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JARBAS OLIVEIRA/ESTADÃO

A missão de
Júnior: criar uma
multinacional
Ao assumir a M.Dias Branco no lugar do pai, Ivens Jr. tem o
desafio de vender e produzir massas e biscoitos fora do Brasil

● A família Dias Branco, que 
transformou uma rede de 
padarias na maior fabricante 
de massas e biscoitos da 
América Latina, hoje também 
investe em infraestrutura

DE PADEIRO A INDUSTRIAL

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: M. DIAS BRANCO

1936
● Comerciante e imigrante 
português, Manuel Dias 
Branco abre a Padaria 
Imperial, em Fortaleza

● Funda a Fábrica 
Fortaleza para a produção 
de biscoitos e massas. 
Francisco Ivens de Sá Dias 
Branco, filho mais velho de 
Manuel, entra na sociedade

● O segundo moinho 
do grupo começa 
a funcionar

2000

● Entra em 
funcionamento em Aratu 
(BA), o terceiro e maior 
moinho do grupo. Ele faz 
parte de um complexo 
industrial que inclui uma 
fábrica, um centro de 
distribuição regional e 
um porto privado

DIVULGAÇÃO

19721992

● Começa a produzir 
gorduras, margarinas 
e cremes especiais

2008

1950
● Torna-se a 
terceira maior 
empresa do 
ranking de 
biscoitos do País e 
líder no Norte 
e Nordeste

● Primeiro 
moinho de trigo 
do grupo entra 
em operação, 
marcando o início 
da verticalização 
da produção 
de massas 
e biscoitos

2002

2003
● M. Dias Branco adquire 
o Grupo Adria e assume a 
liderança na produção de massas 
e biscoitos na América Latina

● Em sociedade com o Ceará 
Investment Fund, os grupos 
hoteleiros portugueses Dom 
Pedro e Solverde, os Dias 
Branco anunciam o projeto do 
mega-empreendimento 
Aquiraz Riviera

2004
● Quarto moinho da M. 
Dias Branco inicia 
operação, juntamente 
como uma nova fábrica 
de massas e um centro 
de distribuição regional

2005

2006

● Francisco Ivens Dias Branco 
anuncia investimento de 
R$ 350 milhões para 
construção de uma fábrica 
de cimento no Ceará

2009
● Em julho, o fundador do 
grupo anuncia que passará 
o comando da empresa de 
alimentos para o filho Ivens 
Dias Branco Júnior

2013

● Grupo adquire a Vitarella, 
empresa pernambucana de 
massas e biscoitos

● M. Dias Branco faz sua oferta 
inicial de ações (IPO) na Bovespa
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DIVULGAÇÃO

OCTANTE SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, nº 226, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.139.922/0001-63,  
com seu estatuto social registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.3.0038051-7, e inscrita na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 22.390 (“Companhia” 
ou “Emissora”), em conjunto com o BANCO BRADESCO BBI S.A., instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.450, 8º andar, CEP 01310-917, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”) 
e instituições integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários participantes da Oferta apenas para o recebimento de ordens da distribuição pública de 5.400 (cinco mil e quatrocentos) 
certificados de recebíveis do agronegócio sênior, da 9ª Série da 1ª emissão da Emissora (“CRA Sênior” e “Oferta”, respectivamente), vêm comunicar ao mercado o que segue:

COMUNICADO AO MERCADO PARA FINS DE ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA PÚBLICA  
DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 9ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA

OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63

Rua Beatriz, nº 226, São Paulo - SP
Código ISIN dos CRA da 9ª Série: BROCTSCRA085

Classificação de Risco da 9ª Série pela Fitch Ratings Brasil Ltda.: “AAA(exp)sf(bra)”

COORDENADOR LÍDER AGENTE ADMINISTRATIVO

1. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DA OFERTA
O novo cronograma tentativo da Oferta será o seguinte:

Ordem dos 
Eventos Eventos Data Prevista (1)

1. Publicação do Aviso ao Mercado 24 de julho de 2013

2. Disponibilização do Prospecto Preliminar aos 
  Investidores Qualificados 24 de julho de 2013

3. Início do Roadshow 24 de julho de 2013

4. Recebimento de ofício de vícios  
  sanáveis da CVM 6 de agosto de 2013

5. Procedimento de Bookbuilding 10 de setembro de 2013

6. Protocolo de cumprimento de vícios  
  sanáveis 12 de setembro de 2013

7. Registro da Oferta pela CVM 24 de setembro de 2013
8. Publicação do Anúncio de Início 25 de setembro  de 2013

9. Disponibilização do Prospecto Definitivo aos 
  Investidores Qualificados 25 de setembro de 2013

10. Data de Integralização 26 de setembro de 2013 

11. Data de início de negociação dos  
  CRA Sênior no mercado secundário 26 de setembro de 2013

12. Publicação do Anúncio de  
  Encerramento 2 de outubro de 2013

(1) As datas acima indicadas são meramente estimativas, estando sujeitas a atrasos e modificações.

2. ALTERAÇÕES DAS CONDIÇÕES DA OFERTA
Indicamos a seguir as alterações, e justificativas para tais alterações, incluídas em toda a 
documentação da oferta, conforme necessário, desde a publicação do Aviso ao Mercado 
realizada em 24 de julho de 2013:
2.1. Data de Integralização: Considerando a mudança no cronograma da Oferta, não haverá 
mais 2 (duas) datas para integralização, ou seja, 29 de agosto de 2013 e 26 de setembro de 2013, 
conforme previamente informado. Nesse sentido, todos os documentos da Oferta fazem menção 
apenas a 26 de setembro de 2013, que é a nova Data de Integralização.
2.2. Apólice de Seguro: Alternativamente à contratação de apólice de seguro a ser emitida 
pela AIG Seguros Brasil S.A., com resseguro prestado pela AIG Resseguros Brasil S.A. e American 
Home Assurance Company (“Apólice de Seguro AIG SE”), conforme estabelecido inicialmente, 
a Emissora, o Agente Fiduciário e o Agente Administrativo (conforme definidos no Prospecto 
Preliminar) poderão, caso a emissão da Apólice de Seguro AIG SE não seja autorizada pela 
Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”), contratar uma apólice de seguro com a AIG 
Europe Limited, a qual, por sua vez, dispensará resseguro (“Apólice de Seguro AIG Europe”). 
Para maiores informações sobre o seguro objeto da Apólice de Seguro AIG SE e da Apólice 
de Seguro AIG Europe, consultar o item 2.1.2.22. “Apólice de Seguro” da Seção “Termos e 
Condições da Oferta” do Prospecto Preliminar.
2.3. Razão de Garantia: De forma a adequar a Razão de Garantia, no âmbito dos CDCA,  
das CPR Física e Contrato de Compra e Venda Futura de Produto à Razão de Garantia, no âmbito 
das CPR Financeiras, dos Contratos de Compra e Venda Futura de Produto com preço fixo e Penhor 
Agrícola nas CPR Financeiras do Produto objeto de tais Contratos de Compra e Venda Futura de 
Produto com preço fixo, a Razão de Garantia das CPR Física e Contrato de Compra e Venda Futura 
de Produto com preço fixo deverá corresponder a, no mínimo, 115% (cento e quinze por cento)  
do Valor Nominal dos CDCA acrescido dos Juros Remuneratórios de cada CDCA na  
Data de Vencimento de CDCA ou na Nova Data de Vencimento de CDCA, conforme o caso, 
sendo que deverá haver CPR Física e Contratos de Compra e Venda Futura de Produto com preço 
fixo na proporção de 1 para 1 até o montante de 100% (cem por cento) do Valor Nominal dos 
CDCA acrescido de juros remuneratórios até a Data de Vencimento dos CDCA ou na Nova Data 
de Vencimento dos CDCA, sendo autorizado a partir de tal limite que haja CPR Física em maior 
proporção que Contratos de Compra e Venda Futura de Produto com preço fixo.
Para maiores informações sobre a Razão de Garantia, bem como sobre as definições aqui 
apresentadas, consultar os itens 3.1.4 e 3.2.4 do Prospecto Preliminar.

