TEREOS INTERNACIONAL S.A.
R E L A T Ó R I O D A A D MI N I S TR A Ç Ã O
Exercício findo em 31 de março de 2013
A Tereos Internacional S.A. (“Tereos Internacional” ou “Companhia”) submete à apreciação de seus acionistas o Relatório da
Administração e ainda, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, as correspondentes Demonstrações Financeiras
Consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de março de 2013, preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicadas pelo
IFRS (International Financial Reporting Standards).
***
A Tereos Internacional reportou resultados sólidos no ano fiscal 2012/13, marcados por maiores volumes de vendas nos segmentos
de cana-de-açúcar e maiores volumes de venda e preços no segmento de amido e adoçantes, compensando os baixos preços do
açúcar e etanol para o segmento de cana-de-açúcar no Brasil e menores volumes na Ilha da Reunião e no segmento de Álcool e
Etanol na Europa.
O ano de 2012/13 foi marcado por importantes conquistas para a Tereos Internacional. No segmento de cana-de-açúcar no Brasil, a
competitividade industrial vem melhorando com os investimentos para a melhoria de eficiência e redução de custos, além dos
investimentos em cogeração nas unidades Mandu e São José. No segmento de cereais, a Companhia iniciou a produção de dextrose
em Saragoça e Lillebonne na Europa, além de ter iniciado os testes de produção na unidade de amido a base de milho em Palmital no
Brasil. Dessa forma, a Companhia permanece executando sua estratégia de crescimento com diversificação do portfólio de produtos e
presença geográfica.
As principais conquistas da Companhia em 2012/13 incluem a reorganização societária envolvendo a acionista controladora, a Tereos
Agro-Industrie (“TAI”), e o aumento de capital de R$ 369,6 milhões, 100% subscrito. Na China, a Tereos Internacional e a Wilmar
International Limited criaram uma joint venture para transformação de amido e derivados de amido.
Abaixo estão relacionadas e detalhadas as principais realizações da Companhia no exercício findo em 31 de março de 2013.
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Em julho de 2012, a Tereos Internacional anunciou a conclusão da reorganização societária envolvendo a sua acionista
controladora da Tereos Internacional, a Tereos Agro-Industrie (“TAI”), e suas acionistas, Tereos Participations e um grupo de
cooperativas de cereais. Como resultado, as 11 cooperativas de cereais francesas (Theal, Noralliance Dévéloppement,
Axereal, Noriap, Agrial, Comptoir Agricole d’Hochefelden, Uneal, Agralys, Epis-Centre, Acolyance e Thémis Agro-Industrie)
se tornaram acionistas diretos da Tereos Internacional, correspondendo a 19,7% do capital social da Companhia. Dessa
forma, a participação direta da Tereos Participations no capital social da Tereos Internacional – via TAI e via Tereos do Brasil
- foi reduzida de 88% para 68,3%, e as ações das Cooperativas de Cereais passaram a fazer parte das “Ações em
Circulação” da Tereos Internacional. Dessa forma, a Tereos Internacional passou a ter naquela 30,4% de suas ações em
circulação, enquanto os demais acionistas controladores detiveram, em conjunto, 69,6%.
Em julho de 2012, a Companhia anunciou a criação de uma joint venture com a Wilmar International Limited. A joint venture
baseada na China será nomeada Dongguan Yihai Kerry Syral Starch Technology Co. Ltd. (“DYKSS”). A Yihai Kerry
Investments Co. Ltd, uma subsidiária integral detida indiretamente pela Wilmar International Limited, deterá 51,0% do capital
social da DYKSS e, a Syral China Investment, uma subsidiária integral da Tereos Internacional, deterá 49,0%. A DYKSS
possui um capital social de US$ 32,9 milhões. As principais atividades da DYKSS serão o desenvolvimento, a promoção, o
marketing, a produção e a venda no mercado doméstico e de exportação de amido & derivados (incluindo adoçantes) e
glúten, a base de trigo.
Em agosto de 2012, a Tereos Internacional anunciou a conclusão do aumento de capital no valor de R$ 369.567.164,20,
homologado pelo Conselho de Administração. Foram subscritas 142.141.217 ações, ao preço de emissão de R$2,60 por
ação. Com isto, o capital social da Companhia passou a ser R$ 2.807.005.993,88 representado por 817.720.079 ações
ordinárias. As novas ações emitidas passaram a ser negociadas a partir de 8 de agosto de 2012 na BM&FBOVESPA. Com o
término do aumento de capital, e após a conclusão da reestruturação societária anunciada em 10 de julho, as ações em
circulação (free float) passaram a representar 29,3% do capital social da Companhia, totalmente enquadrado às regras do
Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
Em 29 de outubro, a Petrobras Biocombustível realizou uma injeção de capital de R$212,5 milhões na Guarani. A operação
refere-se à segunda parcela do acordo de investimento celebrado pela Tereos Internacional e a Petrobras Biocombustível em
abril de 2010. Com essa nova injeção de capital, a Petrobras Biocombustível aumentou sua participação na Guarani de
31,4% para 35,8%, sendo a Tereos Internacional responsável pelos 64,2% restantes. O aporte da parte remanescente para
completar o plano de acordo de investimento de R$1,6 bilhão deverá ocorrer em três parcelas anuais, ajustadas pela
inflação, resultando em uma participação de 45,7% pela Petrobras Biocombustível na Guarani até 2015.
