notícia da realização da oferta
pública de aquisição de ações deverá ser comunicada à BOVESPA e divulgada ao mercado
imediatamente após a realização da Assembléia Geral da Companhia que houver aprovado referida
saída ou reorganização, conforme o caso.
Artigo 50. Na hipótese de haver o Controle Difuso:
I.

sempre que for aprovado, em Assembléia Geral, o cancelamento de registro de companhia
aberta, a oferta pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pela própria Companhia,
sendo que, neste caso, a Companhia somente poderá adquirir as ações de titularidade dos
acionistas que tenham votado a favor do cancelamento de registro na deliberação em
Assembléia Geral após ter adquirido as ações dos demais acionistas que não tenham votado a
favor da referida deliberação e que tenham aceitado a referida oferta pública;

II.

sempre que for aprovada, em Assembléia Geral, a saída da Companhia do Novo Mercado, seja
por registro para negociação das ações fora do Novo Mercado, seja por reorganização
societária conforme previsto no artigo 49 deste Estatuto Social, a oferta pública de aquisição
de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva
deliberação em Assembléia Geral.

Artigo 51. Na hipótese de haver o Controle Difuso e a BOVESPA determinar que as cotações dos valores
mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores mobiliários
emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no Novo Mercado em razão do
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, o Presidente
do Conselho de Administração deverá convocar, em até 2 (dois) dias da determinação, computados
apenas os dias em que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma
Assembléia Geral Extraordinária para substituição de todo o Conselho de Administração.
§ 1º. Caso a Assembléia Geral Extraordinária referida no caput deste artigo não seja convocada
pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo estabelecido, a mesma poderá ser
convocada por qualquer acionista da Companhia.
§ 2º. O novo Conselho de Administração eleito na Assembléia Geral Extraordinária referida no
caput e no § 1º deste artigo deverá sanar o descumprimento das obrigações constantes do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo concedido
pela BOVESPA para esse fim, o que for menor.
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Artigo 52. Na hipótese de haver o Controle Difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em
razão do descumprimento de obrigações constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado:
(i)

caso o descumprimento decorra de deliberação em Assembléia Geral, a oferta pública de
aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da
deliberação que implique o descumprimento; e

(ii) caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração, a Companhia deverá efetivar
oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta
dirigida a todos os acionistas da Companhia. Caso seja deliberada, em assembléia geral, a
manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta pública de aquisição de
ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação.
Artigo 53. O laudo de avaliação das ofertas de aquisição de ações em caso de cancelamento de
registro de companhia aberta da Companhia, ou de saída da Companhia do Novo Mercado, deverá ser
elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e independente da Companhia,
seus administradores e Acionista Controlador, bem como do poder de decisão destes, devendo o laudo
também satisfazer os requisitos do § 1º do artigo 8º da Lei das Sociedades por Ações e conter a
responsabilidade prevista no § 6º do mesmo artigo 8º.
§ 1º. A escolha da empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da
Companhia em caso de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia, ou de
saída da Companhia do Novo Mercado é de competência da Assembléia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação,
ser tomada por maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes
na Assembléia Geral que deliberar sobre o assunto, não se computando os votos em branco.
A assembléia prevista neste § 1º, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total das Ações em
Circulação ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer
número de acionistas representantes das Ações em Circulação.
§ 2º. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente pelos
responsáveis pela efetivação da oferta pública de aquisição das ações.
Seção IV - Disposições Comuns
Artigo 54. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações visando a mais de
uma das finalidades previstas neste Capítulo VII deste Estatuto Social, no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para
os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM, quando exigida pela legislação aplicável.
Artigo 55. A Companhia ou os acionistas responsáveis pela efetivação das ofertas públicas de aquisição de
ações previstas neste Capítulo VII deste Estatuto, no Regulamento de Listagem do Novo Mercado ou na
regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista,
terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem
da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma seja concluída com
observância das regras aplicáveis.
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CAPÍTULO VIII
JUÍZO ARBITRAL
Artigo 56. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas no Contrato de Participação no Novo Mercado, no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado, no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado
instituída pela BOVESPA, neste Estatuto Social, nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nos
regulamentos da BOVESPA e nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em
geral, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, nos termos de seu Regulamento de Arbitragem.
§ 1º. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento arbitral
terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário, requerer
medidas cautelares de proteção de direitos, seja em procedimento arbitral já instituído ou ainda não
instituído, sendo que, tão logo qualquer medida dessa natureza seja concedida, a competência para
decisão de mérito será imediatamente restituída ao tribunal arbitral instituído ou a ser instituído.
§ 2º. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à
execução, interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral será
formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem da Câmara
de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser
administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de
acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem.
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CAPÍTULO IX
DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 57. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembléia
Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse
período, obedecidas as formalidades legais.
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CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 58. Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembléia Geral e regulados
de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 59. A Companhia deverá observar os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo
vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em Assembléia Geral ou
em reunião do Conselho de Administração contrários aos seus termos.
Artigo 60. As disposições contidas no Capítulo VII, bem como as regras referentes ao Regulamento de
Listagem do Novo Mercado constantes do artigo 13, § 1º, in fine, do artigo 16, §2º, e do artigo 35, § 3º,
deste Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data de publicação do Anúncio de Início de
Distribuição da Oferta Pública protocolada na CVM sob o nº RJ/2007 06441 em 31 de maio de 2007.
Artigo 61. Não havendo disposição no Regulamento de Listagem do Novo Mercado relativa à oferta
pública de aquisição de ações na hipótese do Poder de Controle Difuso, conforme definido no artigo
44 deste Estatuto Social, prevalecem as regras dos artigos 50, 51 e 52 deste Estatuto Social elaboradas
em conformidade com o item 14.4 do referido Regulamento.
***
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3. ANEXOS
Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 2 de julho de 2007, que aprova a Oferta
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3. ANEXOS
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de julho de 2007, que aprova o Preço
por Ação da Oferta e o aumento de capital
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3. ANEXOS
Declarações da Companhia e do Coordenador Líder de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400
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3. ANEXOS
Demonstrações Financeiras da Companhia e controladas, referentes aos exercícios sociais findos em 30
de abril de 2007, 2006 e 2005 e respectivo parecer dos auditores independentes
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Açúcar Guarani S.A.
Demonstrações Financeiras
Referentes aos Exercícios Findos em
30 de Abril de 2007, de 2006 e de 2005
e Parecer dos Auditores Independentes
(Reapresentação espontânea)

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

E-1

E-2

E-3

E-4

269.235
11
388.075
161
1.582
809.949

10
10
11
12

982.531

139.399
3.298
1.805
6.383

5.212
71.669
69.978
4.004
9.813
6.195
5.711
172.582

2007

9
17
7
15

9

4
5
6
7
8

Nota
explicativa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TOTAL DO ATIVO

NÃO CIRCULANTE
Partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Adiantamentos a fornecedores
Outros créditos
Investimentos:
Investimentos em controladas
Outros investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
Total do ativo não circulante

CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Créditos diversos
Partes relacionadas
Total do ativo circulante

ATIVO

525.037

285.632
23.378
657
320.803

5.535
1.853
3.748

48.096
64.025
57.636
22.883
7.212
4.382
204.234

Controladora
2006

472.171

113.081
51
143.535
58.230
146
332.097

13.733
3.321

33.325
50.181
33.902
7.074
6.593
8.999
140.074

2005

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 30 DE ABRIL DE 2007, 2006 E DE 2005
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

AÇUCAR GUARANI S.A.

1.243.305

183.704
4.449
628.465
267
11.364
1.011.566

96
24.414
12.939
145.868

6.189
75.454
118.455
12.386
12.681
6.574
231.739

2007

525.037

285.632
23.378
657
320.803

5.535
1.853
3.748

48.096
64.025
57.636
22.883
7.212
4.382
204.234

Consolidado
2006

498.607

51
232.002
58.241
197
312.744

18.705
3.548

35.251
52.962
71.896
7.074
9.519
9.161
185.863

2005

982.531

TOTAL DO PASSIVO E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24.097
75.893
6.053
7.652
113.695

74.783
15.952
15.833
111.008
8.289
8.587
1.799
144.646
2.553
383.450

2007

327.195
93.790
16.954
47.447
485.386

13
15
17
18

9

15

13
14

Nota
explicativa

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Exigível de longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Financiamento de impostos (REFIS)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Impostos e taxas
Juros sobre o capital próprio e dividendos a pagar
Provisões e encargos sociais a recolher
Financiamento de impostos (REFIS)
Imposto de renda e contribuição social a recolher
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

525.037

262.770
11.113
50.059
323.942

5.411
78.736
8.349
3.359
95.855

27.658
44.892
12.197
26
6.652
11.555
2.260
105.240

Controladora
2006

472.171

236.776
9.739
62.949
309.464

609
83.394
2.248
2.412
88.663

417
21.964
20.960
11.906
3.561
9.241
4.117
1.878
74.044

2005

1.243.305

327.195
93.790
16.954
47.447
485.386

34.580
296.403
6.053
8.290
345.326

77.440
33.357
19.257
111.008
10.284
10.496
1.799
141.912
7.040
412.593

2007

525.037

262.770
11.113
50.059
323.942

5.411
78.736
8.349
3.359
95.855

27.658
44.892
12.197
26
6.652
11.555
2.260
105.240

Consolidado
2006

498.607

236.776
9.739
62.949
309.464

3.993
84.694
20.251
3.012
111.950

2.101
24.046
21.864
11.906
5.949
9.403
1.924
77.193

2005

AÇUCAR GUARANI S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2007, 2006 E DE 2005
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto lucro (prejuízo) por ação)

Nota
explicativa

2007

RECEITA BRUTA DE VENDAS
IMPOSTOS SOBRE VENDAS

Controladora
2006

2005

2007

Consolidado
2006

2005

791.640

578.811

437.146

923.459

578.811

434.443

(108.738)

(86.651)

(59.644)

(114.108)

(86.651)

(66.568)

(4.142)

(2.515)

(1.802)

(4.296)

(2.515)

(1.802)

DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

678.760

489.645

375.700

805.055

489.645

366.073

(413.009)

(347.567)

(229.385)

(499.768)

(347.567)

(222.305)

265.751

142.078

146.315

305.287

142.078

143.768

(55.068)
(33.431)
(5.345)
(24.149)
2.087
72
(115.834)
149.917

(43.860)
(23.831)
(2.350)
(35.703)
252
(105.492)
36.586

(37.030)
(19.094)
(1.987)
(35.606)
11.778
1.036
(80.903)
65.412

(67.795)
(42.989)
(5.345)
(40.318)
84
(156.363)
148.924

(43.860)
(23.830)
(2.350)
(35.703)
252
(105.491)
36.587

(37.030)
(21.923)
(2.711)
(35.802)
25.511
(71.955)
71.813

33.866
(35.838)
1.126
(3.649)
(4.495)
145.422

22.079
(26.838)
4.272
(6.840)
(7.327)
29.259

21.282
(16.589)
2.190
(2.970)
3.913
69.325

37.165
(44.831)
1.186
(5.249)
(11.729)
137.195

22.078
(26.838)
4.272
(6.840)
(7.328)
29.259

21.596
(17.108)
2.190
(3.095)
3.583
75.396

Participação de acionistas minoritários

1.628
147.050
(30.289)
60
(30.229)
-

912
30.171
(1.419)
(1.268)
(2.687)
-

461
69.786
(14.290)
(3.491)
(17.781)
-

1.643
138.838
(30.289)
21.175
(9.114)
(12.903)

912
30.171
(1.419)
(1.268)
(2.687)
-

490
75.886
(14.290)
(9.591)
(23.881)
-

Lucro líquido do exercício

116.821

27.484

52.005

116.821

27.484

52.005

93,75

28,53

53,99

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
(Despesas) receitas operacionais:
Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Depreciações/amortizações e exaustão
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais, líquidas

20
10
19

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Receitas (despesas) financeiras:
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação monetária e cambial ativa
Variação monetária e cambial passiva
Lucro operacional
Resultado não operacional
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - parcela corrente
Imposto de renda e contribuição social - parcela diferida

Lucro líquido por ação componente do capital
social ao final do exercício - (em Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AÇUCAR GUARANI S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CONTROLADORA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2007, 2006 E DE 2005
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2004
Juros sobre capital próprio
Lucro líquido do exercício
Reserva legal

16(b)

Reserva
legal

Lucros
acumulados

7.140

27.543

271.459

Total

-

-

2.599

(14.000)
52.005
(2.599)

(14.000)
52.005
-

236.776

-

9.739

62.949

309.464

25.994
-

-

1.374

(26.000)
(13.000)
27.484
(1.374)

25.994
(26.000)
(13.000)
27.484
-

262.770

-

11.113

50.059

323.942

16(a)
16(b)

64.425
-

93.790
-

-

(2.612)
116.821

158.215
(2.612)
116.821

16(b)
16(b)
16(b)

-

-

5.841
-

(5.841)
(11.098)
(99.882)

(11.098)
(99.882)

327.195

93.790

16.954

47.447

485.386

16(a)
16(b)
16(b)

SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2006
Integralização de capital
Dividendos distribuídos sobre lucros acumulados
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Dividendos mínimos estatutários propostos
Dividendos complementares propostos

Reserva
de capital

236.776

SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2005
Integralização de capital
Dividendos distribuídos
Juros sobre capital próprio
Lucro líquido do exercício
Reserva legal

Capital
social

SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2007

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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AÇUCAR GUARANI S.A.
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE 30 DE ABRIL DE 2007, DE 2006 E DE 2005
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa
ORIGENS DOS RECURSOS
Das operações:
Lucro líquido do exercício
Itens que não afetam o capital circulante líquido:
Provisão para contingências
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para perda em investimentos
Valor residual do ativo permanente baixado
Depreciação e amortização
Encargos do exigível a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferidos

18
10

16
16

Total das origens de recursos
APLICAÇÕES DE RECURSOS
No realizável a longo prazo
Concessão de empréstimos a controladas indiretas
No ativo permanente:
Investimentos
Imobilizado
Diferido
Redução no exigível a longo prazo, líquida
Dividendos distribuídos e propostos e juros sobre capital pró
Transferência do não circulante para o circulante

16

Total das aplicações de recursos
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
REPRESENTADO POR:
Ativo circulante
No fim do exercício
No início do exercício
Passivo circulante
No fim do exercício
No início do exercício

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Controladora
2006

Consolidado
2006

2005

2007

27.484

52.005

116.821

27.484

52.005

1.578
100
293
69.951
6.559
1.268

(159)
(11.778)
72
45.964
6.439
3.491

4.620
261
93.322
6.458
(21.175)

1.578
100
293
69.951
6.559
1.268

(1.172)
76
59.812
6.828
9.402

187.330

107.233

96.034

200.307

107.233

126.951

64.425
93.790

-

-

64.425
93.790

-

28.989
-

46
475
-

42.640
2.544
-

-

7
12.903
424

2.544
-

144
-

346.066

152.417

96.034

371.856

109.777

156.084

2.633
139.399

2.352
-

723
-

15.511
96

2.352
-

723
-

267.158
142.576
873
113.592
(10.303)

88.977
543
13.006
14.575

28.989
28.098
165
8.406
14.000
1.997

212.634
307.406
7.322
113.592
(4.857)

88.977
543
13.006
14.575

28.989
61.091
171
8.403
14.000
1.041

655.928

119.453

82.378

651.704

119.453

114.418

(309.862)

32.964

13.656

(279.848)

172.582
204.234

204.234
140.074

140.074
94.338

231.739
204.234

204.234
185.863

185.863
110.577

(31.652)

64.160

45.736

27.505

18.371

75.286

383.450
105.240

105.240
74.044

74.044
41.964

412.593
105.240

105.240
77.193

77.193
43.573

278.210

31.196

32.080

307.353

28.047

33.620

(309.862)

32.964

13.656

(279.848)

(9.676)

41.666

116.821

Lucro líquido do exercício ajustado
De acionistas:
Integralização de capital
Contribuição para reserva de capital
Outras origens:
Redução do realizável a longo prazo, líquida
Acervo líquido incorporado
Aumento do exigível a longo prazo, líquido
Participação de minoritários
Outros

2007

3.976
(2.087)
193
64.855
3.632
(60)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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(9.676)

2005

41.666

AÇÚCAR GUARANI S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2007, DE 2006 E DE 2005
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1.

