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Ag ro n e g ó c i o s

Custo menor eleva margens do setor
De São Paulo

O recuo dos preços do café no
mercado internacional no ano
passado, principalmente os do
arábica, mais caros que o robus-
ta, contribuiu para a melhora
das margens da Lavazza e de ou-
tras companhias do setor em
2012. Nos dois anos anteriores,
quando as cotações da commo-
dity atingiram níveis recordes,
as empresas sofreram com os
custos elevados.

Cesare Noseda, gerente-geral da
Lavazza do Brasil e diretor da em-
presa para as Américas do Sul e
Central, diz que, por ser mais bara-
to que o arábica, o grão robusta
pode ser “o meio de salvar custos”

de muitas empresas. Ele considera
que tanto no arábica quanto no ro-
busta existe “boa qualidade e ne-
nhuma qualidade”. “Compramos
bastante qualidade em arábica e
r o b u s t a”, afirma.

Segundo ele, a Lavazza não re-
correu ao uso de café robusta de
má qualidade quando os preços
do arábica atingiram patamares
muito altos. Mas muitas indústrias
que não puderam repassar seus
maiores custos para os preços do
produto final diminuíram a quali-
dade do café industrializado.

“Nossa estratégia é nunca
comprometer nossa qualidade”,
assegura. Ele afirma que a em-
presa prefere manter margens
ruins a diminuir a qualidade e

também se protege com instru-
mentos financeiros contra os ci-
clos de alta e baixa do café.

Considerado de pior qualidade
que o arábica e usado na produção
de café solúvel e nos “blends” do
torrado e moído, o café robusta é
importante componente nos
blends da Lavazza. Conforme No-
seda, a variedade é muito deman-
dada, por exemplo, pelos consu-
midores do sul da Itália, país que
ainda é o principal mercado da La-
vazza. Para o executivo, o robusta
traz cremosidade e corpo para a
bebida, algumas qualidades que o
arábica sozinho pode não acres-
centar. Mas a empresa também
trabalha com “blends” 100% arábi-
ca, segundo Noseda. (CF)

Cooperativa vende robusta para Cuba
Tarso Veloso
De Brasília

Agricultores familiares do Espí-
rito Santo fecharam um acordo pa-
ra a exportação de 1,2 mil tonela-
das de café robusta (conilon) para
Cuba, por US$ 3 milhões. A Coope-
rativa Agropecuária Centro-Serra-
na (Coopeavi), selecionada pelo
governo cubano, vai entregar cer-
ca de 10% de sua produção anual.
Desde 2005, o governo brasileiro
oferece crédito a Cuba para a com-
pra de alimentos, e parte do valor é
usada para compra de café. Em
média, o país compra todos os
anos entre 8 mil e 9 mil toneladas
de café brasileiro, o que equivale a
cerca de US$ 23 milhões.

A expectativa para a compra inicial
era de 600 toneladas de café, volume
que, após negociações, mais do que
dobrou. A carga será entregue em
duasetapas. Aprimeira, marcadapara
maio deste ano, será de 7,8 mil sacas e
deve beneficiar mais de 50 famílias de
agricultores. Em agosto, a cooperativa
enviará as 12,6 mil sacas restantes. De
acordo com dados do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), o
Brasil foi responsável por 93% do café
importado por Cuba em 2011.

A expectativa para 2013 é que o
governo brasileiro financie cerca de
US$ 50 milhões de exportação de ali-
mentos para Cuba, cuja demanda
pode ser atendida também pela
agricultura familiar brasileira, uma
vez que o setor familiar responde

por grande parte da produção de
itens como feijão preto (76%), arroz
(35%), milho (47%) e frango (50%).

Para fornecer o café, a Coopeavi
participou de um processo de sele-
ção organizado pelo governo cuba-
no que incluiu cinco cooperativas.
Três foram aprovadas pela CubaCa-
fé, estatal cubana responsável pela
torrefação e distribuição do café no
país. A Coopeavi foi a escolhida por
dispor de maior quantidade, me-
lhor infraestrutura e ter experiência
na exportação do produto.

