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Pedido de recuperação
da Agrenco ignora
abertura de capital
Documento enviado à Justiça não menciona capitalização de R$ 666
milhões e destino dos recursos. Por Graziella Valenti, de São Paulo
O investidor da Agrenco que
ler o pedido de recuperação judicial das subsidiárias brasileiras
do grupo não entenderá o que
foi feito do dinheiro que entregou à companhia, em 25 de outubro do ano passado, quando a
empresa listou ações na Bovespa
e obteve R$ 666 milhões.
O documento, que está aberto
ao público no endereço eletrônico
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não menciona a capitalização ocorrida no ano passado
— a maior já obtida pela companhia. Foi solicitada a abertura de
processo para Agrenco Brasil,
Agrenco Serviços, Agrenco Administração e Agrenco Bioenergia.
A empresa sofre dificuldades
desde o começo deste ano e a si-

CR2 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ N° 07.820.907/0001-46
NIRE N° 33 3 0027764-1
Ata de Reunião do Conselho de
Administração Realizada em 14/08/
2008 - Certidão - Jucerja registro nº
00001832418 - Data: 26/08/2008. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.

tuação se agravou depois da prisão dos três sócios controladores,
em 20 de junho, na Operação Influenza da Polícia Federal (PF). Os
executivos, soltos em julho, são
suspeitos de fraudes, desvio de
recursos da empresa e sonegação
fiscal, entre outros.
Desde então, a empresa negocia um aporte de capital com seis
potenciais interessados em ficar
com as operações. O processo de
negociação vem sendo conduzido pelo banco de investimentos
JP Morgan. Os próprios interessados pediram pela recuperação,
com intuito de proteger a empresa dos credores e, especialmente,
os novos recursos que eventualmente investirão na empresa.
O pedido de recuperação judicial, registrado em 27 de agosto,
feito pelo escritório Felsberg &
Associados, não trata da abertura
de capital da companhia. Ao contrário, trata 2007 como um exercício de escassez de recursos. “Vale lembrar e ressaltar, para que
não restem dúvidas sobre sua crise econômico-financeira, que as

FATO RELEVANTE
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Registro CVM nº 20745
CNPJ n° 89.096.457/0001-55
A SLC Agrícola S.A. (Bovespa: SLCE3; Bloomberg: SLCE3:BZ; Reuters: SLCE3.SA), uma das maiores proprietárias de terras do Brasil
e uma das maiores produtoras agrícolas brasileiras em termos de área cultivada de algodão, soja e milho, em cumprimento ao parágrafo
4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral: Aquisição de 4.306,55ha de área adjacente à Fazenda Parnaíba, no município de Tasso Fragoso, Estado do Maranhão. A área adquirida foi
contratada nos seguintes termos: • 1.237,74ha adquiridos por R$ 4.800.000,00, equivalentes a 137.142 sacas de soja (R$ 35,00/saca).
O pagamento será feito da seguinte forma: (i) a primeira parcela dois dias após o registro da escritura de compra e venda, equivalente
a 77.142 sacas de soja; e (ii) 5 parcelas, anuais, equivalentes a 12.000 sacas de soja cada, sendo a primeira com vencimento em 31 de
maio de 2009 e a última em 31 de maio de 2013. • 3.068,81ha adquiridos por R$ 6.660.000,00, equivalentes a 180.000 sacas de soja (R$
37,00/saca). O pagamento será feito da seguinte forma: (i) a primeira parcela no dia 25 de agosto de 2008, equivalente a 11.000 sacas
de soja; (ii) a segunda parcela no registro das matrículas, equivalente a 79.000 sacas de soja; e (iii) a terceira parcela em 31 de maio
de 2009, equivalente a 90.000 sacas de soja. Com essa transação, a área total própria da Fazenda Parnaíba será ampliada em 14,6%.
Porto Alegre, 3 de setembro de 2008. Laurence Beltrão Gomes - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

AVISO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA
Tradener Ltda., agente comercializador de energia elétrica
autorizado pela Resolução Aneel n° 360/98, com sede em CuritibaPR, comunica aos Agentes Vendedores que se encontra publicado
em seu site na Internet - www.tradener.com.br - Aviso de Compra
de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL
(Lei 10.848/04 e Dec. 5.163/04), contendo condições negociais,
cronograma e minutas de instrumentos contratuais.
Informe Publicitário