CONTEXTO OPERACIONAL
1.1.

Operações
A Sociedade tem como objeto social e atividade preponderante o plantio de cana-deaçúcar e a fabricação e o comércio de açúcar, álcool e demais derivados da cana-deaçúcar; exploração agrícola; importação e exportação de bens, produtos e matériaprima, e participação em outras sociedades.
Atualmente a Sociedade possui uma capacidade de moagem de 9 milhões toneladas
de cana-de-açúcar em suas 3 unidades industriais em operação. Aproximadamente
30% da cana-de-açúcar processada é proveniente de lavouras próprias, de acionistas,
de empresas ligadas e parcerias agrícolas e 70% de fornecedores terceiros.
O plantio de cana-de-açúcar requer um período de maturação de 12 meses para as
canas plantadas de outubro a dezembro e de 18 meses para as canas plantadas de
janeiro a abril. A colheita geralmente ocorre de abril a novembro de cada ano, período
em que também ocorre a produção de açúcar e álcool.

1.2.

Incorporação da controlada Olímpia Agrícola
Em 3 de maio de 2005, os acionistas da Sociedade aprovaram em Assembléia Geral
Extraordinária a incorporação da controlada Olímpia Agrícola Ltda. com extinção
daquela sociedade e absorção do acervo líquido a valor contábil, conforme laudo
emitido por empresa especializada, no valor de R$ 113.067, ajustado contra o saldo
da conta de investimentos na controladora.
Demonstrativo do acervo líquido incorporado
ATIVO
Ativo circulante
Ativo não circulante:
Realizável a longo prazo
Permanente
Total do ativo

50.650
523
88.528
139.701

PASSIVO
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total do passivo

8.429
18.205
26.634

Acervo líquido

113.067
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1.3.

Expansão das operações
Ante ao processo de expansão de suas operações e de sua capacidade de moagem de
cana-de-açúcar, durante o exercício findo em 30 de abril de 2007 a Sociedade
procedeu a diversas aquisições de unidades industriais e a investimentos na
construção da unidade industrial em Pedranópolis, bem como ao início de melhorias
nas unidades industriais adquiridas.
Atualmente, a Sociedade opera com 3 unidades industriais e outras 2 unidades
encontram-se em fase de construção e melhorias. As unidades industriais, localizadas
no estado de São Paulo, e a fase que se encontram são como segue:

2.

x

Unidade Cruz Alta (em operação) no município de Olímpia.

x

Unidade Severínia (em operação) no município de Severínia.

x

Unidade São José (em operação) no município de Colina.

x

Unidade Tanabi (em construção) no município de Tanabi, e início de operação
previsto para a safra de 07/08.

x

Unidade Cardoso (em construção) no município de Pedranópolis, e início de
operação previsto para a safra de 09/10.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS
2.1.

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. Essas demonstrações
financeiras incorporam as alterações trazidas pelos seguintes normativos contábeis:
Normas e Procedimentos de Contabilidade 27 (NPC 27) - Apresentação e
Divulgações e Normas e Procedimentos de Contabilidade 22 (NPC 22) - Provisões,
Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas, ambos emitidos pelo
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - Ibracon, em outubro de 2005. Nas
demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 30 de abril de 2006 e
de 2005, apresentadas para fins de comparação, foram efetuadas algumas alterações
em notas explicativas e determinadas reclassificações para adequá-las aos normativos
contábeis acima mencionados, e permitir aos usuários a comparabilidade com o
exercício corrente. As principais alterações resultantes da aplicação desses
normativos foram as seguintes:
x

Apresentação do grupo “Não circulante” no ativo e no passivo.

x

Apresentação da conta “Intangível”, classificada no grupo “Não circulante”.

x

Reclassificação dos depósitos judiciais, anteriormente classificados no ativo, para
o passivo, como redutor da conta “provisão para contingências”, nas situações
onde seja aplicável.
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Essas demonstrações financeiras foram originalmente concluídas em 28 de maio de
2007 e, subseqüentemente, a Administração da Companhia decidiu, espontaneamente,
reapresentar referidas demonstrações financeiras para incluir informações adicionais
nas notas explicativas nºs 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 17.a), 18.b), 23.2, 26.1, 26.2 e 26.3.a).
2.2.

Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações
financeiras são descritas a seguir:
a. Apuração de resultado: O resultado da Sociedade e controladas é apurado de
acordo com o princípio contábil da competência. No caso dos produtos vendidos,
o reconhecimento da receita somente ocorre após a transferência da propriedade e
dos riscos relacionados.
b. Atualização monetária de direitos e obrigações: Os direitos e obrigações, legal ou
contratualmente sujeitos à variação monetária ou cambial, são atualizados até as
datas dos balanços. As contrapartidas dessas atualizações são registradas nos
resultados dos exercícios.
c. Aplicações financeiras: Incluídas nas disponibilidades, estão registradas ao custo
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, e com vencimentos
originais que não superam a 90 dias.
d. Contas a receber de clientes e outros créditos: As contas a receber de clientes e
outros créditos são registrados e mantidos nos balanços pelo valor nominal dos
títulos representativos desses créditos.
e. Provisão para créditos de liquidação duvidosa: Constituída para os títulos
vencidos há mais de 90 dias, cujo montante é considerado suficiente, pela
Administração da Sociedade e de suas controladas, para cobrir eventuais riscos de
não recebimento dos valores a receber de clientes.
f. Estoques: Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição ou produção,
não excedendo o respectivo valor de reposição e/ou realização. Os gastos
incorridos com a manutenção das lavouras de cana-de-açúcar são demonstrados
como tratos culturais, na rubrica cana-de-açúcar - lavoura, e são apropriados ao
custo por ocasião da colheita da respectiva safra. Os estoques de cana-de-açúcar,
em 30 de abril de 2005, na ex-controlada Olímpia Agrícola Ltda., utilizados na
fabricação de açúcar e álcool da safra 2005/2006, estão avaliados a valor de
mercado, líquido das despesas com comercialização a incorrer.
g. Investimentos: Os investimentos relevantes em sociedades controladas, diretas e
indiretas, estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com base em
demonstrações financeiras levantadas na mesma data-base da Sociedade. Os
demais investimentos estão registrados ao custo, reduzidos de provisões para
possíveis perdas na sua realização. O ágio proveniente dos investimentos em
participações societárias está registrado pelo valor originado da diferença entre o
valor pago e a respectiva participação no patrimônio líquido da investida, e sua
amortização é calculada pelo método linear e por um período de 5 anos, conforme
definido em estudo de retorno do investimento.
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h. Imobilizado: Estão registrados ao custo de aquisição ou construção. A depreciação
é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens às
taxas descritas na nota 11. A depreciação dos custos de formação das lavouras de
cana-de-açúcar é calculada considerando-se vida útil estimada em cinco anos,
após o início dos cortes, com base na proporção da produção realizada em relação
à produção total estimada. Gastos com manutenção que implicam em
prolongamento da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado são
capitalizados. Gastos com manutenções sem impacto na vida útil econômica dos
ativos são reconhecidos como despesa quando realizados. Os juros incidentes
sobre empréstimos e financiamentos são capitalizados às obras em andamento.
i. Intangível: É representado, principalmente, por ágio registrado na Béghin-Say do
Brasil Ltda., empresa incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de 2001.
Esse ágio está fundamentado em rentabilidade futura, sendo sua amortização
registrada em prazo de cinco anos.
j. Diferido: É representado por gastos pré-operacionais nas unidades industriais em
construção. A amortização é registrada a partir do início da operação normal das
unidades industriais, pelo método linear, com base em taxa a ser definida
oportunamente de acordo com a estimativa de tempo que se espera de benefício
futuro do empreendimento.
k. Arrendamento mercantil: Os contratos de arrendamento mercantil, na modalidade
financeira, são consignados nas demonstrações financeiras como financiamento
para aquisição de ativo fixo, sendo remunerados de acordo com as taxas
contratuais e apropriados pro rata temporis.
l. Operações com derivativos: A Sociedade mantém instrumentos derivativos com o
objetivo de se proteger contra a exposição consolidada a riscos de preço de
commodities relacionados à venda de açúcar e riscos cambiais relacionados às
suas exportações. O resultado líquido dos ganhos e perdas auferidos pela
valorização a mercado é reconhecido no resultado financeiro a medida que
incorrido.
m. Imposto de renda e contribuição social: As provisões para o imposto de renda e
contribuição social são constituídas com base no lucro contábil, ajustado pelas
inclusões e exclusões previstas em legislação fiscal, às alíquotas de 25% para o
imposto de renda e para contribuição social à alíquota de 9%. O imposto de renda
e a contribuição social sobre as diferenças temporárias, prejuízos fiscais e bases
negativas são reconhecidos nas demonstrações financeiras como débitos e créditos
diferidos, e são classificados nos balanços patrimoniais de acordo com o prazo de
realização/liquidação. No período entre 1º de janeiro de 31 de dezembro de 2006,
a Sociedade adotou a sistemática de apuração do imposto de renda e contribuição
social pelo lucro presumido, de acordo com os critérios estabelecidos pela
legislação vigente. Dessa forma, os resultados dos exercícios findos em
30 de abril de 2007 e de 2006 estão impactados pelas duas sistemáticas de
apuração do imposto de renda e da contribuição social.
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n. Provisão para ajuste do preço da cana: A cana-de-açúcar adquirida de terceiros é
valorizada com base no teor de sacarose da cana entregue e medido pelo nível de
ATR - Açúcar Total Recuperável. O fator de ATR é calculado pela Sociedade de
acordo com os padrões definidos pelo Conselho dos Produtores de Cana-deaçúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo - CONSECANA, cuja
divulgação ocorre mensalmente com base em estimativa do nível médio de ATR a
ser apurado em cada safra. Ao final de cada safra, o índice oficial é divulgado pelo
CONSECANA para pagamento do saldo remanescente aos fornecedores. A
Sociedade, com o objetivo de manter o saldo de fornecedores a valores mais
próximos de sua exigibilidade, registra uma provisão para ajuste ao preço da cana
na rubrica de fornecedores.
o. Ajuste a valor presente: Os elementos integrantes do ativo e passivo, quando
decorrentes de operações de longo prazo sem a previsão de remuneração, são
ajustados a seu valor presente com base em taxa de juros de longo prazo e
ajustado no resultado do exercício na rubrica de receitas e despesas financeiras.
p. Juros sobre capital próprio: Os juros a pagar a acionistas, calculados nos termos
da Lei nº. 9.249/95, foram registrados no resultado do exercício, na rubrica de
despesas financeiras. Para fins de apresentação das demonstrações financeiras, os
juros sobre o capital próprio estão apresentados a débito de lucros acumulados.
q. Uso de estimativas: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil requer da Administração da Sociedade e de
suas controladas o uso de estimativas para o registro de certas transações que
afetam os ativos, passivos, receitas e despesas registrados, bem como as
divulgações nas demonstrações financeiras. Os resultados dessas transações,
quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem divergir
dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações
financeiras referem-se ao registro de provisão para perdas com devedores
duvidosos, provisão para ajuste do preço da cana, provisão para contingências,
amortização, depreciação, imposto de renda e contribuição social diferidos e
classificação entre circulante e não circulante dos adiantamentos a fornecedores.
r. Informações suplementares: São preparadas considerando as principais operações
que tiveram influência nas disponibilidades e aplicações financeiras, da
controladora e do consolidado, com prazos inferiores a 90 dias e que não
apresentam possibilidades reais de perda de valor. Tal demonstrativo está dividido
entre as atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos.
s. Lucro líquido por ação: É calculado com base no número de ações em circulação
na data do balanço.
3.

CRITÉRIOS DE CONSOLIDAÇÃO
As demonstrações financeiras consolidadas de 30 de abril de 2005 abrangem as
demonstrações financeiras da Sociedade e de sua controlada naquela data, Olímpia Agrícola
Ltda., a qual foi incorporada em 3 de maio de 2005. O percentual de participação no capital
social era de 99,99%.
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Em 30 de abril de 2006, as demonstrações financeiras consolidadas são as mesmas das
demonstrações financeiras da controladora, apresentadas com o intuito de propiciar a
comparação dos saldos consolidados que abrangem a totalidade das operações da Sociedade
entre os exercícios apresentados.
As demonstrações financeiras consolidadas em 30 de abril de 2007 incluem as seguintes
empresas controladas direta e indiretamente:
Atividades principais

Empresa
Cruz Alta Participações Ltda.
(“Cruz Alta”) - controlada direta com
participação de 100% no capital social

Atividade agroindustrial de industrialização de
cana-de-açúcar, de produção própria e adquirida
de terceiros, fabricação e comércio de açúcar,
álcool e seus derivados, importação e exportação
de bens, produtos e matéria-prima e participação
em Sociedades.

Companhia Energética São José
(“São José”) - controlada indireta por
intermédio da Cruz Alta, com
participação no capital social de
46,88%, de 1º de agosto a 30 de
novembro de 2006, de 63,73% de 1º de
dezembro a 31 de março de 2007 e
99,99% a partir de 1º de abril de 2007

Atividade agroindustrial de industrialização de
cana-de-açúcar, de produção própria e adquirida
de terceiros, com fabricação e comércio de
açúcar, álcool e seus derivados, importação e
exportação de bens, produtos e matéria-prima e
participação em Sociedades.

Usina Tanabi Ltda. (“Tanabi”) controlada indireta por intermédio da
Cruz Alta, com 100% no capital social,
sendo 99,6% de participação indireta e
0,04% de participação direta.

Atividade agroindustrial de industrialização de
cana-de-açúcar, de produção própria e adquirida
de terceiros, fabricação e comércio de açúcar,
álcool e seus derivados, a exploração agrícola, a
importação e exportação de bens, produtos e
matéria-prima e a participação em Sociedades.