O Ministério do Desenvolvimento
Agrário dará treinamento às coope-
rativas da agricultura familiar de di-
versas culturas para que participem
de processos semelhantes ao realiza-
do com a cadeia do café.

Café Empresa italiana prevê aumento de 20% em sua receita no Brasil neste ano sobre os R$ 50 milhões de 2012

Lavazza busca ampliar presença no país
Carine Ferreira
De São Paulo

A italiana L av a z z a , uma das líde-
res mundiais em café expresso, es-
pera um crescimento significativo
no mercado brasileiro neste e nos
próximos anos. O país ainda repre-
senta uma parcela muito pequena
no faturamento total do grupo —
somente 2% — e, por isso, a empre-
sa considera que ainda há um
grande mercado a ser explorado.

A companhia, que está presente
em 90 países, estima aumentar em
cerca de 20% o faturamento neste
ano no Brasil e ter um crescimento
de “dois dígitos” anualmente nos
próximos três anos, segundo Cesare
Noseda, gerente-geral da Lavazza do
Brasil e diretor nas Américas do Sul e
Central. No ano passado, a receita no
Brasil foi de cerca de R$ 50 milhões.

No mercado brasileiro, a Lavazza
comercializa o equivalente a 1 mi-
lhão de cápsulas de café por mês pa-

ra restaurantes, hotéis, cafeterias e
escritórios. Em 2012, todo o grupo
faturou €1,330 bilhão ante € 1,268
bilhão em 2011. A comercialização e
aluguel de máquinas para o expres-
so representam cerca de 30% do fa-
turamento total da Lavazza no mun-
do. A empresa comercializa global-
mente um total de 17 bilhões de xí-
caras de café por ano.

O Brasil é o principal fornece-
dor de matéria-prima para a Lava-
zza — 45% de todo grão compra-
do pelo grupo —, mas consome
pouco café expresso. No país, o
consumo mais tradicional é do
produto torrado e moído filtrado.
Ainda assim, o setor movimenta
no país um montante significati-
vo de R$ 500 milhões por ano, se-
gundo estimativa apresentada
por Noseda. Não existem estatísti-
cas oficiais sobre o volume de café
expresso consumido no país.

Para crescer no país, a Lavazza in-
vestiu, no último ano, cerca de R$ 2

milhões a R$ 3 milhões na reestrutu-
ração de sua fábrica no Rio de Janei-
ro, inaugurou um centro de treina-
mento em São Paulo, um centro de
assistência técnica para máquinas
no Rio de Janeiro e um centro de trei-
namento na mesma cidade, que será
inaugurado no próximo dia 17. Em
todo o mundo, a Lavazza mantém
mais de 50 centros de treinamento
com o objetivo de difundir a “cultura
do café expresso”.

A fábrica brasileira, uma das seis
do grupo no mundo — há uma
também na Índia e quatro na Itália
— tem capacidade de produção de
cerca de 400 toneladas por ano e
abastece apenas o mercado nacio-
nal, mas há expectativa de que pas-
se a exportar para os mercados de
Uruguai e Argentina. A unidade,
adquirida em 2008 por meio da
compra do Café Grão Nobre, foi re-
modelada e teve a capacidade pro-
dutiva ampliada no ano passado.

As vendas da Lavazza no Brasil es-

tão concentradas em São Paulo e Rio
de Janeiro, e o plano é ampliar os
atuação em outras regiões, como o
Nordeste e Sul do país, apontadas
com grande potencial de crescimen-
to no consumo de expresso.

Para ampliar sua presença no
mercado brasileiro, a empresa ita-
liana está implementando um
acordo de franchising com o gru-
po Epura para ter 30 cafeterias no
país nos próximos cinco anos. A
estimativa é antes de julho abrir a
primeira loja em São Paulo e a se-
gunda até o fim do ano. A inten-
ção é aproximar o consumidor da
marca e mostrar o conceito do
“a u t ê n t i c o” café italiano. “É estilo,
não apenas uma bebida”, diz No-
seda. As primeiras lojas da Lavaz-
za foram abertas na Europa e há
planos de expansão para outros
países como Estados Unidos, Rei-
no Unido, Chile e Rússia.