Divulgação Exemplar
Relações com Investidores - MZ Consult

“SUPER RI”: É possível conseguir esse profissional dentro de casa?
Si se puede! diriam nossos colegas da MZ México.
Uma análise do perfil dos profissionais
de relações com investidores (“RI”) mais
conceituados no mercado indica que
existem algumas similaridades, adicionalmente
aos essenciais bons conhecimentos de
finanças, valuation e custo/estruturade capital:
(i) profundo domínio do negócio/mercado, dos
concorrentes, do modelo da companhia e suas
vantagens competitivas (SWOT); (ii) excelência
em comunicação e capacidade de venda (por
que comprar ações da empresa e por que
agora?); e (iii) inglês fluente (próximo do nativo).
Um profissional com esse perfil está no
caminho certo para ser um “SUPER RI”,
precisando apenas dominar as três atribuições
principais do RI, conhecimento esse que pode
ser aprendido em curto espaço de tempo:
1. O que é mandatório pelos órgãos reguladores
(CVM, SEC, bolsas, etc.) e como cumprir
(operacionalizar) esses requisitos legais?
2. O que é voluntário e bem-recebido pelo
mercado (guidance, programa de comunicação,
releases de resultado, teleconferências, etc.), e
como operacionalizar tais atividades?
3. O que é necessário para gerar valor,
administrar expectativas e administrar a base
acionária da companhia?
Nesse sentido, a MZ University desenvolveu
um programa exclusivo in-company para
capacitação de profissionais que tenham
o perfil adequado (“DNA” de um sólido
profissional de RI), conforme identificado
acima: “SUPER RI: identificação de talentos
internos e capacitação de profissionais”.
Esse programa é dividido em três etapas:
1. Identificação: A MZ University e os
administradores da companhia identificam,
dentre os profissionais do quadro interno
da companhia, aquele que possui o DNA
do SUPER RI;
2. Capacitação: O profissional selecionado
é submetido a um programa de imersão
em Relações com Investidores, que inclui:

ferramentas de RI, vendas (RI é marketing!!!),
técnicas de apresentação para investidores
e analistas, fluência em inglês, governança
corporativa, relacionamento com a imprensa,
comunicação corporativa, valuation, estrutura
e custo de capital, administração de
expectativas, administração de base acionária
e geração de valor.
3. Coaching: O profissional capacitado
estrutura suas atividades operacionais e
inicia os trabalhos em RI com a supervisão e
feedback da MZ University.
A MZ entende que o maior valor agregado
do programa “SUPER RI”, se comparado à
alternativa de recrutar profissionais no mercado
que atuam em outras indústrias, é conseguir
atingir eficiência máxima desse importante
porta-voz, em curto espaço de tempo e com
excelente custo-benefício.
Para comentar esse assunto acesse o
Blog-IR (www.blog-ir.com.br).

Agenda do Investidor
Próximos eventos de companhias abertas.
Para saber da relação completa de empresas,
acompanhar as teleconferências ao vivo
ou replay e ler a transcrição das reuniões,
acesse www.divulgacaoexemplar.com.br.
Divulgação Webcast e
Reuniãoc/
de
TeleconfeInvestidores
Resultados rência

Companhia

Bco. Indusval
Positivo Informática
Profarma

-

-

10/9 (SP)
4/9 (SP)
4/9 (RJ)

Fonte: www.divulgacaoexemplar.com.br
Esse informe é uma publicação da MZ
Consult (www.mz-ir.com), empresa líder na
América Latina em consultoria de relações
com investidores, serviços financeiros e
comunicação estratégica integrada. A MZ
possui mais de 290 clientes em dez países.
Em 2007, a Companhia conquistou os dois
prêmios brasileiros de empreendedorismo
concorrendo com empresas de todo País:
Endeavor-EXAME PME (categoria inovação) e
Revista PEGN-FGV (categoria crescimento).

Agenda de Setembro, 2008
www.mzuniversity.com.br

4º Treinamento RI

Divulgação sem Stress

MZ São Paulo
17 e 18 de setembro

Blue Tree Towers
22 de setembro

Mais informações e inscrições: Tel: (11) 3529-3794 | E-mail: mzuniversity@mz-ir.com

Certificação em Divulgação Exemplar
Empresas comprometidas com seus investidores no que se refere aos princípios de acesso
à informação, transparência e igualdade de tratamento: Net Serviços.

requerentes além de se encontrarem em momento de necessidade
premente de caixa para finalizar
a construção de suas fábricas encontram-se recuperando o fôlego
despendido durante o ano de
2007, quando sofreu grandioso
prejuízo e falta de caixa, sendo
óbvio que o lucro obtido no primeiro trimestre deste ano foi utilizado para recompor o caixa corroído no último exercício social.”
Thomas Felsberg, advogado
da companhia, alega que os dados da capitalização na Bovespa
são “públicos e amplamente conhecidos” e que não havia necessidade de discorrer sobre o tema
na pedido de recuperação.
Segundo Marco Antonio de Modesti, gerente de relações com investidores da empresa, o cenário
de 2007 agravou-se no fim do exercício, portanto, nos dois meses
posteriores à oferta de ações (BDR)
na bolsa, feita pela holding Agrenco Limited, sediada em Bermudas .
Os recursos obtidos foram direcionados, especialmente para
pagamento de parte das dívidas
(67,5% do valor obtido) e reforço
no capital de giro (24,5%). A companhia esperava captar perto de
R$ 1 bilhão. Quando essa era a expectativa, 35% do novo dinheiro
seria direcionado a investimen-

