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● O Itamaraty divulgou nota de-
monstrando preocupação com a
decisão da União Europeia, anun-
ciada ontem, de propor mudan-
ças no Sistema Geral de Preferên-
cias (SGP), que permite a países
em desenvolvimento exportar

pagando tarifas reduzidas de im-
portação. Pela proposta da UE,
que teria validade a partir de
2014, os países classificados pe-
lo Banco Mundial, nos últimos
três anos, como de “renda alta”
ou “renda média alta” não pode-
rão mais se beneficiar das prefe-
rências comerciais. Segundo o
Itamarati, os critérios propostos
resultariam na exclusão do Bra-
sil, entre vários outros países, do
sistema estabelecido pelo bloco.

Brasil ameaça retaliar Argentina
Ministro diz que o país vizinho terá até o fim da semana para apontar uma solução para as barreiras impostas a exportações brasileiras

Em nota, Itamaraty
indica preocupação
com decisão da UE

Renata Veríssimo / BRASÍLIA

A Argentina terá até o fim des-
ta semana para apontar uma
solução para as barreiras im-
postas às exportações brasilei-
ras. Caso contrário, o governo
brasileiro poderá adotar reta-
liações contra as exportações
da Argentina para o Brasil.

O ministro do Desenvolvimen-
to, Fernando Pimentel, disse on-
tem que encaminhou uma carta
à ministra da Indústria daquele
país, Débora Giorgi, cobrando o
cumprimento do acordo acerta-
do em fevereiro para agilizar a
liberação dos produtos brasilei-
ros.

De acordo com Pimentel, os
relatos dos setores exportado-
res brasileiros mostram que a Ar-

gentina continua ultrapassando
o prazo de 60 dias para a conces-
são de licenças não automáticas
e coloca dificuldades na libera-
ção da mercadoria durante o des-

pacho aduaneiro na fronteira en-
tre os países.

“Então não está uma coisa
muita correta. Vamos aguardar
mais um pouco, até o fim da se-

mana, para ver se há uma mudan-
ça”, afirmou o ministro.

“Eu fiz uma correspondência
para a ministra Débora Giorgi re-
latando a situação e pedindo à

ministra que tome as providên-
cias necessárias ao cumprimen-
to do que combinamos no come-
ço do ano”, contou.

Pimentel, no entanto, não

quis antecipar quais medidas de
retaliação o Brasil poderá adotar
contra as exportações argenti-
nas para o Brasil. “Eu não quero
falar porque essas coisas não são
anunciadas de antemão. Temos
sempre que dar um crédito de
confiança ao governo argenti-
no.”

Comércio. O ministro do De-
senvolvimento também lem-
brou que a balança comercial bi-
lateral é superavitária para o Bra-
sil.

“Queremos defender nossos
exportadores. Queremos que a
Argentina adote práticas condi-
zentes com a relação que temos
com eles, mas não podemos es-
quecer que o saldo é positivo pa-
ra nós”, ressaltou.
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ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS
(valores expressos em reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(valores expressos em reais)

2010 2009_____________ _____________
Despesas administrativas (8.449,87) (4.932,64)
Participação nos resultados da controlada 12.215.912,22 (31.413.962,11)_____________ _____________
Lucro (prejuízo) operacional 12.207.462,35 (31.418.894,75)

RESULTADO FINANCEIRO:
 Receitas - 487,20
 Despesas - (87,20)_____________ _____________

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 12.207.462,35 (31.418.494,75)_____________ __________________________ _____________
Lucro líquido (prejuízo) por ação do 

capital social no fim do exercício 0,1380 (0,7284)_____________ __________________________ _____________
As notas explicativas da Administração são parte 

integrante das demonstrações financeiras.