Usina Cardoso Ltda. (“Cardoso”) controlada indireta por intemédio da
Cruz Alta, com participação de 100% no
capital social

Atividade agroindustrial de industrialização de
cana-de-açúcar, de produção própria e adquirida
de terceiros, fabricação e comércio de açúcar,
álcool e seus derivados, a exploração agrícola, em
especial o cultivo de cana-de-açúcar, bem como a
exploração de propriedades rurais,
empreendimentos florestais e reflorestamento.

Os seguintes principais procedimentos de consolidação foram adotados:
a) eliminação do saldo de investimento e do resultado de equivalência patrimonial;
b) eliminação dos saldos de ativos e passivos, receitas e despesas e eventuais lucros não
realizados decorrentes de transações efetuadas entre as Sociedades consolidadas;
c) destaque de participação de minoritários no resultado do exercício.
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4.

DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Taxa média de
remuneração
Caixa e bancos
Aplicações financeiras: (a)
Certificados de Depósitos
Bancários - CDB
Total de disponibilidades e
aplicações financeiras

2007

-

Controladora
2006
2005

5.212

Consolidado
2006
2005

3.615

5.889

-

47.564 29.710

300

47.564 31.602

5.212

48.096 33.325

6.189

48.096 35.251

100% CDI

532

2007

532

3.649

(a) Referem-se a aplicações financeiras equivalentes de caixa por apresentarem liquidez
em curtíssimo prazo sujeitos a:
x

Conversão imediata em dinheiro por valores conhecidos.

x

Risco reduzido de mudança do valor em virtude de alterações nas taxas de juros por
estarem próximos da data de vencimento.

As aplicações financeiras, que possuem liquidez imediata, estão lastreadas por Certificados
de Depósito Bancário que têm vencimento a cada 30 dias.
5.

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Controladora
2007
2006
2005
Clientes mercado interno
Clientes mercado externo
Provisão para créditos de
liquidação duvidosa
Total

71.078
1.115

64.191
72

42.768
7.456

Consolidado
2007
2006
2005
74.803
1.175

64.191
72

45.549
7.456

(238)
(43)
(524)
(238)
(43)
(524)
71.669 64.025 50.181 75.454 64.025 52.962

As movimentações na provisão de créditos de liquidação duvidosa foram como segue:

Saldo no início do exercício
(+) adições
(-) baixas
Saldo no fim do exercício
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2005

(238)
(355)
69
(524)

(43)
(319)
124
(238)

(145)
(235)
337
(43)
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A composição das contas a receber por idade de vencimento é como segue:
Controladora
2007
2006
2005
Vencidas:
Vencidas em até 30 dias
Vencidas de 31 a 60 dias
Vencidas de 61 a 90 dias
Vencidas de 91 a 120 dias
Vencidas de 121 a 150 dias
Vencidas de 151 a 180 dias
Vencidas de 181 a 360 dias
Vencidas acima de 360 dias
A vencer:
A vencer em até 30 dias
A vencer de 31 a 60 dias
A vencer acima de 61 dias

338
23
77
9
10
64
308
125

295
60
52
124
22
275
73
165

2007

474
606
15
9
3
5
28
15

44.737 40.603 38.488
10.721 15.087 6.531
15.781 7.507 4.050
72.193 64.263 50.224

Consolidado
2006
2005

537
24
81
9
10
570
308
125

295
60
52
124
22
275
73
165

474
606
15
9
3
5
28
15

47.739 40.603 41.267
10.782 15.087 6.531
15.793 7.507 4.052
75.978 64.263 53.005

O prazo médio de recebimento praticado na venda de produtos é de 40 dias. O saldo de
contas a receber com prazo superior a 60 dias refere-se substancialmente a valores a receber
provenientes da prestação de serviços de plantio a terceiros, cujo recebimento ocorrerá
durante a safra em que ocorrer a maturação da cana-de-açúcar.
6.

ESTOQUES
2007
Produtos acabados:
Açúcar
Álcool
Cana-de-açúcar - lavoura
Adiantamentos a fornecedores de cana-de-açúcar
Insumos, materiais auxiliares e outros
Total

Controladora
2006
2005

8.687
9.032
17.554
20.340
14.365
69.978

16.819 15.304
6.240 4.626
14.640
8.444 6.313
11.493 7.659
57.636 33.902

Consolidado
2007
2006
2005
Produtos acabados:
Açúcar
Álcool
Cana-de-açúcar - lavoura
Adiantamentos a fornecedores de cana-de-açúcar
Insumos, materiais auxiliares, itens para manutenção e outros
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9.891
10.991
27.280
49.154
21.139
118.455

16.819
6.240
14.640
8.444
11.493
57.636

15.304
4.626
34.867
6.313
10.786
71.896
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Em 30 de abril de 2005, o saldo de cana-de-açúcar - lavoura foi avaliado e registrado a valor
de mercado. A adoção deste procedimento resultou em um incremento de R$ 23.901 no
saldo de estoques em 30 de abril de 2005. Este efeito foi totalmente reconhecido no custo
dos produtos vendidos referente ao exercício findo em 30 de abril de 2006, com a venda dos
produtos que utilizaram a cana no seu processo produtivo.
7.

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
Controladora
2006
2005
2007
Adiantamentos a fornecedores de cana (a)
1.805
(-) Ajuste a valor presente (a)
Saldo a receber líquido do valor presente (a) 1.805

1.853
1.853

-

Consolidado
2007
2006
2005
19.805
(6.179)
13.626

1.853
1.853

-

São José (b)
Outros (c)

4.004
5.809

21.213
1.670 7.074
24.736 7.074

11.699
25.325

21.213
1.670 7.074
24.736 7.074

Circulante
Não circulante

4.004
1.805
5.809

22.883 7.074
1.853
24.736 7.074

12.386
12.939
25.325

22.883 7.074
1.853
24.736 7.074

(a) Inclui adiantamento de R$ 18.000, o qual se refere a adicional de preço cobrado pelo
fornecedor pela celebração de contratos de fornecimento de longo prazo, no valor de
R$ 4,50 por tonelada de cana-de-açucar entregue. Tal adicional de preço foi adiantado na
data de assinatura do contrato de fornecimento e respectivos aditivos e será amortizado à
medida que ocorram os fornecimentos. De acordo com a estimativa de cana a ser entregue
por este fornecedor, o referido adiantamento será liquidado durante as próximas 15 safras.
Por se tratar de um contrato de longo prazo sem a previsão de incidência de juros, a
Sociedade reduziu o saldo em aberto pelo efeito decorrente da apuração do valor presente
deste crédito, calculado com base na Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
(b) Refere-se a adiantamentos efetuados à São José para aquisição de açúcar e melaço,
remunerado a uma taxa média ponderada de 9,38% ao ano. Referido adiantamento foi
integralmente quitado durante o exercício findo em 30 de abril de 2007.
(c) Inclui adiantamentos para exportação, a fornecedores de serviços, entre outros.

Os valores de longo prazo para o saldo consolidado apresentam a seguinte expectativa de
realização por exercício social que se encerra em 30 de abril de cada ano:
2009
2010
2011
2012
2013
2014 a 2018
2019 a 2022
Total

3.648
1.070
677
988
871
3.639
2.046
12.939
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8.

IMPOSTOS A RECUPERAR
Em 30 de abril de 2007, de 2006 e de 2005, a composição do saldo de impostos a recuperar
é como segue:
Controladora
2007 2006 2005
IR retido na fonte
IR e CSLL
INSS
COFINS
PIS
ICMS
Outros
Total

4.110
1.696
2.923
522
236
190
136
9.813

1.713
3.712
1.393
221
118
55
7.212

Consolidado
2007 2006 2005

874 4.132
5.372 1.696
3 2.923
118 2.876
179
684
41
190
6
180
6.593 12.681

1.713
960
3.712 5.372
3
1.393
118
221
182
118 2.825
55
59
7.212 9.519

A Sociedade recolheu indevidamente Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, no
montante de R$ 3.600, e Contribuição para a Previdência Social a cargo da Sociedade, no
montante de R$ 2.600 sobre adiantamentos para aquisição de participação acionária. Em
razão desse equívoco e do recolhimento a maior, a Sociedade tornou-se credora em relação
à Receita Federal do Brasil, no montante dos referidos tributos indevidamente recolhidos,
acrescido de juros calculados pela taxa SELIC, os quais serão objeto de pedidos de
restituição, seguidos de declarações de compensação com débitos correntes.
Os demais saldos de tributos a recuperar advêm das transações mercantis e de antecipações
e são considerados realizáveis pela Administração no curso normal das operações da
Sociedade e controladas.
9.

SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
a)

Saldos da controladora e do consolidado:
2007
2005
Controlada
Consolidado
Controladora
Ativo
Passivo
Ativo não Passivo Ativo não Passivo
circulante circulante circulante circulante circulante circulante
Com controladora:
Tereos do Brasil Ltda
De controladas:
Usina Tanabi Ltda.
Companhia Energética São José
Olímpia Agrícola Ltda
Total

-

-

141.912

96

141.912

-

169
5.542
5.711

80.188
59.211
139.399

2.734
144.646

96

141.912

4.117
4.117

O passivo circulante mantido com a Tereos do Brasil Ltda. refere-se a contrato de
mútuo com vencimento em 01 de dezembro de 2007, sem a incidência de encargos
remuneratórios. Este contrato foi celebrado basicamente com a finalidade de viabilizar
a aquisição de participação acionária da Usina Tanabi Ltda. e da Companhia Energética
São José.
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Os valores a receber da controlada indireta Usina Tanabi Ltda. e registrados no ativo
não circulante referem-se a adiantamento para compra futura de álcool a ser produzido
durante a safra 2007/2008 e contrato de mútuo para vencimento em 31 de dezembro de
2007, os quais não tem incidência de encargos financeiros por se tratar de operação
entre a controladora e sua controlada integral. Este contrato de mútuo foi celebrado
com a finalidade de suprir as necessidades de caixa da Usina Tanabi Ltda.
O saldo mantido no ativo circulante com a controlada indireta Companhia Energética
São José refere-se a transações comerciais relacionadas à venda de cana-de-açúcar e à
industrialização de melaço para produção de açúcar e álcool. O saldo mantido no ativo
não circulante refere-se a contrato de mútuo, com vencimento previsto em 31 de
dezembro de 2007 sobre o qual não há incidência de encargos financeiros por se tratar
de operação entre a controladora e sua controlada integral. O montante relacionado ao
contrato de mútuo firmado entre Açúcar Guarani S.A. e Companhia Energética São
José serviu para suportar os investimentos realizados por esta empresa em função do
projeto de expansão de sua capacidade produtiva e para efetuar o adiantamento de
R$ 18.000 a fornecedor de cana-de-açúcar, conforme mencionado na nota explicativa
nº 7 (a).
O passivo circulante com a ex-controlada Olímpia Agrícola Ltda. refere-se ao saldo a
pagar decorrente da aquisição de cana-de-açúcar.
A liquidação máxima estimada para todos os saldos de longo prazo com as partes
relacionadas é de 24 meses.
b)

Transações da controladora
2007
2005
Receitas
Receitas Despesas
Receitas Despesas
operacionais financeiras e custos operacionais e custos
Companhia Energética São José
Olímpia Agrícola Ltda.

9.302
-

1.277
-

5.130
-

8.789

53.774

As receitas financeiras decorrentes de transações com a controlada indireta São José
referem-se à remuneração incidente sobre o adiantamento para aquisição de açúcar e
melaço a partir da data em que referida empresa tornou-se controlada indireta da
Sociedade.
Em 30 de abril de 2007 não existem avais, garantias, fianças, hipotecas ou penhor
concedidos em favor de suas controladas diretas e indiretas, nem entre elas.
10. INVESTIMENTOS
Controladora
2007
2005
Participações societárias em controladas
Ágio
Outros investimentos avaliados a custo

269.235 113.081
11
51
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2007
2005
183.704
4.449
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10.1. Participações societárias em controladas:
2005

2007
Cruz Alta Participações Ltda.
Olímpia Agrícola Ltda.

269.235
- 113.081
269.235 113.081

As movimentações ocorridas nos saldos com controladas foram as seguintes:
2005
2007
Olímpia
Cruz Alta
Participações Ltda. Agrícola Ltda.
Em Sociedades controladas:
Ações possuídas
Percentual de participação
Capital social
Patrimônio líquido
Lucro do exercício
Movimentação dos investimentos:
Saldo no início do exercício
Subscrição de ações
Aumento de capital
Resultado de equivalência patrimonial:
Resultado do exercício
Realização de lucro nos estoques do ano anterior
Saldo no final do exercício