Thomas Felsberg, advogado da empresa: informação é amplamente conhecida e não precisava ser mencionada

tos. Porém, diante da menor captação, os recursos foram concentrados na estratégia financeira.
A companhia esperava pagar
parte de suas dívidas e, na seqüência, obter novos empréstimos, em
condições melhores. Entretanto,
de acordo com o executivo, o
agravamento da crise hipotecária nos Estados Unidos iniciada
em julho de 2007, e os problemas
enfrentados pela Selecta, do mesmo setor, dificultaram a obtenção de novos recursos.
Por conta disso, a companhia
vinha, desde fevereiro, estudando a possibilidade de obter recursos de um novo sócio. No último balanço publicado pela holding estrangeira, do primeiro trimestre, o grupo tinha R$ 1,2
bilhão em dívidas — com 80% dos
vencimentos concentrados no
curto prazo — e apenas
R$ 52 milhões em caixa.
O pedido de recuperação entregue à Justiça, porém, credita as
dificuldades financeiras à prisão
dos sócios e as dificuldades de

credibilidade da companhia.
“Dentro de um cenário normal
de atividades e (principalmente)
de credibilidade, tal endividamento seria absolutamente administrável pelas requerentes,
cujo faturamento seria mais do
que suficiente para quitar tanto
os juros quanto o principal de
seu custo financeiro, nos moldes
contratados”, diz o documento.
A gestão do negócio está nas
mãos de José Guimarães Monforte, James Wright e Cássio Casseb, que coordenam conjuntamente o conselho de administração da empresa desde a prisão dos sócios. Monforte e
Wright são ligados à empresa
desde seu projeto de criação, há
mais de 15 anos. Casseb, por sua
vez, chegou em março deste
ano, já para ajudar na administração financeira da companhia.
No pedido de recuperação judicial, a companhia anexou uma
demonstração resumida da situação das empresas no fim de
junho. A Agrenco Bioenergia,

holding brasileira do grupo, teve
receita líquida de R$ 990,3 milhões e prejuízo de R$ 285,1 milhões. A companhia tinha um dívida total de R$ 2,1 bilhão, considerando compromissos de R$ 1,7
bilhão com partes relacionadas — empresas ou pessoas do mesmo grupo econômico.
As ações estão suspensas na Bovespa desde 27 de junho, quando
a empresa divulgou oficialmente
a aprovação do pedido de recuperação judicial por seu conselho
de administração. No último dia
de negociação, os papéis fecharam valendo R$ 0,44. Quando estrearam, foram vendidos aos investidores por R$ 10,40.
O deferimento do pedido pela
Justiça, que encerra essa primeira
etapa dos trabalhos, depende da
finalização da entrega de documentos pela companhia à Justiça,
o que deve ocorrer ainda nessa semana, segundo Felsberg. A partir
de então, será aberto o prazo de 60
dias para apresentação de um plano de recuperação aos credores.

BOLSAS

Empresas começam a se desinteressar
pelo mercado de acesso de Londres
David Blackwell e Philip Stafford
Financial Times, de Londres
Várias companhias internacionais estão deixando o mais novo
mercado de ações do Reino Unido
e isso está despertando dúvidas sobre a atratividade do Alternative
Investment Market ( AIM ), voltado
a pequenas empresas. Desde abril,
mais de dez companhias cancelaram suas listagens, pretendem
cancelar ou vão tentar cotar as
ações em outros mercados.
De fato, pela primeira vez desde
sua fundação em 1995, o número
de empresas listadas no AIM, mercado de acesso da Bolsa de Londres, está caindo. No fim da semana passada havia 1.626 companhias cotadas no AIM, comparado
a 1.694 em 1 o de janeiro.
Na semana passada, a e-Pay
Asia, da Austrália, disse que vai se
concentrar em sua listagem australiana, unindo-se a empresas
como a TianShian Goldfields, da
Austrália, March Networks, do
Canadá, e Medoro Resources e
Galapagos, dos Estados Unidos,
no cancelamento de suas listagens no AIM, trocando-as por
seus mercados domésticos.
A Amarin, uma companhia de
biotecnologia que trocou suas listagens no AIM e na bolsa irlandesa pelos Estados Unidos, disse: “A
liquidez está muito limitada e os
custos de operação e administrativos da manutenção dessas ad-