3. PERÍODO DE RETRATAÇÃO

A partir da presente data, o Coordenador Líder somente aceitará ordens daqueles investidores 
que estejam cientes dos termos do presente aviso. Os investidores que, até a presente data, 
tenham manifestado interesse em investir nos CRA Sênior, estão sendo comunicados diretamente 
a respeito da modificação efetuada e para que confirmem seu interesse no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis do recebimento da comunicação.

4. LOCAIS DE ACESSO AO PROSPECTO PRELIMINAR
O Prospecto Preliminar contemplando as presentes modificações está disponível para consulta 
nos endereços e páginas da rede mundial de computadores abaixo indicados, a partir da 
presente data:

• COORDENADOR LÍDER
 BANCO BRADESCO BBI S.A. 
 Avenida Paulista, nº 1.450, 8° andar, CEP 01310-917, São Paulo - SP
 At.: Sr. Leandro de Miranda Araújo
 Telefone: (11) 2178-4800
 Fac-símile: (11) 2178-4880
 Website: www.bradescobbi.com.br - (neste website clicar em “Ofertas Públicas”, 
 selecionar o tipo de oferta “CRA”, em seguida clicar em “Octante - Syngenta” e, 
 posteriormente, no item “Prospecto Preliminar”).
• EMISSORA
 OCTANTE SECURITIZADORA S.A.
 Rua Beatriz, nº 226, CEP: 05445-040, São Paulo - SP
 At.: Sra. Fernanda Oliveira Ribeiro Prado de Mello/Martha de Sá
 Telefone: (11) 3060-5250
 Fac-símile: (11) 3060-5259
 Website: http://www.octante.com.br - (neste website acessar em “CRA”, “Emissões” 
 e posteriormente clicar em “Prospecto Preliminar” no ícone “Syngenta - R$ 135.000.000 - 
 AAA(exp)sf(bra) Fitch - Agosto 2013”.)
• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
 Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º andar, Rio de Janeiro - RJ, e
 Rua Cincinato Braga, nº 340, 2o, 3o e 4o andares, São Paulo - SP
 Website: www.cvm.gov.br - (neste website acessar em “acesso rápido” o item “ITR, 
 DFP, IAN, IPE e outras Informações”, digitar “Octante Securitizadora” no campo disponível.  
 Em seguida acessar “Octante Securitizadora S.A.” e posteriormente “Prospecto de 
 Distribuição Pública”. No website acessar “download” em 9ª Série da 1ª Emissão de CRA da 
 Octante Securitizadora S.A.)
• BM&F BOVESPA - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
 Praça Antonio Prado, nº 48, São Paulo - SP
 Website: www.bmfbovespa.com.br - (nesta página, selecionar o item “Empresas 
 Listadas”, digitar “Octante” e clicar sobre o item “buscar”. Clicar em “Octante Securitizadora  
 S.A.”. No item “Informações Relevantes”, clicar em “Prospecto de Distribuição Pública”).
• CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS
 Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 4º andar, São Paulo - SP 
 Website: www.cetip.com.br - neste website acessar em “Comunicados e Documentos” o 
 item “Prospectos”, em seguida buscar “Prospectos CRA” e, posteriormente, acessar 
 “Preliminar” na linha Octante Securitizadora S.A.
A OFERTA ENCONTRA-SE EM ANÁLISE PELA CVM. O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ 
COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES NOS LOCAIS REFERIDOS ACIMA,  
A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ANÚNCIO DE INÍCIO, O QUE DEPENDERÁ DA 
CONCESSÃO DO REGISTRO DA OFERTA PELA CVM. QUANDO DIVULGADO, O PROSPECTO 
DEFINITIVO DEVERÁ SER UTILIZADO COMO SUA FONTE PRINCIPAL DE CONSULTA PARA 
ACEITAÇÃO DA OFERTA, PREVALECENDO AS INFORMAÇÕES NELE CONSTANTES SOBRE 
QUAISQUER OUTRAS.
AS INFORMAÇÕES RELATIVAS À EMISSORA, AOS CRA SÊNIOR E À OFERTA ESTÃO 
DETALHADAS NO PROSPECTO PRELIMINAR E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
LEIA O PROSPECTO, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
ANTES DE ACEITAR A OFERTA.
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA 
DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A 
QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA SÊNIOR A SEREM DISTRIBUÍDOS.