267.148.676
99,99%
267.148
269.235
2.087

92.900.000
99,99%
92.900
113.081
11.410

10
267.138
2.087
2.087
269.235

72.314
28.989
11.410
368
11.778
113.081

Conforme mencionado na Nota 1.2, o acervo líquido da controlada Olímpia Agrícola
Ltda., empresa essencialmente agrícola, foi incorporado pela Sociedade em 3 de maio
de 2005.
Em 13 de setembro de 2006, consubstanciado em deliberação e aprovação em
Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 26 de julho de 2006, foi
constituída a Cruz Alta Participações Ltda. (“Cruz Alta”) com participação de
99,99% em seu capital social integralizado no montante de R$ 10. Em alterações
contratuais havidas em 26 de setembro de 2006, 23, 24 e 30 de abril de 2007, houve a
subscrição de novas ações e integralização de capital em espécie nesta controlada nos
montantes de R$ 130.000, R$ 106.555, R$ 11.367 e R$ 19.216, respectivamente.
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Em 30 de abril de 2007, a controlada Cruz Alta Participações detinha participação de
100% na São José. A Sociedade iniciou, no final de 2005, negociações para aquisição
da totalidade das ações da São José, a qual ocorreu da seguinte forma:
a) Em 24 de março de 2006, foi celebrado um Contrato de Permuta de Ações,
posteriormente aditado em 2 de maio de 2006, por meio do qual a Tereos,
acionista controlador da Sociedade, permutou com as Maria Tereza de Andrade
Sichieri, Maria Heloísa de Andrade Mura, Matesa Comércio e Participações Ltda.
e Mahetê Comércio e Participações Ltda. (“Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas”),
12,93% do capital da Sociedade de que era proprietária, por 59,45% do capital
social da São José, de que as Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas eram
proprietárias. A relação de troca foi definida com base em laudos de avaliação
econômico-financeira, tanto da São José como da Sociedade, elaborados por
empresa especializada independente, com base em perspectivas de rentabilidade
futura. As partes acordaram, ainda, uma opção da Guarani, diretamente ou por
meio de uma sua subsidiária, de adquirir participação adicional detida por Maria
Tereza de Andrade Sichieri, diretamente ou por meio de sua holding Matesa
Comércio e Participações Ltda. e por Maria Heloísa de Andrade Mura,
diretamente ou por meio de sua holding Mahetê Comércio e Participações Ltda.,
dentro do prazo de 12 meses a contar da celebração do Contrato de Permuta acima
mencionado, pelo preço estabelecido, conforme Acordo de Acionistas firmado
pela Tereos com as Acionistas Pessoas Físicas/Jurídicas (“Opção”).
b) Em Assembléia Geral Extraordinária da São José, realizada em 5 de setembro de
2006, foi deliberado e aprovado, por unanimidade, aumento de capital,
integralizado em espécie, pela Cruz Alta Participações, tendo em vista a renúncia
de todos os demais acionistas ao seu direito de preferência. O aumento foi
realizado no valor total de R$ 120.000. Deste aumento de capital aprovado pela
unanimidade dos acionistas da São José, resultou uma participação da Cruz Alta
Participações em 46,87% do capital da São José, e gerou ágio no montante de
R$ 103.859. Dessa forma, por não terem acompanhado o aumento de capital
proposto pela Sociedade, os acionistas minoritários, que antes dessa transação
detinham 40,55% de participação no capital da São José, foram diluídos para a
participação de 21,55%.
c) Em 8 de dezembro de 2006, a Cruz Alta Participações, adquiriu de Salamanca
Agropecuária e Participações S.A. (nova denominação social da Itaporan Agropecuária, Participações e Administração de Bens Ltda.) e de Luiz Aparecido
de Andrade (grupo distinto de acionistas, não relacionado ao grupo a que pertence
a Companhia), participação adicional na São José, equivalente a 16,85% pelo
montante de R$ 67.000, gerando ágio no montante de R$ 57.085.
d) Em 30 março de 2007, Tereos do Brasil Participações Ltda. (“Tereos do Brasil”)
celebrou, com Maria Heloísa de Andrade Mura e com Maria Tereza de Andrade
Sichieri, Contrato de Permuta de Ações, por meio do qual Tereos do Brasil
permutou, com referidas pessoas físicas, 1,36% do capital social da Companhia,
de que Tereos do Brasil era proprietária, por 1,22% do capital social da São José,
de que tais pessoas físicas eram, conjuntamente, proprietárias. Não houve ágio na
operação, que foi realizada por valor patrimonial.
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e) Em 5 de abril de 2007, nos termos da Opção, foi completada a aquisição, pela
Companhia, das ações remanescentes representativas do capital social da São
José, de propriedade de Maria Heloísa de Andrade Mura e com Maria Tereza de
Andrade Sichieri, por meio da celebração de Instrumento Particular de Compra e
Venda de Ações, equivalentes a 3,48%, pelo montante de R$ 11.367, de acordo
com fórmula de preço acordada na Opção, em espécie, gerando ágio no montante
de R$ 9.319. Essa transação foi considerada como aquisição de terceiros pelo fato
de ser apenas o exercício da Opção outorgada à Companhia, conjuntamente ao
Contrato de Permuta mencionado no item (a) acima, com preço e prazo préestabelecidos. Portanto, esta transação não deve ser considerada de forma isolada,
mas sim meramente um complemento do processo de aquisição iniciado em
março de 2006.
f) Em 23 de abril de 2007, foi realizada uma Assembléia Geral Extraordinária da
Companhia, por meio da qual a Tereos conferiu para a Companhia sua
participação no capital social da São José (de 31,6%), que por sua vez foi
contribuída pela Companhia, em 30 de abril de 2007, em aumento de capital da
Cruz Alta Participações, pelo montante de R$ 18.502, a valor patrimonial, não
gerando, desta forma, ágio na operação. Na mesma Assembléia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada em 23 de abril de 2007, a Tereos do
Brasil conferiu para a Companhia sua respectiva participação na São José (de
1,2%), participação essa que a Companhia conferiu em aumento de capital da
Cruz Alta, em 30 de abril de 2007, pelo montante de R$ 714, a valor patrimonial,
não gerando, desta forma, ágio na operação.
Completado o processo de aquisição da São José, a Companhia, por intermédio da
Cruz Alta Participações, passou a deter mais de 99,99% de participação no capital da
São José. Observando-se a legislação vigente, segundo a qual sociedades devem
possuir, ao menos, 2 sócios, menos de 0,01% do capital social da São José pertence a
Jean Claude Religieux, membro do Conselho de Administração da Companhia. Em
30 de abril de 2007, o saldo do investimento na São José totalizou R$ 47.308 e o
saldo do ágio R$ 154.248, líquido da amortização acumulada no montante de R$
16.027.
Em 20 de outubro de 2006, foi aprovada a aquisição da Usina Tanabi Ltda., pelo
montante de R$ 30.847, dos quais R$ 2.234 foram registrados como custo de
investimento e R$ 28.058 como ágio na aquisição de investimentos. Em 18 de abril
de 2007, por meio da versão do mútuo anteriormente existente entre as empresas, foi
aprovado aumento de capital social no montante de R$ 15.670 com a emissão de
15.670 novas cotas subscritas pela Cruz Alta.
Em 24 de janeiro de 2007, a Cruz Alta adquiriu 1.559 da totalidade de 1.560 cotas da
sociedade Usina Cardoso Ltda. pelo montante de R$ 2.958, dos quais R$ 1.398 foram
registrados como ágio.
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10.2. Composição do ágio por empresa investida:

Investidora

Investida

Cruz Alta
Cruz Alta
Cruz Alta

São José
Tanabi
Cardoso

Consolidado
2007
Custo Amortização
histórico acumulada

Valor
residual

170.275
28.058
1.398
199.731

154.248
28.058
1.398
183.704

(16.027)
(16.027)

O ágio pago na aquisição das participações está consubstanciado em projeções de
rentabilidade futura, elaboradas pela Administração da Sociedade com base em
premissas de mercado, sinergia de custos internos entre as empresas e a Sociedade e
em inflação projetada pelo Banco Central. A amortização relativa a São José teve
início em setembro de 2006 e tem conclusão estimada para abril de 2012, haja vista o
início da amortização linear em um período de 5 anos ocorrer em momentos
diferentes para cada parcela do ágio constituído a partir de cada aquisição. A
amortização do ágio relativo às aquisições de Tanabi e Cardoso, será de forma linear
por um período de 5 anos, a partir do início de operação das atividades em cada uma
dessas unidades.
10.3. Outros investimentos avaliados ao custo:
A controlada indireta São José possui participação de 32% no capital social da São
José Agricultura Ltda. (“São José Agricultura”). Entretanto, em função da totalidade
das quotas da São José Agricultura ter sido gravada em usufruto a terceiro,
caracterizando a existência de direitos diferenciados em controlada, referido
investimento é mantido ao custo de aquisição, no montante de R$ 4.445.
11. IMOBILIZADO
Taxa média
ponderada de
depreciação
anual (%)
Terras e terrenos
Edificações, benfeitorias e construções
Instalações
Plantações
Veículos
Outros bens móveis
Imobilizações em andamento
Total

5%
12%
(a)
20%
18%
-
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Custo
3.805
75.292
238.358
220.371
21.144
6.643
48.485
614.098

Controladora
2007
2006
Depreciação
acumulada Líquido Líquido
3.805
(31.675) 43.617
(110.114) 128.244
(70.613) 149.758
(8.751) 12.393
(4.868)
1.774
- 48.485
(226.022) 388.076

3.397
44.427
114.671
93.119
3.417
1.120
25.479
285.630

2005
Líquido
733
35.369
68.896
382
1.298
36.858
143.536

Açúcar Guarani S.A.

Taxa média
ponderada de
depreciação
anual (%)
Terras e terrenos
Edificações, benfeitorias e construções
Instalações
Plantações
Veículos
Outros bens móveis
Imobilizações em andamento
Total
(a)

5%
12%
(a)
20%
17%
-

Custo
4.749
84.266
297.796
287.578
26.885
7.991
167.088
876.353

Consolidado
2007
2006
Depreciação
acumulada Líquido Líquido
(32.494)
(125.196)
(74.649)
(10.153)
(5.396)
(247.888)

4.749
51.772
172.600
212.929
16.732
2.595
167.088
628.465

3.397
44.427
114.671
93.119
3.417
1.120
25.479
285.630

2005
Líquido
2.143
25.661
89.556
72.576
1.753
1.396
38.917
232.002

A vida útil das plantações é de 5 anos. Contudo, dada a queda na produtividade ocorrida a cada corte, a
depreciação é calculada com os seguintes percentuais decrescentes do primeiro ao quinto ano: 27%, 22%,
19%, 17% e 15%.

Em 30 de abril de 2007, o saldo de obras em andamento da controladora e no consolidado
refere-se a projetos para ampliação da capacidade produtiva em suas unidades industriais,
conforme mencionado na Nota 1.3.. Este montante contempla a capitalização mensal de
juros incorridos sobre os empréstimos e financiamentos proporcionais ao saldo das obras em
andamento no total de R$ 1.680 na controladora e R$ 3.134 no consolidado. A Sociedade
estima que referidas obras sejam concluídas em 2008.
Em 30 de abril de 2007, aproximadamente R$ 60.360 de bens do ativo imobilizado
encontram-se gravados em garantia dos credores de empréstimos e financiamentos, e são
representados, em sua grande maioria, por equipamentos e instalações industriais,
maquinários e implementos agrícolas.
12. INTANGÍVEL

Ágio em empresa incorporada
Outros
Total

Ágio em empresa incorporada
Outros
Total

Taxa anual de
amortização (%)

Custo

20
-

174.313
161
174.474

Taxa anual de
amortização (%)

Custo

20
-

174.313
267
174.580

Controladora
2007
2006
Amortização
acumulada Líquido Líquido
(174.313)
(174.313)

161
161

23.242
136
23.378

Consolidado
2007
2006
Amortização
acumulada Líquido Líquido
(174.313)
(174.313)

267
267

23.242
136
23.378

2005
Líquido
58.104
126
58.230

2005
Líquido
58.104
137
58.241

Em atendimento a Deliberação CVM 488 de 3 de outubro de 2005, o ágio existente na
Béghin-Say do Brasil Ltda., empresa incorporada pela Companhia em 31 de dezembro de
2001, foi classificado como Intangível.
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13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Modalidade

Moedas

FINAME

Real

FINAME MODERFROTA

Real

FINAME MODERMAQ

Real

B.N.D.E.S. - Automático

Real

FINAME LEASING

Real

NPR
Resolução 2770

Real
Dólar

Nota de Crédito de
Exportação - NCE
Adiantamento de Contrato
de Câmbio - ACC
TOTAL

Dólar
Dólar

Encargos

Condições de amortização
e vencimento final

Controladora
2006
2005

3,16% a.a. + TJLP Parcelas mensais com vencimentos
8.883
em jun/07, nov/11 e dez/11
10,75% a.a
Parcelas mensais com vencimentos
em mai/07 e jul/07
276
5,47% a.a.+TJLP Parcelas mensais com vencimentos
14.508
em set/10 a dez/11
5,80% a.a.+TJLP Parcelas mensais com vencimentos
de jul/07 a jun/09
5.533
3,60% a.a.+TJLP Parcelas mensais com vencimentos
4.823
em mai/12
8,75% a.a.
(a)
Parcela única no vencimento em
jun/07 e jul/07
44.926
(a)
Parcela única no vencimento em
jul/07 e ago/07
19.931
5,67% a.a.
98.880

74.783
24.097
98.880

Representado por:
Passivo circulante
Passivo não circulante

Modalidade

2007

Encargos

FINAME

Real

3,23% a.a.+TJLP

FINAME MODERFROTA

Real

10,75% a.a

FINAME MODERMAQ

Real

4,20% a.a.+TJLP

FINAME LEASING

Real

3,60% a.a.+TJLP

B.N.D.E.S. - Automático

Real

5,80% a.a.+TJLP

Capital de giro

Dólar

12,80% a.a.

NPR
Resolução 2770

Real
Dólar

8,75% a.a.
(a)

Nota de Crédito de
Exportação - NCE
Adiantamento de Contrato
de Câmbio - ACC
TOTAL

Dólar

(a)

Dólar

5,67% a.a.

Condições de amortização
e vencimento final
Parcelas mensais com
vencimentos em jun/07
Parcelas mensais com
vencimentos em mai/07 e jul/07
Parcelas mensais com
vencimentos em nov/11 e dez/11
Parcelas mensais com
vencimentos em mai/12
Parcelas mensais com
vencimentos em jun/09
Parcelas mensais com
vencimentos em jan/09
Parcela única no vencimento em
jun/07 e jul/07
Parcela única no vencimento em
jul/07 e ago/07
-

Representado por:
Passivo circulante
Passivo não circulante

2007

140

1.026

815

-

3.564-

-

5.312

-

2.067

-

-

-

4.185

-

16.986
33.069

1.026

27.658
5.411
33.069

417
609
1.026

Consolidado
2006
2005

15.433

140

1.959

276

815

-

20.863

3.564

-

4.823

-

-

5.533

5.312

4.135

235
-

2.067

-

44.926

-

-

19.931

4.185

-

112.020

16.986
33.069

6.094

77.440
34.580
112.020

27.658
5.411
33.069

2.101
3.993
6.094

(a) Referem-se a financiamentos de operações contratadas junto a instituições financeiras
com modalidade de dupla indexação, sendo seu montante lastreado (“hedge”)
por contratos futuros de exportação. Estas modalidades foram contratadas sob a
variação da moeda norte-americana ou do CDI - Certificado de Depósito Interbancário,
dos dois o maior. O valor principal dessas operações, em 30 de abril de 2007, é de
US$ 31.782 mil.
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Em 30 de abril de 2007, os financiamentos para aquisição de máquinas e equipamentos
(FINAME) estavam garantidos por alienação fiduciária dos respectivos bens adquiridos,
pelo valor contratual de R$ 60.360, e por notas promissórias no valor total de R$ 21.148.
Nenhuma garantia foi concedida em favor dos demais saldos de empréstimos e
financiamentos.
Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição de vencimento por exercício social
findo em 30 de abril de cada ano:
Controladora
2007
2006 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

18.890
1.609
1.541
1.378
679
24.097

4.460
324
288
230
109
5.411

153
151
305
609

Consolidado
2007
2006 2005

24.689
2.983
2.834
2.620
1.454
34.580

4.460
324
288
230
109
5.411

1.173
935
1.072
542
271
3.993

14. FORNECEDORES
2007
Fornecedores de cana-de-açúcar
Provisão para ajuste do preço da cana
Fornecedores de insumos e materiais auxiliares