missões, além de nossa listagem
na Nasdaq, são significativos”.
A Amarin e a maior parte das
outras companhias que estão
saindo são bem pequenas e de
baixa liquidez. No entanto, outras estatísticas apresentam uma
leitura mais preocupante. O volume de dinheiro captado até
agora no ano com novas emissões de ações é de cerca de 1 bilhão de libras (US$ 1,7 bilhão),
comparado a 4,7 bilhões de libras no mesmo período do ano
passado. As captações secundárias, na casa dos 2,6 bilhões de libras, caíram quase pela metade.
“Por enquanto a festa acabou”,
diz Andrew Smith, da RBC Capital Markets, especializada em
companhias de recursos naturais
listadas no AIM. “Trata-se de um
mercado de pequena capitalização e, desse modo, com uma liquidez muito menor, mas as pessoas sabiam disso quando vieram. Não é culpa do mercado
nem das companhias o fato do
ciclo estar onde está.”
Como várias centenas de companhias abriram o capital em
2005 e 2006, parecia que o AIM
havia se tornado um mercado
perfeitamente aceitável para as
instituições da City de Londres.
Mas, com o aperto de crédito,
houve uma freada e em abril
deste ano os números de listagens tinham caído.
Dois meses depois, uma pes-

quisa feita pela Arbuthnot, consultoria que leva companhias para o mercado, mostrou que a disposição dos investidores institucionais de investir no AIM havia
caído muito. Somente 38% dos
investidores consultados pretendiam investir mais no mercado
de acesso londrino este ano, contra 47% em 2007 e 62% em 2006.
A falta de dinheiro institucional levou a um ciclo vicioso. Um
operador diz ter uma lista de
ações que instituições estão interessadas em comprar, mas ela
é muito pequena em relação à
lista de papéis que elas querem
vender. Não há dinheiro novo e,
portanto, para comprar ações de
companhias boas, primeiro as
instituições precisam vender as
ações das ruins.
Isso sugere que o principal
problema do AIM é o grande número de companhias com pequeno valor de mercado e nenhuma liquidez. A Jarlway, especialista em bombas de injeção de
concreto, que foi uma das primeiras companhias chinesas a
entrar para o mercado de acesso,
é um exemplo clássico.
Pessoas que acompanham o
AIM há bastante tempo vão se
lembrar de Clara Furse, presidente da Bolsa de Valores de
Londres, descrevendo as companhias chinesas como “os carvalhos de amanhã”. Mas a Jarlway
acabou se mostrando uma se-

mente de carvalho que caiu em
terreno pedregoso.
A empresa captou apenas 1,25
milhão de libras com uma emissão
de ações a 30 pence por papel em
2005, mas não conseguiu se recuperar depois de dois rebaixamentos de classificação no fim daquele
ano. Na segunda-feira, quando ela
anunciou que pretende cancelar
sua listagem, ela tinha um valor de
mercado de 310.000 libras.
No entanto, Adam Hart, da
consultoria Fairfax, afirma que
este não é um problema específico do AIM, e sim “um problema
para as empresas de pequena capitalização de mercado do mundo todo”. O valor de mercado
agregado do mercado de acesso
caiu 27% no ano, até 31 de julho,
para 79 bilhões de libras.
Conforme se espera para um
mercado de pequena capitalização, o declínio é maior que os 21%
registrados pelo mercado principal no mesmo período, mas não
está muito fora de lugar.
Hart afirma que as pequenas
empresas estão mais expostas a
uma desaceleração econômica.
O principal motivo para essas
companhias irem ao mercado é
levantar capital.
Nas condições atuais, elas ainda
podem precisar de dinheiro, mas o
mercado não tem mais como satisfazer suas necessidades, o que inevitavelmente levará “algumas uvas a murcharem”.

Pernambuco, Sergipe e Alagoas. O
negócio, quando foi informado ao
mercado, também previa a compra dos 50% participação na Leader Administradora de Cartões de
Crédito, que vende produtos financeiros e tem o Bradesco como
sócio. A Leader vende vestuário,
calçados, artigos para o lar, cama,

mesa e banho e brinquedos. A receita bruta da Leader foi de R$ 697
milhões em 2007. A Renner faturou R$ 2,5 bilhões.

recompra de ações, “visando
rentabilidade de longo prazo
aos investidores”.

Curtas
Renner e Leader
A Lojas Renner deverá anunciar
hoje o fechamento da compra da
rede Leader, operação anunciada
em março. Na época, foi assinado
um acordo para aquisição de 100%
do capital da União de Lojas Leader, que possui 38 pontos de vendas no Rio Janeiro, Espírito Santo,

BrasilAgro posterga
Eztec recompra
Em meio às turbulências do
setor imobiliário na bolsa, a Eztec anunciou ontem uma nova

A BrasilAgro anunciou ontem
que decidiu postergar o projeto
de captação de recursos, que incluía oferta pública de ações.