2010 2009_____________ _____________
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
 OPERACIONAIS

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 12.207.462,35 (31.418.494,75)
 Ajustes de:

Participação nos resultados da controlada (12.215.912,22) 31.413.962,11
Variação do capital circulante

Fornecedores e outras contas a pagar 8.448,87 4.532,64_____________ _____________
CAIXA LÍQUIDO APLICADO 
 NAS OPERAÇÕES (1,00) (0,00)_____________ _____________
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
 Aquisições de:

Investimento permanente - 33.347.714,00
Adiantamento para futuro aumento de capital 43.506.728,00 (45.266.728,00)
Recebimento para futuro aumento de capital 1.835.000,00 45.266.728,00_____________ _____________

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE 
 INVESTIMENTOS 45.341.728,00 33.347.714,00_____________ _____________
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:

Aumento no capital (45.341.728,00) (33.347.714,00)_____________ _____________
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES 
 DE FINANCIAMENTOS (45.341.728,00) (33.347.714,00)_____________ _____________
REDUÇÃO DE CAIXA E 

EQUIVALENTES DE CAIXA (1,00) -_____________ __________________________ _____________
(+) Saldo Inicial 1,00 1,00
(=) Saldo Final - 1,00_____________ _____________
MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E 

EQUIVALENTES DE CAIXA (1,00) -_____________ __________________________ _____________
As notas explicativas da Administração são parte 

integrante das demonstrações financeiras.

2010 2009_____________ _____________
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 3.081,92 609,42_____________ _____________

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 3.081,92 609,42
VALOR ADICIONADO BRUTO (3.081,92) (609,42)
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO (3.081,92) (609,42)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO 
 EM TRANSFERÊNCIA 12.215.912,22 (31.413.474,91)_____________ _____________

Participação nos resultados da controlada 12.215.912,22 (31.413.962,11)
 Receitas financeiras - 487,20_____________ _____________
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 12.212.830,30 (31.414.084,33)_____________ __________________________ _____________
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO:

Impostos, taxas e contribuições - Federais 5.367,95 4.323,22_____________ _____________
Remuneração de capitais de terceiros - Juros - 87,20_____________ _____________
Remuneração de capitais próprios - 

Absorção de prejuízos 12.207.462,35 (31.418.494,75)_____________ _____________
VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO 12.212.830,30 (31.414.084,33)_____________ __________________________ _____________

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

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

(valores expressos em reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(valores expressos em reais)

Senhores Acionistas,
Em cumprimento às determinações estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras da Redtree Participações S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que 
julgarem necessários. São Paulo, 30 de março de 2011.

A Administração

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
(valores expressos em reais)

Total do patrimônio
Capital Prejuízos líquido (passivo
social acumulados a descoberto)_________________ _________________ _________________

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2009 9.782.996,00 (19.749.741,48) (9.966.745,48)
Aumento de capital conforme AGO/E de 30 de abril de 2009 33.347.714,00 33.347.714,00
Prejuízo do exercício  (31.418.494,75) (31.418.494,75)_________________ _________________ _________________
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 43.130.710,00 (51.168.236,23) (8.037.526,23)
Aumento de capital conforme AGO/E de 30 de abril de 2010 45.341.728,00 45.341.728,00
Lucro líquido do exercício  12.207.462,35 12.207.462,35_________________ _________________ _________________
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 88.472.438,00 (38.960.773,88) 49.511.664,12_________________ _________________ __________________________________ _________________ _________________

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(valores expressos em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Redtree Participações S.A. (“Companhia”) é uma Sociedade Anônima, com sede 
em São Paulo, Estado de São Paulo, sua principal atividade é a participação no 
capital de outras sociedades, quer no Brasil ou no Exterior, na qualidade de sócia 
ou acionista, ou a outro título, praticando ainda a representação em geral, por conta 
própria ou de terceiros, em negócios internos ou internacionais.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 
29 de março de 2011.

2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados.
2.1. Base de preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor e os ativos financeiros disponíveis para venda e 
ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos, se aplicável) 
mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis 
da Companhia.
2.1.a Demonstrações fi nanceiras

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs) e também foram preparadas e estão sendo 
apresentadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações 
Financeiras - International Financial Reporting Standards (IFRS) - 
emitidos pelo International Accounting Standards Board.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são 
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a 
empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão 
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e, também, a moeda de 
apresentação da Companhia.