4.464
40
11.448
15.952

Controladora
2006
2005

2007

10.339 4.737 8.097
24.522 9.880
40
10.031 7.347 25.220
44.892 21.964 33.357

Consolidado
2006
2005
10.339
24.522
10.031
44.892

4.738
9.880
9.428
24.046

Conforme mencionado na nota explicativa 2.2.n., a provisão para ajuste do preço da cana
tem por objetivo manter o saldo da conta de fornecedores mais próximo da exigibilidade do
período. Cabe salientar que o faturamento da cana de açúcar ocorre durante os meses de
maio a dezembro, sendo que 70% deste valor são pagos à vista e os 30% remanescentes são
pagos em 5 parcelas mensais e consecutivas de janeiro a maio. Portanto, o saldo da conta de
fornecedores em 30 de abril de cada ano representa a parcela a ser paga em maio do anosafra subseqüente, ou seja, aproximadamente 6% do valor do faturamento. A provisão para
ajuste de preço é calculada sobre 100% da quantidade entregue e, nos anos de 2005 e 2006,
estes valores foram quitados em maio do ano-safra subseqüente. Já no ano de 2007, este
complemento foi quitado em abril, ou seja, dentro do ano-safra corrente.
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15. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS E
PARCELAMENTO ESPECIAL - PAES
A Sociedade optou pela adesão ao Programa de Recuperação Fiscal -REFIS em 2000 e ao
Parcelamento Especial - PAES em 2003, incluindo nesses programas tributos federais sob
discussão judicial. A controlada indireta São José também é detentora de obrigações
relativos ao REFIS, tendo em vista que a partir da incorporação dos saldos resultantes de
cisão parcial da Andrade Açúcar e Álcool S/A (“Andrade”), ocorrida em 17 de outubro de
2005, assumiu parte da dívida do REFIS anteriormente registrada naquela Empresa. Com o
“Acordo para Assunção da Dívida Consolidada Refis e Outras Avenças” (“Acordo de
Assunção de dívida”) de 10 de maio de 2006, firmado entre a São José e a Andrade, a
responsabilidade sobre toda a dívida junto ao órgão fiscal competente passou a ser da São
José, passando, a Andrade, a ter uma obrigação sobre seu percentual do REFIS junto à São
José, conforme determinado em contrato. Referido valor a receber encontra-se apresentado
nas demonstrações financeiras na rubrica de Outros créditos, segregado entre ativo
circulante e não circulante de acordo com a estimativa de pagamento nos próximos doze
meses, nos montantes de R$ 141 e R$ 136.471, respectivamente.
A consolidação dos débitos fiscais realizada para fins de inscrição no programa REFIS/
PAES é apresentada como segue:
Tributo

Principal

Multa

Juros

Encargos

Prejuízo fiscal/
Base negativa

IRPJ e CSSL
IPI
COFINS
INSS
IRRF
PIS
Outros tributos federais
Saldo inscrito no REFIS/PAES

43.419
29.740
15.589
6.082
4.957
4.284
850
104.921

28.165
5.061
4.180
2.803
3.129
1.215
469
45.022

50.171
14.646
6.481
7.213
6.129
2.088
1.590
88.318

1.102
5
1.888
2
2.997

(5.750)

Total
121.755
50.549
26.255
17.986
14.215
7.589
2.909
235.508

Em 30 de abril, o saldo da dívida consolidado por empresa e sua classificação entre
circulante e não circulante é como segue:
2007

2006

2005

Açúcar Guarani S.A.
Olímpia Agrícola Ltda.
Companhia Energética São José

84.480 90.291 92.635
- 1.462
222.419
306.899 90.291 94.097

Circulante
Não circulante

10.496 11.555 9.403
296.403 78.736 84.694
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A movimentação dos saldos inscritos no REFIS/PAES nos exercícios apresentados é como
segue:
2007
Saldo inicial
Revisão de saldo (a)
Incorporação do saldo da São José
Juros apropriados
Parcelas pagas
Saldo final

2006

2005

90.291 94.096 95.647
(259)
220.198
10.912
6.138
7.014
(14.243) (9.943) (8.564)
306.899 90.291 94.097

(a) A Sociedade obteve a exclusão de débitos que haviam sido recolhidos e incluídos
indevidamente no REFIS.
O débito do REFIS relativo da Sociedade será liquidado à razão de 1,2% da receita mensal e
o débito relativo à São José à mesma razão de 1,2% da receita mensal consolidada da São
José e da Andrade, cuja receita mensal informada à São José é revisada bimestralmente por
auditores independentes. No tocante à dívida da Sociedade, o percentual de liquidação sobre
a receita mensal utilizada de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2006 foi de 0,6%, em virtude
da apuração de imposto de renda e contribuição social pela sistemática do lucro presumido,
prerrogativa anual prevista em referido programa fiscal. Os débitos inscritos no PAES, são
pagos em parcelas mensais, no valor correspondente à razão de 1/120 avos da dívida.
Conforme previsto nas regras aplicáveis ao REFIS e ao PAES, o saldo devedor está sendo
atualizado monetariamente com base na TJLP, sendo 7,11%, 9,43% e 9,75% para o período
de doze meses findo em 30 de abril de 2007, de 2006 e de 2005, respectivamente.
De acordo com as regras aplicáveis para atualização monetária das dívidas inscritas no
REFIS e no PAES, a TJLP é aplicada sobre a parcela do principal e acumula saldo de juros
a pagar. Os pagamentos, quando efetuados, são proporcionalmente amortizados do principal
e dos juros acumulados, de forma que não sejam calculados juros sobre o saldo de juros
acumulados.
Como prevê a Lei nº. 9.964/00, em garantia do parcelamento a Sociedade e sua excontrolada Olímpia Agrícola ofereceram imóveis em penhora, no valor de R$ 80.000, e a
Andrade, no ato de sua adesão ao REFIS, ofereceu instalações, máquinas e equipamentos
em penhora, no valor de R$ 32.423. Em função do Acordo de Assunção de Dívida, a São
José ofereceu imóveis e equipamentos em penhora em favor da Andrade, no valor de
R$ 44.880 para garantir a sua parcela na dívida e o compromisso firmado entre as partes.
As Sociedades mantêm regularidade no pagamento de impostos, contribuições e demais
obrigações, como condição essencial para a manutenção da inscrição das Sociedades no
REFIS e no PAES.
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16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a)

Capital
O capital social está dividido, em 30 de abril de 2007, em 1.246.079 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal (963.276 em 2006 e em 2005).
Em 29 de março de 2006, foi deliberado e aprovado em Assembléia Geral
Extraordinária o aumento de capital da Sociedade, sem a emissão de novas ações, no
montante de R$ 25.994, composto pela versão de R$ 24.000 relativo a parte dos
dividendos propostos, e pelo montante de R$ 1.994, relativo a parte dos juros sobre
capital propostos, deliberada e aprovada pela acionista controladora.
Em Assembléia Geral Extraordinária, datada de 25 de setembro de 2006, foi deliberada
e aprovada a subscrição e integralização de 165.733 novas ações, no montante de
R$ 139.000, sendo destinado R$ 45.210 para aumento de capital e R$ 93.790 para
constituição de reserva de capital.
Por meio de conferência de ações anteriormente detidas pelos acionistas da Sociedade
na São José, em Assembléia Geral Extraordinária datada de 23 de abril de 2007, foi
deliberado e aprovado o aumento de capital na Sociedade no montante de R$ 19.215,
com a emissão de 117.070 novas ações.

b)

Dividendos
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo estatutário de 10% sobre o lucro
líquido do exercício, após a constituição da reserva legal.
Nos exercícios findos em 30 de abril de 2006 e de 2005, em decorrência da política de
retirada anual de dividendos em Assembléia Geral Ordinária, a Administração da
Sociedade optou por não propor os dividendos mínimos obrigatórios, de sorte que os
dividendos distribuídos nestes exercícios referem-se à deliberação de distribuição de
lucros relativos ao exercício anterior, em valor superior ao garantido em estatuto.
Em 17 de dezembro de 2004, a Administração da Sociedade propôs a distribuição de
juros sobre o capital próprio, no valor bruto R$ 14.000, e equivalente a R$ 14,53 por
ação subscrita e integralizada.
Em 29 de junho de 2005 foram aprovados e distribuídos dividendos no montante de
R$ 26.000, relativos a lucro do exercício findo em 30 de abril de 2005. Em caráter
complementar aos dividendos distribuídos, em 30 de setembro de 2005, a
Administração da Sociedade propôs a distribuição de juros sobre o capital próprio no
valor bruto de R$ 13.000, por conta de lucros de exercícios anteriores. O total de
dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos no exercício findo em 30 de abril
de 2006 equivalem a R$ 40,49 por ação subscrita e integralizada.
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Os dividendos propostos pela Administração da Sociedade, à disposição de deliberação
e ratificação em Assembléia Geral Ordinária foram calculados, como segue:
2007

Descrição
Lucro líquido do exercício
(-) Constituição da reserva legal (5%)
Base de cálculo para constituição dos dividendos

116.821
(5.841)
110.980

Dividendos mínimos conforme estatuto social (10%)
Dividendos complementares propostos pela diretoria em 25 de maio de 2007
Dividendos distribuídos por conta de lucro do exercício anterior
Total dos dividendos propostos e distribuídos

11.098
99.882
2.612
113.592

Dividendos totais por ação - R$

91,16

Os dividendos distribuídos por conta de lucro do exercício anterior foram aprovados e
deliberados em Assembléia Geral Ordinária de 30 de agosto de 2006.
(c) Destinação de lucros
De acordo com a Ata da Reunião de Diretoria de 25 de maio de 2007, será proposto aos
acionistas na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em
30 de maio de 2007, a distribuição da totalidade do saldo de lucros acumulados a título
de dividendos.
17. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Em 30 de abril, o imposto de renda e a contribuição social diferidos estão representados
por:
Ativo

2007
2006
2005
Controladora Consolidado Consolidado Consolidado

Prejuízos fiscais
Base negativa da contribuição social
Provisão para contingências
Ajuste a valor presente
Outros
Imposto de renda e contribuição social
diferidos - Ativo

2.677

4.005
1.530
-

9.462
8.299
939

621

13.555
4.880
3.054
2.101
824

-

5

3.298

24.414

5.535

18.705

Passivo
Depreciação acelerada incentivada
Outros
Imposto de renda e contribuição social
diferidos - Passivo

(6.053)
-

(6.053)
-

(8.349)
-

(18.003)
(2.248)

(6.053)

(6.053)

(8.349)

(20.251)

Total líquido - Ativo (Passivo)

(2.755)

18.361

(2.814)

(1.546)
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A compensação dos prejuízos fiscais e da base negativa da contribuição social está
limitada a 30% do lucro real anual, sem prazo de prescrição e não sujeita a atualização
monetária, conforme previsto em legislação vigente. O reconhecimento de créditos
fiscais diferidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas tem como base projeções de
resultado da Sociedade, que suportam a recuperação dos créditos tributários, em
conformidade com as práticas contábeis vigentes.
Após a mudança na sistemática de apuração do imposto de renda e da contribuição
social, conforme mencionado na Nota 2.2 (m), os saldos de imposto de renda e
contribuição social diferidos em 30 de abril de 2006 referem-se a prejuízos fiscais e base
de cálculo negativa da contribuição social e diferenças temporárias sobre depreciação
acelerada incentivada, a serem utilizados e adicionadas, respectivamente, a partir do
exercício fiscal de 2007, momento em que a Sociedade optou pelo retorno à sistemática
de apuração pelo lucro real.
Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos, registrados em
31 de dezembro de 2005 e provenientes das demais diferenças temporárias com
realização durante o ano fiscal de 2006, tributado de acordo com o lucro presumido,
foram revertidos em 30 de abril de 2006, impactando o resultado no montante de
R$ 14.074.
A expectativa de recuperação da totalidade dos créditos tributários diferidos indicada
pelas projeções de resultado tributável aprovadas pela Administração para controladora é
de um ano e para o consolidado é conforme demonstrado abaixo:
Exercício a findar em 30 de abril de:
2008
2009
2010
2011

3.020
11.929
7.714
1.751

As projeções de geração de resultados tributáveis futuros incluem várias estimativas
referentes à performance da economia brasileira e da internacional, seleção de taxas de
câmbio, volume de vendas, preços de vendas, alíquotas de impostos, entre outros, que
podem apresentar variações em relação aos dados e aos valores reais. A projeção de
maior utilização de prejuízos fiscais e bases negativas em 2009 decorre da estimativa de
aumento da produção de açúcar e álcool a partir da safra de 2008/2009. A redução em
2010 reflete a estimativa de declínio nos preços de venda.
Como o resultado do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro decorre não
só do lucro tributável, mas também da estrutura tributária e societária da Sociedade, da
existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis, isenções e incentivos
fiscais e de diversas outras variáveis, não existe uma correlação relevante entre o lucro
líquido da Sociedade e o resultado do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro. Portanto, recomendamos que a evolução da utilização dos prejuízos fiscais não
seja considerada um indicativo de lucros futuros da Sociedade.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos passivos são realizados
substancialmente em função da depreciação dos ativos imobilizados que os originaram.
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b) Reconciliação do imposto de renda e contribuição social - Os encargos de imposto de
renda e contribuição social são reconciliados com as alíquotas vigentes, como segue:
2007
Lucro antes do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição
social (CSLL)
Alíquota vigente
Expectativa de despesa de IRPJ e CSLL, de acordo
com a alíquota vigente
a) Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças
permanentes:
Equivalência patrimonial
Juros sobre capital próprio pago para acionistas
Realização da depreciação/exaustão acelerada
incentivada - atividade agrícola
Outras diferenças permanentes

Controladora
2006
2005

147.050
34%

30.171
34%

2007

Consolidado
2006
2005

69.786 137.923
34%
34%

30.171
34%

75.886
34%

(49.997) (10.258) (23.727) (46.894) (10.258) (25.801)

b) Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças
temporárias e prejuízos fiscais de períodos anteriores:
Diferenças temporárias
Prejuízos fiscais e base negativa de CSLL

710
-

4.420

4.004
4.760

-

(118)

(4.614)
(124)

(378)

(189)

(3.138)
-

(8.805)
2.772

(8.031)
5.592

16.452
1.033

4.420

4.760

(4.614)
(124)

(4.682)
(401)

(8.805) (13.032)
2.772 15.276

Lucro real do período cuja tributação foi feita com base
no lucro presumido:
Reversão do efeito da tributação - lucro real
44.527 22.525
- 44.527 22.525
Tributação pelo regime do lucro presumido, utilizando- (22.213) (8.603)
-se a receita bruta de vendas como base para cálculo (22.213) (8.603)
Despesa contabilizada
(30.229) (2.687) (17.781) (9.114) (2.687) (23.881)

18. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Os cálculos do imposto de renda e da contribuição social, bem como suas respectivas
declarações, e os demais tributos, contribuições e encargos sociais estão sujeitos à revisão
por parte das autoridades fiscais e previdenciárias em períodos e prazos variáveis em relação
à respectiva data do pagamento ou da entrega da declaração de rendimentos.
A Sociedade e suas controladas são parte em processos tributários, cíveis e trabalhistas que
se encontram em instâncias diversas. As provisões para contingências são estabelecidas pela
Administração com base na avaliação dos assessores jurídicos sendo registrada provisão
para casos em que a expectativa de perda é considerada como provável. As provisões são
atualizadas pelos índices previstos na legislação aplicável. A composição da provisão para
contingências registrada é como segue:
2005

Controladora
2007

2006

Saldo Saldo Adições Utilizações Reversões
Tributários
Cíveis
Trabalhistas
(-) Depósitos judiciais
Total

Atualização
monetária

Saldo

2.173 2.105
400
925
188 1.046
2.761 4.076

3.906
539
4.445

(2)
(177)
(179)

(345)
(214)
(559)

(256)
256
90
90

1.849
4.740
1.284
7.873

(349) (717)

(63)

559

-

-

(221)

2.412 3.359

4.382

380

(559)

90

7.652
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Tributários
Cíveis
Trabalhistas

(-) Depósitos
judiciais
Total

2005

2006

Saldo

Saldo

Consolidado
2007
Adições

Utilizações Reversões

Atualização
monetária

Saldo

2.173
481
776
3.430

2.105
925
1.046
4.076

4.408
682
5.090

(2)
(177)
(179)

