
Jornal Valor --- Página 6 da edição "06/12/2012 1a CAD C" ---- Impressa por cgbarbosa às 05/12/2012@20:34:42

C6 | Valor | Quinta-feira, 6 de dezembro de 20 1 2

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD C - FINANCAS - 6/12/2012 (20:34) - Página 6- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Finanças

Câmbio Para subsecretário do Tesouro, não há grande fluxo para emergentes

‘Política monetária dos EUA
teve efeito bom para Brasil’

RUY BARON/VALOR

Collyns, do Tesouro dos EUA: maior atração de capital para investimento diret o

Sergio Leo
De Brasília

O bom desempenho das ex-
portações brasileiras aos Estados
Unidos e a ausência de movi-
mentos expressivos de investi-
mento especulativo dos EUA no
mercado brasileiro são a prova
de que a política monetária ame-
ricana trouxe ao país mais efeitos
positivos do lado comercial que
negativos do lado financeiro, de-
fende o subsecretário do Tesouro
americano para Finanças Inter-
nacionais, Charles Collyns.

A política de redução de juros
e aumento da oferta de dólares
nos EUA é acusada pelo governo
brasileiro de provocar desvalori-
zação artificial da moeda ameri-
cana e prejudicar o Brasil com
uma “guerra cambial”.

“Numa época em que os inves-
tidores estão, em geral, com aver-
são ao risco, cautelosos, não te-
mos visto fluxos de capital parti-
cularmente grandes dos Estados
Unidos aos emergentes”, disse. “A
atração de capital no Brasil tem
sido feita mais por meio de inves-
tidores estrangeiros diretos que
por fluxos de portfólio”, argu-
mentou, em entrevista ao Va l o r ,
pouco antes de voltar aos EUA
após encontros com autoridades
no BNDES, Ministério da Fazenda
e Banco Central, além de econo-
mistas do setor privado.

Os encontros com autoridades
brasileiras são uma parte pouco vi-
sível do bom relacionamento di-
plomático bilateral estabelecido
há oito anos e mantido desde o
princípio do governo Dilma Rous-
seff. As trocas de informações não

eliminam as divergências, como as
seguidas acusações do governo
brasileiro contra a chamada “guer -
ra cambial”, mas reduzem os pon-
tos de atrito. Collyns, que escreveu
artigos contra a mão pesada na po-
lítica de câmbio por parte de paí-
ses do Leste Asiático, chegou a lis-
tar argumentos em defesa da polí-
tica cambial brasileira, pouco an-
tes de deixar o Brasil, terça-feira.

“O Brasil está claramente preo-
cupado com movimentos excessi-
vamente rápidos na taxa de câm-
b i o”, disse, lembrando os efeitos da
valorização do real sobre a compe-
titividade da indústria brasileira,

nos últimos dois anos. “Nessas cir-
cunstâncias, as autoridades toma-
ram ações para assegurar que os
movimentos de câmbio não fos-
sem exagerados, foram sensíveis
para responder a circunstâncias
dif íceis”. É uma situação diferente
da dos países asiáticos, em que a
depreciação artifical do câmbio
pode gerar medidas defensivas de
outros países criando uma “arma -
dilha de crescimento baixo.”

Collyns deixou o país antes da
última medida do governo que re-
moveu parte das barreiras impos-
tas à entrada de capital no país. De-
creto presidencial reduziu de dois

para um ano o prazo dos emprésti-
mos externos sujeitos à cobrança
de Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF) de 6%. Na terça-fei-
ra, o Banco Central já tinha am-
pliado para cinco anos o prazo pa-
ra antecipação de receitas de ex-
portações.

Ressalvando não ser especialista
em economia brasileira, Collyns
rejeitou as avaliações que apon-
tam uma mudança de rumos na
política macroeconômica do país.
“Não houve grande mudança no
arcabouço macroeconômico; os
fundamentos ainda estão no lu-
g a r.” Ele atribuiu boa parte da frus-
tração dos investimentos no país
às incertezas no cenário interna-
cional, mas disse ter ouvido das au-
toridades que a falta de definições
no marco regulatório para infraes-
trutura é um dos motivos que atra-
sam as decisões de investidores.

Collyns comentou ainda estar
otimista em relação a um acordo
em “duas etapas” entre o governo
Barack Obama e a oposição repu-
blicana para evitar o chamado
“abismo fiscal” — os cortes auto-
máticos de despesa e extinção de
benefícios fiscais, em janeiro, que
podem retirar cerca de US$ 600 bi-
lhões de circulação, ameaçando
interromper a recuperação da eco-
nomia. Os republicanos reconhe-
cem que a solução deve incluir me-
didas de aumento da receita, para
reduzir o déficit fiscal, e o governo
aceita negociar cortes maiores nos
programas de apoio social, argu-
mentou. Segundo o subsecretário
do Tesouro, as negociações serão
“um tanto ruidosas”, com aspectos
de “t e a t r o”, mas confia alcançar
um acordo até 20 de dezembro.