2.3. Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração destas demonstrações 
financeiras estão descritas a seguir:
2.3.a Ativos financeiros e títulos e valores mobiliários

Classificação e mensuração:
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob a categoria de 
empréstimos e recebíveis, não existindo, nas presentes demonstrações 
financeiras instrumentos disponíveis para venda e instrumentos 
financeiros derivativos. A classificação depende da finalidade para a 
qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a 
classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.
Empréstimos e recebíveis
Incluem-se nesta categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis 
que são ativos financeiros não-derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis e não cotados em um mercado ativo. São incluídos como 
ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 
meses após a data de emissão do balanço (estes são classifi cados como 
ativos não-circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia 
compreendem os empréstimos a empresas ligadas. Os empréstimos e 
recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método 
da taxa de juros efetiva.

 Valor justo
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados 
nos preços atuais de compra. Para os ativos financeiros sem mercado 
ativo ou cotação pública, a Companhia estabelece o valor justo através 
de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações 
recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que 
são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados 

e os modelos de precificação de opções que fazem o maior uso possível 
de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível com 
informações geradas pela Administração da própria entidade.

2.3.b Investimentos em controladas
Os investimentos em sociedade controlada é registrado e avaliado 
pelo método de equivalência patrimonial, reconhecida no resultado do 
exercício como receita (ou despesa) operacional. Para efeitos do cálculo 
da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a 
Companhia são eliminados na medida da participação da Companhia, 
perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação 
forneça evidências de perda permanente (impairment) do ativo 
transferido.
Quando necessário, as práticas contábeis da controlada são alteradas 
para garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
A conta provisão para perdas em operação de controladas, no passivo 
não circulante, reflete as perdas efetivas nas operações da sociedade 
controlada com passivo a descoberto.

2.3.c Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens 
ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento 
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva 
de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura 
correspondente.

2.4. Normas, alterações e interpretações de normas existentes que ainda não 
estão em vigor e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia
As normas e alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e 
são obrigatórias para os períodos contábeis da Companhia iniciados em 1º de 
janeiro de 2011, ou após essa data, ou para períodos subsequentes. Todavia, 
não houve adoção antecipada dessas normas e alterações de normas por parte 
da Companhia.
IFRS 9, “Instrumentos financeiros”, emitido em novembro de 2009. Esta norma é 
o primeiro passo no processo para substituir o IAS 39 “Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração”. O IFRS 9 introduz novas exigências 
para classificar e mensurar os ativos financeiros e provavelmente afetará 
a contabilização da Companhia para seus ativos financeiros. A norma não 
é aplicável até 1º de janeiro de 2013, mas está disponível para adoção prévia.
A Companhia ainda avaliará o impacto total do IFRS 9.
IAS 24 Revisado (revisado), “Divulgações de Partes Relacionadas”, emitido em 
novembro de 2009. Substitui o IAS 24, “Divulgações de Partes Relacionadas”, 
emitido em 2003. O IAS 24 (revisado) é obrigatório para períodos iniciando 
em ou após 1º de janeiro de 2011. Aplicação prévia, no todo ou em parte, é 
permitida.
A norma revisada esclarece e simplifica a definição de parte relacionada e retira 
a exigência de entidades relacionadas com o governo divulgarem detalhes 
de todas as transações com o governo e outras entidades relacionadas do 
governo. A Companhia aplicará a norma revisada a partir de 1º de janeiro de 
2011. Quando a norma revisada é aplicada, a Companhia precisará divulgar 
quaisquer transações entre suas controladas e coligadas. A Companhia está 
atualmente avaliando o impacto do IAS 24.