São Paulo, 02 de setembro de 2013

Marina Gazzoni / SÃO PAULO

Lauriberto Braga / FORTALEZA

ESPECIAL PARA O ESTADO

O português Manuel Dias
Branco abriu a Padaria Impe-
rial em 1936, em Fortaleza
(CE), empresa que deu ori-
gem à fabricante de massas e
biscoitos M. Dias Branco. Seu
filho Francisco Ivens Dias
Branco virou sócio em 1951 e
transformou a padaria em
uma indústria líder de merca-
do no Brasil. O próximo a pe-
gar o bastão será Francisco
Ivens Dias Branco Júnior, de
53 anos, que assumirá a presi-
dência da companhia em
maio de 2014. Ao ocupar o lu-
gar do pai, ele já tem um desa-
fio: fazer da empresa cearen-
se uma multinacional.

“Vejo a exportação como uma
grande oportunidade para nós”,
explicaIvens Jr. Asvendas noex-
teriorsão a primeira etapa de um
projeto de internacionalização
da M. Dias Branco. O segundo
passo é a abertura de fábricas em
outrospaíses.“Seosprodutosfo-
rem bem aceitos, vamos iniciar a
produção local com fábricas no-
vas ou com aquisições.”

A M. Dias Branco é dona de 17
marcas, como Adria, Richester,
Isabela e Vitarella, produzidas
em 14 fábricas no Brasil. A em-
presa já exporta margarina para
Cabo Verde e massas da marca
Adria para a Argentina, mas o
volume é irrisório. As vendas ex-
ternas representam entre 2% e
3% da receita da empresa, que
somou R$ 3,5 bilhões em 2012.

Ivens Jr. já começou a se me-
xer para incrementar esse nú-
mero. A empresa mapeou os
mercados-alvo no exterior, as
marcas e produtos que pode lan-
çar por lá e eventuais adapta-
ções de sabor para atender gos-
tos locais. A M. Dias Branco tem
interesse em avançar na Améri-
ca do Sul, especialmente no Chi-
le, no Peru e na Colômbia. O ou-
tro alvo é a África – há estudos
de mercado para entrar em Ga-
na, África do Sul, Etiópia, Ango-
la, Moçambique e Quênia.

O executivo diz que a exporta-
ção não é oportunismo para
aproveitar a recente alta do dó-
lar. É uma estratégia para ga-
nhar posição em mercados me-
nos maduros que o Brasil, que
tendem a repetir a explosão do
consumo vivida pelo País na úl-
tima década. “Em 20 anos, a
África terá 25% da população
mundial e será um grande con-
sumidor de alimentos. Temos
de nos mexer agora.”

Sucessão. Ivens Jr. começou a
trabalhar na M. Dias Branco aos
16 anos, em 1976. Sua função era
organizar a transferência da fá-
brica do centro de Fortaleza pa-
ra uma unidade nova na região
metropolitana da cidade.