Fundos de private
equity fazem 87
investimentos no ano
Vinícius Pinheiro
São Paulo

As incertezas na economia
global prejudicaram os investi-
mentos em participações em
empresas (conhecidos como
fundos de private equity) em
2012. A avaliação é de Wilson
Rosa, diretor da gestora Advent
International. “A preocupação
com o cenário econômco levou
os empreendedores detentores
de bons ativos a adiarem a deci-
são de venda”, destacou.

Para o executivo, 2012 foi um
ano atípico, com poucas oportuni-
dades novas, principalmente no
primeiro semestre, em compara-
ção com os anos anteriores. A exce-
ção foi o período que antecedeu a
entrada em vigor da nova legisla-
ção que determinou a aprovação
prévia das operações no Cade.

Apesar do cenário mais difícil,
em alguns casos a incerteza eco-
nômica acabou sendo benéfica
para os fundos de private equity,
ponderou Adauto Martins, só-
cio-fundador da Neo Investi-
mentos. “Algumas companhias
perceberam que a execução de
seus planos exigiriam um apoio
adicional”, afirmou. Os executi-
vos participaram de evento pro-
movido ontem pela Associação
Brasileira de Private Equity e
Venture Capital (Abvcap).

Segundo levantamento apre-
sentado no encontro, os fundos
de private equity — que com-
pram participações em empre-
sas — realizaram um total de 87
investimentos de janeiro a no-
vembro. Os dados foram divul-
gados pela Abvcap.

Os números fazem parte da
base de dados criada pela asso-
ciação, batizada de Abvcap Data.
De acordo com o código de au-
torregulação do setor, criado em
parceria por Abvcap e Anbima,
todos os gestores de private
equity precisam enviar informa-
ções de atividade dos fundos a
partir deste ano. A base de da-
dos contabiliza um total de 176
instituições, 460 fundos e 341
companhias investidas, segundo
Luiz Eugenio Figueiredo, vice-
presidente da Abvcap e diretor
da Rio Bravo Investimentos.

Conforme os números da
Abvcap, os fundos realizaram 14
vendas de participações em
2012. Esse movimento foi con-
centrado no segundo semestre,
de acordo com Figueiredo.

Ainda segundo o executivo, a
Abvcap pretende apresentar as
informações sobre o volume de
investimentos realizados pelos
fundos em 2012 no congresso
anual promovido pela associa-
ção, que deve ocorrer no primei-
ro semestre do ano que vem.

Marfrig Alimentos S.A.
CNPJ/MF nº 03.853.896/0001-40 – NIRE 35.300.341.031 – Companhia Aberta de Capital Autorizado

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de dezembro de 2012
Local, hora e data: Aos cinco dias do mês de dezembro de 2012, às 9 horas, na sede social da Marfrig Alimentos S.A.
(“Companhia”), situada na Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco A, 5º andar, sala 01,Vila Olímpia, CEP 04551-065, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia [por teleconferência].Mesa: Presidente: Sr. Marcos
Antonio Molina dos Santos; Secretário: Sr. Heraldo Geres. Ordem do dia: Deliberar sobre a verificação do número de
ações subscritas no contexto da oferta pública de distribuição de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”).
Deliberações: Pela unanimidade dos votos dos presentes, foi verificada a subscrição de 115.500.000 (cento e quinze
milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, representando a totalidade das ações emitidas no aumento do capital social da
Companhia (“Ações da Oferta”), dentro do limite de seu capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações da Oferta, de acordo com o artigo 172, I da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 e alterações posteriores, e em conformidade com o disposto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia.
O Conselho esclareceu que as ações emitidas conferirão aos seus detentores direito aos dividendos integrais e todos os outros
benefícios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de homologação do referido aumento de capital e de
liquidação da Oferta. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pela
totalidade dos presentes e pelo Presidente e Secretário da Mesa. São Paulo, 5 de dezembro de 2012. Assinaturas: Mesa:
Presidente: Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos; Secretário: Sr. Heraldo Geres. Membros do Conselho de Administração:
Marcos Antonio Molina dos Santos, Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos, Rodrigo Marçal Filho, David G. McDonald,
Marcelo Maia de Azevedo Correa, Alain Emilie Henry Martinet, Carlos Geraldo Langoni e Antonio Maciel Neto. Certifico que
a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 5 de dezembro de 2012. Heraldo Geres – Secretário.