Ver mais à página B5
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Cesare Noseda, da Lavazza: intenção é aproximar o consumidor da marca

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF Nº 06.082.980/0001-03 - NIRE Nº 33.3.0028176-2

Ata da Reunião do Conselho de Administração. 1. Data, hora e local: Aos 25/03/2013, às 16h, na sede
social da Cia, na Rua Dias Ferreira nº 190, 301-Parte, Leblon, CEP:22431-050, na Cidade do RJ, Estado do RJ.
2. Convocação e presença: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração da Cia. 3. Mesa: Presidente: Renato Feitosa Rique; Secretária: Érica Cristina
da Fonseca Martins. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) o relatório da administração e as contas da dire-
toria com relação ao exercício encerrado em 31/12/2012, a serem submetidos aos acionistas em AGO; e (ii)
a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012. 5. Deliberações: Os
conselheiros decidiram, por unanimidade e sem reservas: 5.1.Aprovar o Relatório da Administração, as contas
da diretoria e as Demonstrações Financeiras da Cia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012,
que serão submetidos aos acionistas em Assembleia Geral; e 5.2. Aprovar a proposta de destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012 constante do Relatório da Administração, a ser submetida
aos acionistas em Assembleia Geral.6.Encerramento,Lavratura e Aprovação da Ata:Nada mais havendo a
tratar encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta Ata, em forma de sumário, assinada por todos os presentes.
RJ, 25/03/2013. Ass: Renato Feitosa Rique, Carlos Alberto Vieira, Carlos Geraldo Langoni, Shoaib Z. Khan e
Sandeep Mathrani. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. RJ, 25/03/2013. Renato
Feitosa Rique - Presidente;Érica Cristina da Fonseca Martins - Secretária. Jucerja nº 2455043 em 01/04/2013.

COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL
Companhia Aberta

CNPJ/MF 33.042.730/0001-04 - NIRE nº 35300396090
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Siderúrgica Nacional convocados para a Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se no dia 30 de abril de 2013, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Av.
Brig. Faria Lima, 3400, 20º andar, São Paulo - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório

da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.
3. Ratificar a distribuição de dividendos e a proposta de pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio aprovados

em Reuniões do Conselho de Administração.
4. Eleger os membros do Conselho de Administração.
5. Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2013.
Informa-se ser necessário um mínimo de 5% do capital votante da Companhia para requisição da adoção do
voto múltiplo.
Solicita-se aos Srs. Acionistas, cujas ações estejam sob custódia, que apresentem extrato atualizado fornecido
pelo órgão custodiante, contendo a respectiva participação acionária, bem como àqueles que desejarem se
fazer representar por Procurador, que observem o disposto no parágrafo 1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76,
devendo ser depositados, na sede da Companhia, os instrumentos de mandato com poderes especiais para
representação na Assembleia Geral a que se refere o presente edital, com antecedência de até 48 (quarenta e
oito) horas da data marcada para sua realização, a fim de agilizar o atendimento aos acionistas.
A documentação relativa às matérias da ordem do dia está à disposição para exame pelos Srs. Acionistas na
sede da Companhia, bem como nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br),
da BM&FBovespa - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. (www.bmfbovespa.com.br), e da Companhia
(www.csn.com.br/ri) na rede mundial de computadores.