(345)
(214)
(559)

(256)
256
90
90

1.849
5.242
1.427
8.518

(418)

(717)

(70)

559

-

-

(228)

3.012

3.359

5.020

380

(559)

90

8.290

A natureza das principais causas, classificadas pela Administração com base na opinião de
seus consultores legais como de risco provável de perda, e que, portanto, tiveram seus
valores incluídos nas provisões acima é como segue:
a) Processos tributários:
A Sociedade mantém provisionado os honorários a serem pagos a seus assessores
jurídicos que patrocinam as ações de natureza ativa que buscam a declaração de
inexigibilidade do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o açúcar relativo
aos períodos de 1994 a 1997. Referidos honorários são atualizados de acordo com a
variação do dólar.
b) Processos cíveis:
A Sociedade constituiu provisão para contingências passivas relativas a 72 ações
judiciais e processos administrativos de natureza cível, sobre os seguintes assuntos: (8)
ações judiciais, sendo (4) Execuções Fiscais, (2) Indenizatórias, (1) Execução, (1)
Consignação e (64) processos administrativos provenientes de auto de infração, sendo
(28) Meio ambiente, (28) Ministério do Trabalho, (2) INSS, (2) FNDE, (2) Inmetro, (1)
Prefeitura do RJ e (1) Crea. O valor atribuído a estes processos corresponde a R$ 5.242,
atualizado até 30 de abril de 2007 (R$ 925 em 2006 e R$ 481 em 2005), com exceção
aos processos administrativos do Ministério do Trabalho, que atualmente não possuem
valor estimado.
c) Processos trabalhistas:
A Sociedade constituiu provisão para contingências para ações trabalhistas em que
figura como ré, que têm como principais causas os seguintes pedidos: horas extras; horas
“in itinere”; indenização pela supressão do intervalo para almoço; adicionais de
periculosidade e insalubridade; unicidade contratual com o conseqüente pagamento de
13º. salário e férias acrescidas do terço constitucional; devolução dos descontos
efetuados em folha de pagamento, tais como, contribuição confederativa, imposto
sindical, entre outras; processos de indenização por danos materiais e morais decorrentes
de doenças profissionais e acidentes do trabalho e adicional noturno. O valor atribuído a
estes processos soma R$ 1.427, atualizado até 30 de abril de 2007 (R$ 1.046 em 2006 e
R$ 776 em 2005).
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A Sociedade e suas controladas são parte em outros processos de natureza tributária e cível,
que se encontram em instâncias diversas e foram classificados pela Administração, com
base na opinião de seus consultores legais, como de risco de perda possível, levando-se em
consideração tanto a jurisprudência predominante, quanto a documentação específica
existente. Para esses processos nenhuma provisão foi registrada nos livros contábeis. A
natureza e o valor atribuídos a essas causas, assim como a esfera e instância em que se
encontram em 30 de abril de 2007 para a Sociedade e suas controladas, são como segue:
a) Processos tributários
Natureza

Valor

Instância

Autos de Infração - INSS
Autos de Infração - ICMS
Execução fiscal CETESB - Queima de palha
Total

8.927
3.353
581
12.861

Administrativa
Administrativa
1ª Instância

(i) INSS - O Instituto Nacional do Seguro Social autuou a Sociedade visando o
recolhimento da contribuição previdenciária sobre os valores pagos para custear
plano de previdência privada e sobre os valores de mão-de-obra de prestadores de
serviços. A Sociedade apresentou defesa no sentido de que os tributos objeto dos
autos de infração teriam decaídos por serem relativos a períodos anteriores aos
últimos cinco anos, o que estaria em consonância à jurisprudência que se
sedimentou no sentido de que o prazo decadencial para a cobrança do tributo sujeito
ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador. Ainda
que haja uma tendência jurisprudencial sobre a tese argüida, a Administração da
Sociedade, amparado por seus assessores jurídicos, avaliou o risco de perda nestes
processos administrativos como possível, especialmente por estar em fase
administrativa.
(ii) ICMS - A Sociedade foi autuada pela Fazenda Estadual sobre suposta existência de
saldo credor incompatível com o estoque de açúcar e inexistência de
estabelecimento destino da mercadoria transportada. Dada às peculiaridades do
processo, ainda que documentação comprobatória em favor da Sociedade tenha sido
juntada em sua defesa, a Administração da Sociedade, em conjunto com seus
assessores jurídicos, avaliaram o risco de perda para estas autuações como possível.
(iii) CETESB - A Fazenda Estadual ajuizou sete execuções fiscais contra a Sociedade e
sua controlada indireta São José visando o recolhimento de multa imposta pelo
Órgão autuador, sob o argumento de que teria efetuado a queima irregular da palha
de cana-de-açúcar, sendo as empresas do grupo as beneficiárias do suposto ilícito
administrativo. Atualmente, as execuções fiscais encontram-se em 1ª instância
judcial. Ainda que as defesas apresentadas estejam amparadas em normativos
legais, a Administração da Sociedade e seus assessores jurídicos entendem ser
possível o risco de perda em decorrência da possibilidade de responsabilização face
às diversas interpretações da legislação ambiental em vigência, especialmente no
que tange ao responsável pelo dano ambiental.
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Em 30 de abril de 2006 e de 2005, estes processos somavam aproximadamente
R$ 125.500 e R$ 118.200, respectivamente.
b) Processos cíveis:
Natureza
Ação Condenatória
Ação Indenizatória
Ação Civil Pública
Ação Ordinária de Cobrança
Sustação de Protesto
Total

Número
de ações 1ª. instância 2ª. instância 3ª. instância Total
1
6
4
3
1
15

620
561
132
41
1.354

1.356
78
-

416
-

1.434

416

1.356
1.114
561
132
41
3.204

(i) Ação Condenatória - Trata-se de ação movida pela Cooperativa de Crédito Rural
dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva Ltda visando o recolhimento da
quota correspondente a 1% sobre o preço Consecana da tonelada de cana-de-açúcar
entregue à Sociedade. Atualmente o processo encontra-se no Tribunal de Justiça.
Foi apresentada contestação alegando que a Lei nº. 4.870/65 que obrigava a
retenção e repasse do valor correspondente de 1% sobre a tonelada de cana-deaçúcar entregue pelos fornecedores não foi recepcionada pela Constituição Federal
de 1988, tendo em vista que esta lei determinava a aplicação ao infrator de multa
equivalente ao dobro do valor que tiver deixado de recolher, incorrendo na
proibição contida no artigo 150, inciso IV da CF, demonstrando assim sua total
inconstitucionalidade, bem como a ilegitimidade para figurar no pólo passivo da
ação, uma vez que a Sociedade possui expressamente uma autorização de cada
fornecedor para não efetuar tal desconto. A Administração da Sociedade, com base
na avaliação de seus assessores jurídicos, entende ser possível o risco de perda em
decorrência da possibilidade de interpretação pelo Tribunal, especialmente no que
tange se referida lei foi recepcionada ou não. Em casos semelhantes o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão favorável à Cooperativa de
Crédito Rural dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva Ltda..
(ii) Ação Indenizatória - Referem-se, principalmente, a ações indenizatórias impetradas
por empregados e ex-empregados para danos morais e materiais decorrentes de
acidentes de trabalho ou doença profissional. Por depender exclusivamente de
decisão específica para cada caso, de acordo com a instrução probatória existente, a
Administração e seus assessores jurídicos, optaram por classificar como possível o
risco de perda nestes processos.
(iii) Ação Civil Pública - São ações ajuizadas pela Associação da Defesa e Proteção dos
Direitos do Cidadão - DEFENDE e pelo Ministério Público visando a cobrança de
1% sobre o valor da tonelada de cana-de-açúcar entregue a qualquer título pelos
fornecedores e visando obter o estabelecimento de obrigação de não fazer e
indenização por danos causados ao meio ambiente. Atualmente os processos
encontram-se na Vara Cível da Comarca correspondente. Quanto ao processo que
tem por objeto a cobrança de 1% sobre o valor da tonelada de cana-de-açúcar, foi
apresentada contestação alegando que a Lei nº. 4.870/65 que obrigava a retenção e
repasse do valor correspondente de 1% sobre a tonelada de cana-de-açúcar entregue
pelos fornecedores não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, tendo
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em vista que esta lei determinava a aplicação ao infrator de multa equivalente ao
dobro do valor que tiver deixado de recolher, incorrendo na proibição contida no
artigo 150, inciso IV da CF, demonstrando assim sua total inconstitucionalidade. A
Administração da Sociedade e seus assessores jurídicos entendem ser possível o
risco de perda em decorrência da possibilidade de interpretação pelo julgador,
especialmente no que tange se referida lei foi recepcionada ou não. Nos demais
processos, foi apresentada contestação alegando que a empresa é parte ilegítima
para figurar no pólo passivo da ação, bem como que não existe nexo causal entre as
atividades desenvolvidas pela empresa e o dano ambiental supostamente causado. A
Administração da Sociedade e seus assessores jurídicos entendem ser possível o
risco de perda em decorrência da possibilidade de responsabilização em virtude das
diversas interpretações possíveis da legislação ambiental em vigência,
especialmente no que tange ao responsável pelo dano ambiental.
(iv) Outros - Os demais processos cíveis classificados pela Sociedade com risco de
perda possível, referem-se a sustação de protestos e ações ordinárias de cobrança
em relação a retenções de valores pagos a fornecedores, cujo desfecho do processo
depende da instrução probatória de cada um dos processos.
Esses processos somavam aproximadamente R$ 9.587 em 30 de abril de 2006 e
R$ 9.313 em 30 de abril de 2005.
19. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
O saldo desta conta é representado por:
Controladora
2007 2006 2005
Ajuste do estoque de cana-de-açúcar a valor
de mercado
Outras receitas operacionais

72
72

252 1.036
252 1.036

Consolidado
2007 2006 2005

84
84

252
252

23.901
1.610
25.511

20. HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
Os gastos com remuneração dos administradores e do conselho consultivo durante o
exercício findo em 30 de abril de 2007 somaram R$ 5.345 (R$ 2.350 em 2006 e R$ 1.987
em 2005) na controladora e R$ 5.345 (R$ 2.350 em 2006 e R$ 2.711 em 2005), no
consolidado. A Reunião de Conselho de Administração, ocorrida em 15 de março de 2005,
aprovou a remuneração dos administradores até o máximo de R$ 3.000. A partir desta data
não houve a deliberação pelos administradores, nem pelos acionistas acerca da remuneração
dos administradores no exercício findo em 30 de abril de 2007. Em Assembléia Geral
Extraordinária, de 2 de junho de 2006, foi aprovada a constituição do Conselho Consultivo,
com uma remuneração anual global de R$ 1.750. No exercício findo em 30 de abril de 2007,
a remuneração global foi superior às previsões existentes em virtude de reestruturação na
gestão e mudança dos administradores da Sociedade.
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21. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
Em conformidade com os Acordos Coletivos de Trabalho, firmados com as categorias de
seus colaboradores, a Sociedade e suas controladas implantaram programa de participação
dos empregados nos lucros e resultados, baseado em acordo de metas operacionais e
financeiras previamente estabelecidas com os mesmos. O montante dessa participação para
o ano de 2007, registrado como custos ou despesas operacionais no resultado do exercício,
foi de R$ 3.389 no consolidado (R$ 3.874 em 2006 e R$ 2.419 em 2005).
22. BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
A Sociedade e suas controladas provêem a seus empregados benefícios de assistência
médica, reembolso odontológico, seguro de vida, transporte, alimentação, auxílio
medicamentos, entre outros. Durante o exercício findo em 30 de abril de 2007, os gastos
incorridos pela Sociedade e suas controladas em decorrência destes benefícios foram no
montante de R$ 20.384 (R$ 14.348 em 2006 e R$ 10.887 em 2005).
23. COMPROMISSOS
23.1. Reserva legal e áreas de preservação permanente
A Sociedade e sua controlada em conjunto possuem áreas não cultivadas, cobertas
por vegetação nativa preservada ou em processo de reflorestamento, destinadas a
assegurar o equilíbrio ecológico do meio ambiente. Essas glebas correspondem a
áreas de preservação permanente (“APP”) e áreas destinadas à reserva legal.
As áreas de preservação permanente (matas ciliares e encostas, por exemplo) são
observadas no momento do cultivo da cana-de-açúcar e a Sociedade não promove
qualquer intervenção nas mesmas.
As terras e terrenos detidos pela Sociedade e suas controladas referem-se
principalmente à localidade onde estão instaladas suas unidades industriais, uma vez
que as áreas cultiváveis pela Sociedade são decorrentes de arrendamentos e parcerias
agrícolas em propriedade de terceiros.
A Sociedade encontra-se em processo de adequação aos percentuais mínimos
exigidos pelas normas legais em termos de reserva legal no que atine às áreas
próprias, e busca orientar seus parceiros agrícolas no tocante ao cumprimento desta
norma legal para as áreas que não estão sob sua gestão e responsabilidade.
Os investimentos em áreas de preservação, quando realizados, são registrados no
ativo imobilizado.

E-36

Açúcar Guarani S.A.