Brazil Pharma S.A.
(“Companhia”) CNPJ/MF nº 11.395.624/0001-71 - NIRE nº 35.300.374.797

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Setembro de 2012
1. Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2012, às 09:00 horas, na sede do Banco BTG Pactual S.A., localizada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, Jardim Paulistano, CEP 04538-133.2.Convocação
e Presenças: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia,
presencialmente ou via telefone (“Conselheiros”). 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e
secretariados pela Sra. Cristina Caiuby Salles. 4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) a apresentação dos destaques operacionais e
financeiros da Companhia relativos ao mês de agosto do exercício social de 2012; (ii) a alteração da marca corporativa da Companhia; (iii) o
acompanhamento semanal dos contratos de locação da Companhia; (iv) o andamento do plano de corte de custos da Companhia; (v) a
avaliação da marca “Big Benn” na região Nordeste; (vi) a alteração do logotipo da Farmais Franchising S.A. (“Farmais”); (vii) a alteração das
cores identificadoras da Drogaria Mais Econômica S.A. (“Mais Econômica”); (viii) a prestação de aval pela Companhia; (ix) a prestação de aval
pela Companhia para abertura de conta garantida; (x) a aprovação de financiamento para a Companhia; e (xi) a prática de atos pela Diretoria.
5.Discussões: Os conselheiros discutiram as seguintes matérias:(i) Destaques Operacionais e Financeiros:Foram apresentados e discutidos
os destaques operacionais e financeiros da Companhia relativos ao mês de agosto do exercício social de 2012; (ii) Plano de Corte de Custos:
Foi apresentado e discutido o andamento do plano de corte de custos da Companhia; (iii) Marca Big Benn na região Nordeste:Foi apresentada
e discutida a avaliação da marca “Big Benn” na região Nordeste; (iv) Logotipo Farmais: Foi apresentada e discutida a alteração do logotipo da
Farmais;e (v) Alteração de cores identificadoras da Mais Econômica:Foi apresentada e discutida a alteração das cores identificadoras da Mais
Econômica. 6. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram e
aprovaram as seguintes matérias: (i) Alteração da Marca Corporativa da Companhia: Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas,
a alteração da marca corporativa da Companhia para “Brasil Pharma”; (ii) Prestação de Aval pela Companhia: Foi apresentada, discutida e
aprovada, sem ressalvas, a prestação de aval pela Companhia, no tocante a financiamentos a serem tomados pelas suas seguintes
subsidiárias, perante instituições bancárias: (a) Sant’ana S.A. Drogaria Farmácias, até o montante de R$4.735.148,57 (quatro milhões,
setecentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos); (b) Drogaria Mais Econômica S.A., até o montante
de R$323.000,00 (trezentos e vinte e três mil reais); e (c) Centro Oeste Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda., até o montante de
R$43.603,00 (quarenta e três mil seiscentos e três reais); (iii) Prestação de Aval pela Companhia para Abertura de Conta Garantida:
Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas, a prestação de aval pela Companhia para a abertura de conta garantida pela empresa
Nex Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda., perante instituição bancária, até o montante de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
(iv) Aprovação de Financiamento para a Companhia: Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas a obtenção de financiamento pela
Companhia, perante instituição bancária até o montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); (v) Acompanhamento Semanal dos
Contratos de Locação da Companhia: Foi apresentado, discutido e aprovado o acompanhamento semanal dos contratos de locação da
Companhia; (vi) Prática de Atos pela Diretoria: Foi apresentada, discutida e aprovada, sem ressalvas a autorização para os diretores da
Companhia praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação do disposto na presente ata. 7. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente
assinada em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.Mesa:Sr.Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, presidente;Sra.Cristina Caiuby Salles, secretária.
Conselheiros Presentes: Carlos Daniel Rizzo da Fonseca, Marcelo Kalim, Roberto Martins de Souza, José Luiz Depieri, Artur Noemio
Grynbaum e Álvaro José da Silveira. [Confere com Cópia Original Lavrada em Livro Próprio]. São Paulo, 26 de setembro de 2012.
Mesa: Cristina Caiuby - Secretária. JUCESP nº 472.253/12-8 em 26/10/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

brazil

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da
Saúde, torna público que realizará a abertura da licitação abaixo relacionada, cuja
documentação e proposta deverão ser entregues, exclusivamente, no Setor de
Protocolo da Comissão Permanente de Licitação - Rua Esteves Júnior, 160 - Edifício
Halley - 2 º andar - Centro - Florianópolis – SC.
Licitação: Edital n.º 2848/2012
Modalidade: Pregão Presencial
Processo: PSES nº 60186/2012
OBJETO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a Gerência de
Abastecimento (GEABA).
Envelopes: até às 13h15min do dia 19/12/2012.
Abertura da Licitação: às 13h30min do dia 19/12/2012.

SES 00063097/2012
Carla Giani da Rocha
Gerente de Licitações

AVISO DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da
Saúde, torna público que realizará a abertura da licitação abaixo relacionada, cuja
documentação e proposta deverão ser entregues, exclusivamente, no Setor de
Protocolo da Comissão Permanente de Licitação - Rua Esteves Júnior, 160 - Edifício
Halley - 2 º andar - Centro - Florianópolis SC.
Licitação: Edital n.º 2856/2012
Modalidade: Pregão Presencial - Registro de Preços
Processo: PSES nº 24797/2012
OBJETO: Aquisição de materiais de enfermaria e cirurgia para a Gerência de
Abastecimento
Envelopes: até às 10h15min do dia 02/01/2013.
Abertura da Licitação: às 10h30min do dia 02/01/2013.

SES 00031755/2012
Carla Giani da Rocha
Gerente de Licitações
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 dez.  2012, Finanças, p. C6.