2.5. Interpretações e alterações de normas existentes que ainda não estão em 
vigor e não são relevantes para as operações da Companhia
As interpretações e alterações das normas existentes a seguir foram publicadas 
e são obrigatórias para os períodos contábeis da Companhia iniciados em 1º de 
janeiro de 2011, ou após essa data, ou para períodos subsequentes. Entretanto, 
não são relevantes para as operações da Companhia.
Apresentamos a seguir uma lista de normas/interpretações emitidas e que 
estão em vigor para períodos após 1º de janeiro de 2011.

 Normas/Interpretações______________________________________________________________
Alteração no IAS 32, “Instrumentos Financeiros: Apresentação - Classificação 
dos Direitos de Ações”
Alteração no IFRS 1 - “Primeira Adoção de IFRS - Isenção Limitada a Partir 
das Divulgações Comparativas do IFRS 7 Para as Entidades que Fazem a 
Adoção pela Primeira Vez”

2.6. Aprimoramentos aos IFRS em 2011
As alterações geralmente são aplicáveis para períodos anuais iniciando após 
1º de janeiro de 2011, a não ser que seja indicado de outra forma. A aplicação 
antecipada, embora permitida pelo IASB, não está disponível no Brasil. Abaixo 
resumo dos pronunciamentos a serem aplicados.
 Pronunciamentos______________________________________________________________
IFRS 1 - “Primeira Adoção das Normas Internacionais de Contabilidade”

(i) Mudanças na política contábil no ano da adoção
(ii) Base de reavaliação como custo atribuído (deemed cost)
(iii) Uso do custo estimado para operações sujeitas a preços regulados 

(por exemplo, concessionárias de serviços públicos)
IFRS 7 - “Instrumentos Financeiros”
IAS 1 - “Apresentação das Demonstrações Financeiras”

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009_____________ _____________ _____________
CIRCULANTE:

Caixa e equivalentes de caixa - 1,00 1,00_____________ _____________ _____________
Total do circulante - 1,00 1,00_____________ _____________ _____________

NÃO CIRCULANTE:
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos com partes 
relacionadas 795.000,00 44.301.728,00 32.382.714,70_____________ _____________ _____________

795.000,00 44.301.728,00 32.382.714,70

INVESTIMENTOS 49.525.132,82 - -_____________ _____________ _____________
Total do ativo não circulante 50.320.132,82 44.301.728,00 32.382.714,70_____________ _____________ _____________

Total do ativo 50.320.132,82 44.301.729,00 32.382.715,70_____________ _____________ __________________________ _____________ _____________

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009_____________ _____________ _____________
CIRCULANTE:
 Fornecedores 13.468,70 5.019,84 487,20_____________ _____________ _____________

Total do passivo circulante 13.468,70 5.019,84 487,20_____________ _____________ _____________
NÃO CIRCULANTE:
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos com partes 
relacionadas 795.000,00 44.301.728,00 32.382.714,70

Provisão para perdas em 
operação de controladas - 8.032.507,39 9.966.259,28_____________ _____________ _____________
Total do passivo 

  não circulante 795.000,00 52.334.235,39 42.348.973,98_____________ _____________ _____________
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

(PASSIVO A DESCOBERTO)
 Capital social 88.472.438,00 43.130.710,00 9.782.996,00

Prejuízos acumulados (38.960.773,88) (51.168.236,23) (19.749.741,48)_____________ _____________ _____________
Total do patrimônio líquido 

  (passivo a descoberto) 49.511.664,12 (8.037.526,23) (9.966.745,48)_____________ _____________ _____________
Total do passivo e 

  patrimônio líquido 
  (passivo a descoberto) 50.320.132,82 44.301.729,00 32.382.715,70_____________ _____________ __________________________ _____________ _____________

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(valores expressos em reais)

2010 2009_____________ _____________
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 12.207.462,35 (31.418.494,75)_____________ _____________

Total do resultado abrangente do exercício 12.207.462,35 (31.418.494,75)_____________ __________________________ _____________
ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS DA COMPANHIA 12.207.462,35 (31.418.494,75)_____________ __________________________ _____________

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Disputa. Pimentel cobrou ministra argentina sobre acordos
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