23.2. Contratos de aquisição de cana-de-açúcar e arrendamento
A Sociedade firmou contratos para aquisição de cana-de-açúcar produzida em
propriedades rurais de terceiros, compreendendo o volume de aproximadamente 6
milhões de toneladas a ser entregue entre 2007 e 2018. O valor a ser desembolsado
em função destas compras será determinado a cada encerramento de safra pelo preço
da tonelada de cana estabelecido pelo modelo definido no Conselho dos Produtores
de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo - CONSECANA. A
avaliação deste compromisso pelo preço médio praticado na safra 2006/2007, de
R$ 49,96 por tonelada, resulta no total de aproximadamente R$ 300.000.
Em 1 de maio de 2001, a Sociedade celebrou um contrato de arrendamento de
imóveis rurais para fins de produção de cana-de-açúcar com a empresa Zelux
Agrícola Ltda., compreendendo uma área de 3.506,2 alqueires de terras. O prazo
deste contrato compreende o ciclo de produção da cana em curso na data da sua
assinatura, que é de cinco anos acrescido de um ano adicional, com direito a
renovação, pela Companhia, por mais um ciclo de produção, também acrescido de um
ano adicional. Desta forma, o prazo máximo de vigência deste contrato poderá ser até
15 de dezembro de 2013.
A estimativa do custo anual, tendo como base o valor do arrendamento vigente em 30
de abril de 2007, é conforme demonstrado abaixo:
Exercício a findar em 30 de abril de:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

4.626
3.908
3.032
2.286
1.341
644
73
15.910

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
24.1. Considerações gerais - gerenciamento de risco
Os ativos e passivos financeiros estão representados no balanço patrimonial pelos
valores de custo e respectivas apropriações de receitas e despesas, que se aproximam
dos valores de mercado. A Sociedade participa de operações envolvendo
instrumentos financeiros, com o propósito de reduzir sua exposição a riscos de
mercado relacionados a preço, moeda e taxas de juros. A Administração desses riscos
é efetuada por meio de definição de estratégias, estabelecimento de sistemas de
controles e determinação de limite.
24.2. Aplicações financeiras
São representadas substancialmente por Certificados de Depósito Bancário - CDBs,
indexadas pelas taxas de Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI, e fundos de
investimento em renda fixa. Referidos instrumentos são registrados de acordo com a
remuneração contratada e se aproximam aos seus valores de mercado.
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24.3. Risco de crédito - concentração
A Sociedade tem em sua carteira clientes com importante relevância em relação ao
seu faturamento total e saldos mantidos em contas a receber. Em 30 de abril de 2007,
os 3 principais clientes representam 18,8% das contas a receber da Sociedade. Para
minimizar seu risco de crédito frente a concentração existente, a Sociedade adota a
estratégia de monitoramento periódico da performance financeira e de pontualidade
nos recebimentos para seus principais clientes. Nos demais casos, a Administração da
Sociedade entende ser reduzido seu risco em virtude da diversificação da carteira e
dos demais procedimentos de controle referentes ao monitoramento dos créditos com
liquidação duvidosa. Historicamente, a Sociedade não tem registrado perdas
significativas nas contas a receber de clientes.
24.4. Débitos com REFIS e PAES
Em 30 de abril de 2007, o saldo devedor do REFIS e do PAES era de R$ 306.899
(R$ 90.291 em 2006 e R$ 94.096 em 2005). Caso estivessem apresentados ao valor
presente, calculados com base na TJLP, esses montantes seriam de R$ 274.817
(R$ 64.180 em 2006 e R$ 78.246 em 2005).
24.5. Empréstimos e financiamentos
Representados em 2007, substancialmente, por financiamentos junto ao BNDES e por
adiantamentos de contratos de câmbios, são remunerados a taxas de mercado e
registrados de acordo com a “curva do papel”. Referidos financiamentos, caso
estivessem apresentados ao valor presente, calculados com base na variação do
Certificado de Depósito Interbancário - CDI, esses montantes seriam de R$ 101.290
(R$ 29.215 em 2006 e R$ 4.597 em 2005).
No tocante ao risco de taxa de câmbio incidente sobre a parcela da dívida em moeda
estrangeira, a Sociedade encontra-se naturalmente protegida em decorrência de suas
exportações.
24.6. Risco de preço da “commodity” e de câmbio nas exportações
A Sociedade realiza operações com instrumentos financeiros derivativos objetivando
minimizar os riscos resultantes das flutuações dos preços de mercado de seus
produtos (açúcar) e reduzir os riscos de desvalorização do real frente ao dólar norteamericano. A contratação de instrumentos derivativos está relacionada com operações
de mercado futuro de moeda (dólar norte-americano), de commodities (açúcar) e
contratos de opções de compra e venda de açúcar.
Referidos instrumentos derivativos são negociados pela Sociedade junto a mercados
organizados na Bolsa de Nova Iorque, no que atine ao preço do açúcar demerara, e na
Bolsa de Londres para o preço do açúcar refinado. A controlada indireta São José,
para se assegurar de tais riscos, efetua transações futuras diretamente com as suas
“tradings”, com base em cotações futuras do açúcar nas telas de referidas bolsas, de
forma a firmar compromissos de vendas a preço pré-determinado.
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A posição consolidada dos instrumentos derivativos existentes em 30 de abril de 2007
é como segue:
Fator de risco de mercado: taxa de câmbio
Vencimento
2007

Mercado de Bolsa:
Contratos de "forward" contratados
a. Valor nocional (valores expressos em US$ mil)
b. Taxa média contratada
Total (a x b) - valores expressos em milhares de reais

12.000
2,30
27.600

Fator de risco de mercado: preço de commodity (açúcar)
Vencimento
2007
2008

Mercado de Bolsa
Contratos futuros contratados - posição vendida
a. Valor nocional (valores expressos em toneladas)
b. Preço médio contratado (*)
Total (a x b) - valores expressos em milhares de reais

196.550
287
56.410

55.000
273
15.015

Contratos futuros contratados - posição comprada
a. Valor nocional (valor expresso em toneladas)
b. Preço médio contratado (*)
Total (a x b) - valores expressos em milhares de reais

45.100
244
11.004

-

135.550
1,74

-

236

-

142

-

(94)

-

Opções de compra firmadas
a. Valor nocional (valores expressos em toneladas)
b. Prêmio médio contratado (valor expresso em reais)
Total (a x b) - Custo com as opções (valores expressos
em milhares de reais)
c. Valor do mercado dos prêmios em 30 de abril de 2007 em
milhares de reais
d. Variação do período sobre o prêmio médio contratado
(valores expressos em milhares de reais)
(*) preços médios entre bolsa de NY e Londres expressos em reais

Os contratos derivativos tiveram seus valores nocionais registrados em contas de
compensação, e o resultado líquido dos ganhos e perdas oriundos do preço contratado
e seu valor de mercado foi reconhecido no resultado financeiro da Sociedade. Tais
transações são liquidadas nos seus vencimentos pelo valor líquido do ganho ou perda
verificado, sem haver trânsito de caixa do valor do principal contratado. Em 30 de
abril de 2007, foram registrados ganhos decorrentes das operações em aberto no
montante de R$ 5.276 (R$ 2.099 em 2006 e R$ 1.758 em 2005) e perdas decorrentes
das operações liquidadas foi de R$ 3.538 (R$ 5.257 em 2006 e ganhos de R$ 5.054
em 2005).
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Em garantia das operações de mercado futuro realizadas em Bolsas de Mercadorias
no país e no exterior, a Sociedade, por solicitação destas Bolsas, efetua depósitos para
Margens de garantia de contratos de futuro, os quais são registrados na rubrica de
créditos diversos.
25. COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADA)
Em 30 de abril de 2007, a Sociedade e suas controladas possuíam cobertura de seguros
contra incêndio e riscos diversos para bens do ativo imobilizado e para estoques por valores
considerados suficientes para cobrir eventuais perdas em uma das localidades existentes,
uma vez que as demais estão estrategicamente localizadas em uma distância considerada
suficiente para que eventuais problemas deflagrados não sejam sobre a totalidade de seus
ativos. Em 30 de abril de 2007, a cobertura está assim demonstrada:
Nº. da Apólice

Cobertura

41001070

Incêndio, vendaval, riscos de quebra
maquinas industriais, roubo e furto
qualificado, máquinas agrícolas
Veículos

05 31 401171

Vigência

30-51-4100127-0 Operações estabelecimentos
industriais e comerciais, produtos em
território nacional, empregador e
contingência de veículos

30 Setembro 2006 a
30 Setembro 2007

Valor da cobertura

08 Novembro 2006 a
07 Novembro 2007

493.581
Casco: 100% tabela
FIPE
Danos materiais: 220
Danos corporais: 370

30 Setembro 2006 a
30 Setembro 2007

41.200

26. EVENTOS SUBSEQÜENTES
26.1. Registro de companhia aberta e listagem de ações junto à Bolsa de Valores de São
Paulo e demais atos relacionados
Em Assembléia Geral Ordinária Extraordinária realizada em 30 de maio de 2007,
foram deliberados assuntos societariamente requeridos em caráter ordinário, e, em
caráter extraordinário, foi deliberado pedido de registro de companhia aberta junto à
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e listagem das ações da Sociedade junto à
Bolsa de Valores de São Paulo (“Bovespa”) no segmento do Novo Mercado, e outros
assuntos relacionados, listados a seguir:
x

Alteração do dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído pela Sociedade,
passando de 10% (dez por cento) para 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, ajustado nos termos do parágrafo 202 da Lei 6.404/76.

x

Reforma do Estatuto Social da Sociedade para atendimento às regras previstas
para adesão ao segmento do Novo Mercado e para refletir as deliberações acima.
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x

Desdobramento das ações representativas do capital social a razão de 1:85. Como
resultado, cada titular de uma ação existente em 1º de maio de 2007 passou, com
o desdobramento, a ser titular de 85 (oitenta e cinco) ações ordinárias, sem
alteração do valor do capital social.

x

Demais providências necessárias para o registro de companhia aberta e listagem
de ações junto à Bovespa.

26.2. Aumento de capital e emissão de debêntures
Na mesma Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 30 de maio de
2007, foi deliberada a emissão de debêntures privadas conversíveis em ações para
aquisição por sua acionista, Tereos do Brasil Ltda., no valor de R$ 141.065, por meio
do mútuo existente em 30 de abril de 2007.
Também foi deliberado aumento de capital, no valor de R$ 17.794, sendo emitidas
18.976 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
26.3. Aquisição de participações acionárias
a) Em 25 de maio de 2007, a Companhia firmou contrato de compra e venda da
totalidade das ações da Jocael Participações S.A., detentora da participação de
39,35% do capital social da Andrade Açúcar e Álcool S.A., pelo valor
aproximado de R$ 231.400, dos quais R$ 71,500 foram pagos em 25 de maio de
2007, e os restantes R$ 159,900 serão pagos em até 18 meses a contar da
assinatura do contrato. Sobre o valor de R$ 88,400 incidirão juros à taxa de 6% ao
ano, calculados pro rata die desde a data de transferência das ações da Jocael até a
data do efetivo pagamento. Foi acordado ainda, que na hipótese de abertura de
capital até 31 de julho de 2007, e dependendo de certas condições acordadas no
Contrato, os vendedores poderão ter ou não direito a receber um valor adicional,
em 31 de janeiro de 2009, o qual não excederá o valor equivalente em reais a US$
11,7 milhões. Adicionalmente, a Companhia firmou contrato de compra e venda
das ações de acionistas minoritários da Andrade Açúcar e Álcool S/A que
representam 28,09% do capital social da Andrade, pelo valor de R$ 165.225, dos
quais R$ 51,000 foram pagos em 4 de junho de 2007, e os restantes R$114,200
serão pagos em até 18 meses a contar da assinatura do contrato. Sobre o valor de
R$ 63,200 incidirão juros à taxa de 6% ao ano calculados pro rata die desde a data
de transferência das ações da Andrade até o efetivo pagamento.. Foi acordado
ainda, que na hipótese de abertura de capital até 31 de julho de 2007, e
dependendo de certas condições acordadas no Contrato, os vendedores poderão
ter ou não direito a receber um valor adicional, em 31 de janeiro de 2009, o qual
não excederá o valor equivalente em reais a US$ 8,3 milhões.
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O sumário das principais informações financeiras das empresas adquiridas em
30 de abril de 2007 é conforme abaixo:
Jocael Participações S/A (não auditado)
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Passivo a descoberto
Prejuízo decorrente de equivalência patrimonial
Prejuízo do exercício

18
16.610
1.035
47.555
(31.958)
(55.965)
(56.172)

Andrade Açúcar e Álcool S/A (auditado por outros auditores independentes)
Ativo circulante
Ativo não circulante:
Ativo imobilizado
Outros
Passivo circulante:
Empréstimos
Outros
Passivo não circulante:
Empréstimos
Impostos e contribuições a recolher
Outros
Passivo a descoberto
Vendas líquidas
Lucro bruto
Lucro operacional
Lucro líquido

86.929
171.542
58.969
47.723
55.172
97.700
132.148
64.537
(79.840)
277.662
78.606
22.623
10.336

b) Em 25 de maio de 2007, a Companhia adquiriu, de partes relacionadas, pelo valor
equivalente a aproximadamente R$ 44.000, 50% do capital social da Sena
Holdings Limited, empresa localizada nas Ilhas Maurícios, a qual detém
participação de 91,1% no capital social da Companhia de Sena S.A.R.L, empresa
localizada em Moçambique, que tem como atividade preponderante o plantio de
cana-de-açúcar e a fabricação e comércio de açúcar. Os 50% remanescentes do
capital social da Sena Holdings Limited são de propriedade de terceiros.
As últimas demonstrações financeiras, preparadas de acordo com as normas
internacionais de contabilidade, auditadas por outros auditores independentes,
referem-se ao exercício findo em 30 de junho de 2006.
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O sumário dessas demonstrações financeiras convertidas de dólar norteamericano, moeda em que as demonstrações financeiras foram preparadas, para
reais com base na taxa de câmbio vigente em 30 de abril de 2007, é conforme
abaixo:
Ativo circulante
Ativo não circulante:
Ativo imobilizado
Outros
Passivo circulante:
Empréstimos
Outros
Passivo não circulante
Empréstimos
Participações de minoritários
Patrimônio líquido
Vendas líquidas
Lucro bruto
Prejuízo operacional
Prejuízo do exercício

56.174
271.898
10.970
12.203
10.631
228.830
3.681
83.697
58.434
1.014
(13.705)
(19.376)

27. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS E AJUSTADAS
Com o objetivo de proporcionar um entendimento abrangente acerca das operações da
Sociedade e de suas controladas e considerando a existência de controle e gerência comuns,
a Sociedade optou por apresentar a demonstração de resultado relativa ao exercício findo em
30 de abril de 2007 combinada com a demonstração de resultado da Companhia Energética
São José na proporção dos percentuais existentes em cada mês desde a aquisição de seu
controle acionário pela controladora da Sociedade, que ocorreu em 5 de maio de 2006, e
com a demonstração de resultado dos demais investimentos na mesma proporção utilizada
para fins de consolidação mencionada na Nota 3. Os critérios aplicados na elaboração da
demonstração de resultado combinada foram semelhantes aos procedimentos de
consolidação, exceto pela parcela do resultado do exercício representativa aos percentuais
de participação detidos pela controladora da Sociedade naquela Companhia em cada um dos
períodos somada à participação detida pela controlada Cruz Alta. Os percentuais utilizados
para a elaboração da demonstração de resultado combinada foram de 59,45% de 1º de maio
a 31 de julho de 2006, 78,46% de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2006, 95,31% de 1º de
janeiro a 31 de março de 2007 e 99,99% a partir de 1º de abril de 2007.
Para proporcionar uma melhor comparação dos saldos ao longo dos exercícios apresentados,
a Sociedade optou por apresentar o balanço patrimonial consolidado levantado em 30 de
abril de 2005 e as demonstrações de resultado consolidadas relativas aos exercícios findos
em 30 de abril de 2006 e de 2005 isentos dos efeitos da reavaliação dos estoques da excontrolada Olímpia Agrícola Ltda. mencionada na Nota 6, que foi alvo de ressalva no
parecer dos auditores independentes.
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474.707

TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

18.705
3.548
51
232.139
58.241
60
312.744

35.251
52.962
47.996
7.074
9.519
9.161
161.963

Consolidado
2005

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Adiantamentos a fornecedores
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
Total do ativo não circulante

CIRCULANTE
Disponibilidades
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Créditos diversos
Total do ativo circulante

ATIVO

474.707

236.776
9.739
39.049
285.564

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.993
84.694
20.251
3.012
111.950

2.101
19.929
21.864
11.906
5.949
9.403
4.117
1.924
77.193

Consolidado
2005

NÃO CIRCULANTE
Exigível de longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Financiamento de impostos (REFIS)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Impostos e taxas
Juros sobre o capital próprio e dividendos
Provisões e encargos sociais a recolher
Financiamento de impostos (REFIS)
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO AJUSTADO LEVANTADO EM 30 DE ABRIL DE 2005
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

AÇUCAR GUARANI S.A.