Em 1981, Ivens Jr. se tornou

gerente industrial e, desde en-
tão, ocupou vários cargos na em-
presa. Começou a faculdade de
Administração, mas não con-
cluiu o curso. “Vim do chão de
fábrica. Aprendi tudo na empre-
sa e na universidade da vida”,
diz. Em 2006, foi nomeado vice-
presidente industrial, cargo
que ocupará até se tornar presi-
dente da companhia.

A sucessão do comando na
empresa foi anunciada em 29 de
julho e será gradativa. O atual
presidente, Ivens Dias Branco,
ainda vai ao escritório pela ma-
nhã, mas, aos poucos, deixa o
diaa diadaoperação e seconcen-
tra no papel de presidente do
conselho. Ele continuará à fren-
te dos negócios de infraestrutu-
ra da família, que administra
um porto em Aratu (BA) e é do-
na de uma fábrica de cimento.

Dias Branco entregará ao fi-
lho uma empresa de capital
aberto que vale hoje R$ 10,3 bi-
lhões, segundo a consultoria
Economática. A M. Dias Branco
se transformou em uma gigante
com a abertura de diversas fábri-
cas, moinhos próprios e uma sé-
rie de aquisições de marcas con-
correntes, como a Adria.

A companhia investiu em
moinhos de trigo e em uma uni-

dade para produzir gordura e
margarina, seus principais insu-
mos. Foi uma aposta em uma
produção verticalizada, um sis-
tema que vem sendo abandona-
do pelas outras indústrias.

Segundo o presidente da As-
sociação Brasileira das Indús-
trias de Massas Alimentícias
(Abima), Claudio Zanão, sai
mais barato para a maioria das
indústrias terceirizar a produ-
ção de farinha. Só vale a pena
para quem tem escala e a opera-
ção enxuta. “O mercado de mas-
sas é de margens baixas. É uma
conta de padeiro. É no detalhe
que se ganha dinheiro”, diz.

No caso da M. Dias Branco, a
verticalização é vista com bons
olhos pelo mercado financeiro.
“Com moinhos próprios, a em-
presa é menos afetada por flu-
tuações de mercado”, disse o ge-
rente da equipe de analistas do
BB Investimentos, Nataniel Ce-
zimbra. O plano de ser autossu-
ficiente na produção de trigo
em três anos é, a seu ver, uma
das razões para a valorização de
16,72% da ação da M. Dias Bran-
co neste ano –no período, o Ibo-
vespa caiu 17,95%.

Outra vantagem da empresa
é ter marcas mais baratas no
portfólio. Num momento em

que a economia cresce menos, a
população tende a optar por
produtos mais baratos. No seg-
mento de macarrão, isso já é
uma realidade: a fatia das mar-
cas de menor preço saltou de
21% das vendas para 32% entre
2011 e 2012 no País, segundo a
consultoria Kantar. Nesse pe-
ríodo, a M. Dias Branco ganhou
participação de mercado.

Apostas. Como já é líder em
biscoitos e em macarrão, a em-
presa quer avançar em novas ca-
tegorias. Ivens Jr. vê oportuni-
dades de lançar uma linhasaudá-
vel, como barras de cereais. Nes-
te ano, há 100 novos produtos
em desenvolvimento na área de
pesquisas da empresa. “Acho
mais interessante o plano de di-
versificar a linha do que interna-
cionalizar a empresa”, diz Ce-
zimbra, do BB. No Brasil, a estru-
tura de distribuição está pronta
e as marcas já são conhecidas.

Ivens Jr. garante que a empre-
sa tem condições de crescer no
mercado interno e lá fora. Embo-
ra só assuma o cargo oficialmen-
te em maio do ano que vem, ele
já está tocando os projetos. O
pai, Dias Branco, está no exte-
rior nesta semana – de férias, na
companhia dos netos.

Novo leme.
Jr. já toca
projetos de
expansão,
mas assume
oficialmente
em maio do
ano que vem
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 set. 2013, Economia & Negócios, p. B3.

Text Box
Anúncio