São Paulo, 12 de abril de 2013
Benjamin Steinbruch

Presidente do Conselho de Administração

BRPropertiesS.A.
(Companhia Aberta)

CNPJ/MFnº06.977.751/0001-49 -NIRE 35.300.316.592
Editalde Convocação - AssembleiaGeral Ordinária e Extraordinária

Conforme deliberado pelo Conselho de Administração, ficam os senhores acionistas da BR
PROPERTIES S.A. (“Companhia”) convocados para se reunir em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social da Companhia, localizada na Av.das
Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas, 18° andar,
escritório 181,na Cidade e Estado de São Paulo,com início às 11 horas do dia 30 de abril de 2013,
em primeira convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; (ii) examinar, discutir e
votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e
distribuição de dividendos; (iii) examinar, discutir e votar a fixação do limite de valor da remuneração
global anual dos administradores da Companhia; e (iv) deliberar sobre a eleição de membro do
Conselho de Administração da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) examinar,
discutir e votar os Protocolos e Justificações de Incorporação das subsidiárias BRPR 67
Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A;BRPR IX Empreendimentos e Participações Ltda.,
BRPR XI Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XII Empreendimentos e Participações Ltda.,
BRPR XXI Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXVIII Empreendimentos e Participações
Ltda., BRPR XXIX Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXX Empreendimentos e
Participações Ltda., BRPR XXXI Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXXII
Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXXIII Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR
XXXIV Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXXV Empreendimentos e Participações Ltda.,
BRPR XXXVI Empreendimentos e Participações Ltda., BRPR XXXVII Empreendimentos e
Participações Ltda. e Ventura Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Subsidiárias”) pela
Companhia, a serem celebrados entre os administradores da Companhia e das Subsidiárias,
bem como os atos e providências neles elencados; (ii) deliberar sobre a ratificação da nomeação da
Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. como empresa especializada responsável para avaliar o
patrimônio líquido das Subsidiárias - pelo critério do valor contábil, bem como pela elaboração dos
respectivos laudos de avaliação, para os fins do disposto no artigo 227 da Lei nº 6.404/76; (iii) deliberar
sobre os laudos de avaliação das Subsidiárias; (iv) deliberar sobre a incorporação das Subsidiárias
pela Companhia, sem aumento do capital social da Companhia; (v) autorizar os membros da Diretoria a
tomarem todas as providências necessárias à formalização da incorporação das Subsidiárias pela
Companhia, caso aprovada; (vi) deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia, de forma a refletir (a) os aumentos de capital social da Companhia ocorridos no exercício
de 2012, decorrentes do exercício de opções de compra de ações por administradores e executivos
da Companhia; e (b) o cancelamento de 8 (oito) ações correspondentes ao somatório das frações
de ações decorrentes da incorporação da One Properties S.A. (CNPJ/MF nº 07.875.234/0001-21) pela
Companhia, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de março
de 2012; (vii) deliberar sobre a alteração do artigo 22, §2º, alínea “f”, do Estatuto Social da Companhia
para a alteração de definição de termo conforme requerido pelo Regulamento do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA; e (viii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir
as alterações propostas nos itens “vi” e “vii” acima, caso aprovadas. Em cumprimento ao disposto no
artigo 141, § 1º, da Lei nº 6.404/76, no artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09 e no artigo 3º da Instrução
CVM nº 165/91, conforme alteradas, o percentual mínimo de participação no capital votante da
Companhia necessário à requisição da adoção do procedimento de voto múltiplo para eleição de
membro do Conselho de Administração é de 5%. A requisição da adoção do procedimento de voto
múltiplo deverá ser realizada pelos acionistas em até 48 horas antes da Assembleia Geral ora
convocada. A Companhia solicita aos acionistas que apresentem documento de identidade/
documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pela instituição
financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações para comprovar a qualidade de acionista
e participar da referida Assembleia Geral, com antecedência mínima de 24 horas à sua realização.
Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão
ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso,
ser apresentado também o instrumento de mandato. Encontram-se à disposição dos acionistas,
na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.brpr.com.br), bem como
no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), cópias dos
documentos a serem discutidos na Assembleia Geral, incluindo aqueles exigidos pela Instrução
CVM nº 481/09.

São Paulo,15 deabril de 2013
BR PROPERTIES S.A.

AndréSantos Esteves - Presidente doConselhode Administração
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 abr. 2013, Empresas, p. B13.