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Em fevereiro de 2013, a Tereos Internacional anunciou ao mercado que realizou a extensão do empréstimo sindicalizado de
€450 milhões da sua subsidiária Tereos EU pelo prazo de 2 anos. O novo vencimento será em junho de 2017. Esta extensão
foi negociada com os bancos participantes do sindicato, sendo: BNP Paribas, Crédit Agricole (Crédit Agricole Nord Est et
Crédit Agricole CIB), Crédit Mutuel-CIC, Natixis, Rabobank e Société Générale. Este refinanciamento aumenta o vencimento
médio da dívida da Tereos Internacional e demonstra também o forte apoio de seus parceiros bancários na Europa. Esta
transação também simplifica a estrutura e os covenants deste empréstimo.

MERCADO DE ATUAÇÃO
Açúcar
No plano mundial, a safra 2012/13 superou as expectativas com (i) a safra brasileira compensando o início tardio com uma produção
de 34 milhões de toneladas de açúcar, comparado a estimativa inicial de 33 milhões de toneladas, (ii) expectativa de que a produção
no México alcance 6,3 milhões de toneladas, comparado a 4 milhões de toneladas no ano anterior, (iii) aumento na produção chinesa
de 13% em base anual para 13 milhões de toneladas, (iv) produção na Tailândia de 9,9 milhões de toneladas, maior do que a previsão
de 9 milhões e (v) a Índia provavelmente produzindo 25 milhões de toneladas, comparado à estimativa de 24 milhões de toneladas.
De acordo com a LMC International, o excedente mundial da safra 2012/13, com base no hemisfério sul, deve ser de cerca de 11
milhões de toneladas.
A melhoria global de produção exerceu pressão baixista nos preços da commodity. Desde agosto de 2011, os preços do açúcar vem
sendo pressionados à medida que que o mercado entrou em um ciclo de excesso de oferta, com o segundo excedente mundial tendo
ocorrido e um terceiro excedente sendo esperado. De fato, os preços mais elevados nos últimos quatro anos estimularam o aumento
na produção de açúcar em diversos países. Entretanto, outras culturas rentáveis (basicamente cereais) podem incentivar produtores a
mudar suas culturas, enquanto os preços mais rentáveis do etanol no Brasil estão estimulando a mudança do mix doméstico.
Em resumo, com o final da safra no hemisfério norte, a atenção agora está voltada para a safra 2013/14 no Centro-Sul do Brasil.
Mesmo que a considerável posição líquida dos especuladores de açúcar reflitam uma tendência baixista, alguns fatores poderão dar
suporte aos preços: (i) os agricultores podem reduzir a área dedicada a cultura de açúcar (a Rússia deverá reduzir a área de plantio
de beterraba em cerca de 20%), (ii) o gargalo logístico no Brasil pode elevar os preços, como observado em 2010/11 e (iii) o pacote
de incentivos do governo brasileiro para o etanol pode aumentar a sua produção durante a próxima safra e limitar a produção de
açúcar.
Amido
Os preços de amido e derivados na Europa estão diretamente relacionados aos seus insumos básicos – milho e trigo. O IGC
(International Grains Council) publicou em 25 de abril de 2013 a estimativa de produção de 851 milhões de toneladas de milho em
2012/13, uma redução de 25 milhões de toneladas em relação a 2011/12. Os níveis de estoque devem reduzir para 14% (alcançando
117 milhões de toneladas), uma baixa de 15% em relação ao ano passado e o nível mais baixo em seis anos. Neste ano, pela
primeira vez, o Brasil foi o maior exportador mundial, com 27 milhões de toneladas (à frente dos Estados Unidos, com 22 milhões de
toneladas). Brasil, Argentina, Estados Unidos e Ucrânia deverão responder por 85% das exportações mundiais de milho. De acordo
com o IGC, a produção mundial de trigo deve chegar a 655 milhões de toneladas, em linha com o nível de produção de 2011/12, com
a relação estoque-consumo estável e perto de 27%. A estimativa de participação dos principais exportadores de trigo disponível para
o comércio (Argentina, Austrália, Canadá, União Europeia, Cazaquistão, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos) é de cerca de 86%, um
decréscimo de 19 milhões de toneladas para 52 milhões de toneladas negociadas no ano passado, ou seja, um comércio menos
flexível.
As primeiras estimativas para a safra 2013/14 estão otimistas, com previsões recorde para milho e trigo de 939 milhões de toneladas
(+10% comparado com a safra 2012/13) e 680 milhões de toneladas (+4% comparado com a safra 2012/13), o que ajuda a explicar o
alívio relativo nos preços dos cereais. A relação estoque-consumo do milho deverá aumentar em 15%, com os principais exportadores
reconstituindo seus estoques.