AÇUCAR GUARANI S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMBINADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 30 DE ABRIL DE 2007
E CONSOLIDADO AJUSTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE ABRIL DE 2006 E DE 2005
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Combinado
2007

Ajustado
2006

2005

966.325

578.811

434.443

IMPOSTOS SOBRE VENDAS
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS

(115.113)
(4.296)

(86.651)
(2.515)

(66.568)
(1.802)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS

846.916

489.645

366.073

(530.736)

(323.666)

(222.305)

316.180

165.979

143.768

(72.126)
(46.825)
(5.345)
(40.318)
132
(164.482)

(43.860)
(23.831)
(2.350)
(35.703)
252
(105.492)

(37.030)
(21.922)
(2.711)
(35.802)
1.610
(95.855)

151.698

60.487

47.913

37.670
(49.206)
1.186
(5.705)
(16.055)

22.078
(26.838)
4.272
(6.840)
(7.328)

21.596
(17.108)
2.190
(3.095)
3.583

135.643

53.159

51.496

1.643

912

490

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

137.286

54.071

51.986

Imposto de renda e contribuição social - parcela corrente
Imposto de renda e contribuição social - parcela diferida

(30.289)
20.996
(9.293)

(1.419)
(1.268)
(2.687)

(14.290)
(9.591)
(23.881)

RECEITA BRUTA DE VENDAS

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
(Despesas) receitas operacionais:
Com vendas
Gerais e administrativas
Honorários da administração
Depreciações/amortizações e exaustão
Outras receitas operacionais, líquidas

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Receitas (despesas) financeiras:
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação monetária e cambial ativa
Variação monetária e cambial passiva

Lucro operacional
Resultado não operacional

Participação de acionistas minoritários

(4.565)

Lucro líquido do exercício

123.428
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-

-

51.384

28.105

ANEXO A

AÇUCAR GUARANI S.A.
FLUXO DE CAIXA ACUMULADO

2007
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajuste para reconciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas:
Depreciação e amortização
Imposto de renda diferido
Custo residual do ativo permanente baixado
Provisão para devedores duvidosos
Provisão para contingências
Equivalência patrimonial
Participação de minoritários no resultado
Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos com empresas ligadas,
financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais

116.821

Controladora
2006

2005

2007

Consolidado
2006

2005

27.484

52.005

116.821

27.484

52.005

64.855
(60)
193
286
3.976
(2.087)
-

69.951
1.268
293
195
1.578
-

45.964
3.491
72
(102)
(159)
(11.778)
-

93.322
(22.090)
261
286
4.620
12.903

69.951
1.268
293
195
1.578
-

59.812
9.402
76
(102)
(1.172)
-

6.536

6.583

7.068

8.606

6.583

7.523

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
Contas a receber
Estoques
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas e outros créditos
Créditos tributários
Créditos de partes relacionadas
Contas a pagar a fornecedores
Pagamento de juros sobre empréstimos
Provisões e encargos sociais a recolher
Outras contas a pagar
Impostos recolher
Contingências pagas e liberações de depósitos judiciais, líquido
Pagamento de parcelas de financiamento de impostos - Refis/Paes

(7.930)
(12.342)
18.927
(4.448)
(2.601)
(2.977)
(28.940)
(4.962)
1.637
385
5.345
317
(9.868)

(11.258)
14.260
(17.662)
4.579
2.307
20.846
(119)
703
1.348
(10.667)
(1.231)
(9.946)

(24.365)
(6.651)
(4.446)
(2.433)
(1.299)
10.403
(427)
(32)
(7.407)
16.940
(350)
(8.564)

14.512
(21.330)
(50.919)
(1.035)
(5.469)
(41.327)
(6.221)
1.091
(22.124)
6.527
(152)
(11.690)

(11.258)
14.260
(17.662)
4.579
2.307
20.846
(119)
703
1.348
(10.667)
(1.231)
(9.946)

(31.207)
(31.183)
(4.446)
(2.085)
(1.773)
11.680
(474)
139
(7.570)
17.465
(418)
(8.564)

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais

143.063

100.512

67.930

76.592

100.512

69.108

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Mútuos concedidos a coligadadas
Aquisições de investimentos (líquido do caixa adquirido de R$ 8.211, no consolidado)
Caixa oriundo de incorporação de controlada
Gastos pré-operacionais em unidade em construção
Aquisições de ativo imobilizado

(139.399)
(267.158)
(873)
(110.950)

51
1.926
(494)
(80.332)

(28.989)
(165)
(28.098)

(96)
(138.494)
(7.322)
(270.377)

51
(543)
(80.283)

(171)
(61.091)

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos

(518.380)

(78.849)

(57.252)

(416.289)

(80.775)

(61.262)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS
Captação de empréstimo junto a controladora
Captação empréstimos de terceiros
Pagamento empréstimos
Dividendos pagos
Integralização de capital e reserva de capital
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades financeiras

141.912
142.874
(107.956)
(2.612)
158.215
332.433

20.456
(2.450)
(50.892)
25.994
(6.892)

7.428
(7.928)
(2.094)
(2.594)

141.912
149.379
(149.104)
(2.612)
158.215
297.790

20.456
(2.450)
(50.892)
25.994
(6.892)

19.410
(19.243)
(2.094)
(1.927)

AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES
Disponibilidades no início do período
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO
Check
INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETAM AS DISPONIBILIDADES
Imobilizado com dívida
Mutuo capitalizado
Dividendos propostos

E-46

(42.884)

14.771

8.084

(41.907)

12.845

5.919

48.096

33.325

25.241

48.096

35.251

29.332

5.212
5.212
-

48.096
48.096
-

33.325
33.325
-

6.189
6.189
-

48.096
48.096
-

35.251
35.251
-

11.634
25.782

2.966
12.665

2.407
11.826

8.155
-

2.966
12.665

2.454
11.826

33.376
110.981

8.645
-

11.906

47.208
15.670
110.981

8.645
-

11.906

3. ANEXOS
Demonstrações Financeiras da Andrade Açúcar e Álcool S.A., referentes ao exercício social findo em 30
de abril de 2007 e respectivo parecer dos auditores independentes
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

3. ANEXOS
Demonstrações Financeiras da Jocael Comércio e Participações S.A., referentes ao período de quatro
meses findo em 30 de abril de 2007 e respectivo parecer dos auditores independentes

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos

Administradores e Acionistas

JOCAEL Comércio e Participações Ltda.
1.

Examinamos o balanço patrimonial da JOCAEL Comércio e Participações Ltda.
(“Empresa”), em 30 de abril de 2007 e as respectivas demonstrações dos resultados, das
mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes
ao período de 04 (quatro) meses findo em 30 de abril de 2007, elaborados sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma
opinião sobre essas demonstrações contábeis.

2.

Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreendeu: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume das transações e os sistemas contábil e de controles internos da Empresa; b) a
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores
e informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis
mais representativas adotadas pela administração da Empresa, bem como da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3.

Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2006, cujos valores
são apresentados para fins comparativos e, conseqüentemente, não emitimos opinião
sobre elas. Além disso, os exames adicionais desenvolvidos, decorrentes de uma
primeira auditoria, sobre transações e valores que compõem os saldos em 31 de
dezembro de 2006, não foram suficientes para assegurar que tais saldos não tenham
efeitos relevantes sobre o resultado do exercício, as mutações do patrimônio líquido e as
origens e aplicações de recursos relativos ao período de 04 (quatro) meses findo em 30
de abril de 2007.

4.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
empresa JOCAEL Comércio e Participações Ltda. em 30 de abril de 2007 e, exceto
quanto aos efeitos de possíveis ajustes que poderiam resultar do exame das
demonstrações contábeis do exercício anterior, conforme comentado no parágrafo 3, o
resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e
aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com
os Princípios Fundamentais de Contabilidade.
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos

Administradores e Acionistas

JOCAEL Comércio e Participações Ltda.
5.

Pelo fato de termos sidos contratados pela JOCAEL Comércio e Participações Ltda.,
após 30 de abril de 2007, não estudamos e não avaliamos o sistema de controles
internos da Empresa, procedimento mínimo requerido pela NBC-T 11

Ribeirão Preto, 30 de maio de 2007

Estefan George Haddad
Sócio - contador
CRC/DF 1DF 008.320/O-5 “S” SP
BDO Trevisan Auditores Independentes
CRC/SP 2SP 013.439/O-5

G-2

G-3
16.628

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

TOTAL DO ATIVO

8.477

8.415

16.136

TOTAL DO PASSIVO

Capital realizado
Reservas de reavaliação reflexa
(Prejuízos) / lucros acumulados

8.415

Investimentos

16.136

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

PERMANENTE

474

Partes relacionadas
Provisão para perdas com investimentos

-

Partes relacionadas

474

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

62

18

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

62

18

Partes relacionadas
Outros

PASSIVO

Disponibilidades

2.006
(Não Auditado)
CIRCULANTE

2007
(04 meses)

CIRCULANTE

ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE ABRIL DE 2007 E 31 DE DEZEMBRO DE 2006.
(Valores expressos em milhares de reais)

JOCAEL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

QUADRO 1

8.477

8.079

(31.959)
16.628

8.892
(813)

-

-

398

396
2

2.006
(Não Auditado)

8.892
16.136
(56.987)

48.587

1.036
47.551

-

-

2007
(04 meses)

QUADRO 2
JOCAEL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA O PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES
FINDO EM 30 DE ABRIL DE 2007 E PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006.
(Em milhares de reais, exceto lucro por ações)
2007
(04 meses)

2006
(Não Auditado)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Outras receitas operacionais

-

2.255

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

-

2.255

LUCRO BRUTO

-

2.255

DESPESAS OPERACIONAIS
Gerais e administrativas
Provisão para perdas com investimentos

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS
Resultado financeiro líquido

(188)
(55.966)

(307)
-

(56.154)

(307)

(56.154)
(20)

1.948
(28)

RESULTADO OPERACIONAL

(56.174)

1.920

(PREJUIZO)/LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(56.174)

1.920

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

-

(PREJUIZO) DO PERÍODO / LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(Prejuízo)/lucro por ações

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

G-4

-

(56.174)

1.920

(6,32)

0,22

G-5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(56.987)

16.136

(813)

1.920

2.000

20.053

(24.786)

Lucros
(prejuízos)
acumulados

SALDOS EM 30 DE ABRIL DE 2007

16.136

-

-

(19.906)

19.906

Reserva
reavaliação
reflexa

(56.174)
8.892

8.892

-

(2.000)

-

10.892

Capital
social

Prejuízo do período de 4 (quatro) meses

Constituição de reserva de reavaliação reflexa

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 (NÃO AUDITADO)

Lucro líquido do exercício

Redução do capital social para absorção de prejuízos acumulados

Realização da reserva de reavaliação reflexa ocorrida em 31 de agosto de 2006

SALDOS EM 1° DE JANEIRO DE 2005 (NÃO AUDITADO)

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O PERÍODO
DE 04 (QUATRO) MESES FINDO EM 30 DE ABRIL DE 2007 E PARA
O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

JOCAEL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

QUADRO 3

(31.959)

(56.174)

16.136

8.079

1.920

-

147

6.012

Total

QUADRO 4
JOCAEL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O PERÍODO
DE 04 (QUATRO) MESES FINDO EM 30 DE ABRIL DE 2007 E PARA
O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006.
(Valores expressos em milhares de reais)
2007
(04 meses)
ORIGENS DOS RECURSOS
Das operações:
(Prejuízo) do período / lucro líquido do exercício
Resultado do exercício ajustado

2006
(Não auditado)

(56.174)
(56.174)

1.920
1.920

16.136
47.551

-

7.513

1.920

No investimentos
No imobilizado
Transferências de circulantes para longo prazo

7.721
(562)

2.256
-

Total das aplicações de recursos

7.159

2.256

De acionistas, empresas ligadas e terceiros:
Constituição da reserva de reavaliação reflexa
Aumento do exigível a longo prazo
Total das origens de recursos
APLICAÇÕES DE RECURSOS
Das operações:

Aumento (redução) do capital circulante líquido

354

(336)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
Ativo circulante
No fim do exercício
No início do exercício

18
62
(44)

Passivo circulante
No fim do exercício
No início do exercício

Aumento (redução) do capital circulante líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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62
62

398
(398)

398
398

354

(336)

JOCAEL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
30 DE ABRIL DE 2007 E 31 DE DEZEMBRO DE 2006
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JOCAEL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
30 DE ABRIL DE 2007 E 31 DE DEZEMBRO DE 2006
CONTEÚDO
Parecer dos Auditores Independentes
Quadro 1

-

Balanço patrimonial

Quadro 2

-

Demonstração do resultado

Quadro 3

-

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Quadro 4

-

Demonstração das origens e aplicações de recursos
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JOCAEL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 30 DE ABRIL DE 2007 E 31 DE DEZEMBRO DE 2006
(em milhares de Reais)
1

CONTEXTO OPERACIONAL

1.1

Contexto operacional
A Sociedade tem como objetivo social a comercialização de artigos da moda, a
administração de bens próprios e a participação em outras sociedades comerciais ou civis,
na qualidade de sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior.

2

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis levantadas em 30 de abril de 2007, compreendeu o período
de 4 (quatro) meses, enquanto que as demonstrações contábeis preparadas para 31 de
dezembro de 2006, abrangem o exercício social (doze meses), foram elaboradas de acordo
com os princípios contábeis previstos na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e
adotadas no Brasil.
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração destas demonstrações
contábeis são as seguintes:
2.1

Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência e considera:
• os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a
índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da sociedade;
• os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização,
quando aplicável; e
• as parcelas atribuíveis aos impostos federais diferidos sobre o imposto de renda
e a contribuição social sobre o lucro líquido.

2.2

Ativos e passivos circulantes e a longo prazo
Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos
valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimentos,
encargos e variações monetárias correspondentes.

3

PARTES RELACIONADAS
Realizável a longo prazo
2007
2006
Partes relacionadas

474
474

-

G-9

Passivo circulante
2007
2006
-

396
396

Exigível a longo prazo
2007
2006
1.036
1.036

-

Os saldos mantidos com as partes relacionadas referem-se a contratos de mútuo, sobre os
quais incidem encargos de acordo com os praticados no mercado financeiro.
4

INVESTIMENTOS
2007

Andrade Açúcar e Álcool S.A..
Quantidade de ações possuídas
Percentual de participação societária
Patrimônio líquido

2006

3.228.120
39,3469%
(79.840)

Movimentação do investimento:
Saldo inicial
Complemento do investimento reflexo
Valor do investimento

8.415
7.721
16.136

8.415

Refere-se a participação na Andrade Açúcar e Álcool S.A., representada pela reavaliação
de bens daquela controlada.
5

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O capital social está dividido em 8.892.226 quotas (em 31 de dezembro de 2006, mesma
quantidade), no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma.

6

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
Os cálculos do imposto de renda e da contribuição social, bem como suas respectivas
declarações, quando exigidas, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em
períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data do pagamento ou da entrega da
declaração de rendimentos.

***
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3. ANEXOS
Informações Anuais – IAN relativas ao exercício social findo em 30 de abril de 2007
(apenas informações não constantes neste Prospecto)
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