Os principais fatores a monitorar são: condições climáticas e decisões políticas que afetam o comércio de cereais, o contexto
econômico global e a situação atual da China. Como a safra está apenas começando no hemisfério norte, os resultados (bem como a
volatilidade do mercado e possíveis proibições comerciais) dependerão fortemente da evolução meteorológica em todo o mundo nos
próximos meses. Além disso, a situação econômica afetará fortemente a demanda global por cereais. Finalmente, a demanda da
China por cereais (e soja) é colocada em questão, com a gripe aviária afetando um número significativo de granjas.
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Etanol
No Brasil, o preço médio do etanol hidratado no mercado doméstico durante a safra 2012/13 situou-se 5,6% abaixo do preço médio
registrado no período anterior. Para o etanol anidro, o preço médio foi 9,8% inferior ao período precedente, segundo o indicador
ESALQ.
De acordo com a ANFAVEA, as vendas de veículos flex-fuel na safra 2012/13 representaram, em média, 87% das vendas de veículos
leves, marcando um novo recorde de desempenho do setor. A demanda de etanol como um todo teve uma elevação de
aproximadamente 8,5%, confirmando a robustez da demanda no mercado externo, liderado pelos Estados Unidos, que cresceu 87%.
Entretanto, no mercado interno, as vendas aumentaram 1%, devido á baixa competitividade do produto com a gasolina na bomba.
Os recentes anúncios do governo, representados pelo: (i) aumento da mistura do etanol anidro na gasolina de 20% para 25%; (ii)
ajuste dos preços da gasolina na refinaria; (iii) melhores condições de financiamento tanto para estocagem de etanol quanto para
renovação do canavial; e (iv) corte do PIS/COFINS na tributação do etanol, concentrado em sua totalidade no produtor, deverão
beneficiar a oferta do produto, melhorando a sua competitividade em relação à gasolina e estimulando assim seu consumo.
Na Europa, duas grandes mudanças poderão afetar o mercado europeu de etanol: 1) Desde fevereiro de 2013 a União Europeia
decidiu impor uma tarifa anti-dumping de 62,3 €/tonelada sobre o etanol importado dos Estados Unidos por um período de cinco
anos. Os Estados Unidos podem contestar a medida, mas não podem suspender a tarifa. 2) A nova Diretiva de Energia Renovável
(RED) que ainda está em discussão pode aumentar o limite do etanol de primeira geração de 5% inicialmente até 6% a 7%,
adicionando regras diferentes para o etanol e o biodiesel.
A demanda por etanol nos principais países consumidores da União Europeia foi diversa: a Espanha decidiu acabar com os incentivos
fiscais concedidos para biocombustíveis, o que diminuiu ligeiramente o consumo de etanol; o Reino Unido está substituindo o recente
E90 reclassificado dos Estados Unidos com etanol, o que aumenta o consumo; na Alemanha o consumo total permanece lento.
DESEMPENHOS OPERACIONAL E ECONÔMICO-FINANCEIRO
Neste ano, a Tereos Internacional aumentou sua receita líquida impulsionada por maiores volumes nos segmentos de amido e
adoçantes e cana-de-açúcar, e registrou menor EBITDA Ajustado devido aos maiores preços dos cereais e volumes reduzidos no
segmento Etanol Europa.
Operacional
No Brasil, a Guarani encerrou sua moagem 12% acima do registrado em 2011/12. Nesta safra, a moagem de cana-de-açúcar totalizou
18,1 milhões de toneladas, das quais 2/3 foram comprados de fornecedores e o restante proveniente de canaviais próprios da
Companhia, em terras arrendadas. A colheita mecanizada de cana-de-açúcar representou aproximadamente 95% do total processado
pela Guarani. Do lado agrícola, a produção de açúcar e etanol foi favorecida pelas boas condições climáticas e pelos investimentos
em expansão e renovação dos canaviais realizados nas últimas safras, resultando em um aumento nos rendimentos agrícolas em
aproximadamente 17%. O teor de sacarose na cana-de-açúcar (ATR), porém, teve uma redução de 2,2%, quando comparado à safra
anterior. Essa combinação de aumento nos rendimentos agrícolas e leve redução do teor de sacarose na cana-de-açúcar resultaram
em um produto final 9% maior quando comparado à ultima safra. A produção de açúcar foi 10,1% maior, totalizando 1,5 milhão de
toneladas, e a produção de etanol aumentou 4,7% para 528 mil m³.
Na Ilha da Reunião, o clima seco no início de 2012 resultou na moagem de 1,8 milhão de toneladas de cana-de-açúcar, 2,7% inferior
ao período anterior. Por outro lado, melhores níveis de ATR combinados a melhores rendimentos industriais resultaram na produção
de 209 mil toneladas de açúcar, 2,0% acima do registrado em 2011/12.
Na África, a moagem de cana-de-açúcar alcançou 730 mil toneladas na safra 2012/13, 4,5% acima da safra 2011/12. O aumento na
moagem e a melhoria no desempenho industrial resultaram em um aumento na produção de açúcar de 14,8% para 76 mil toneladas.
No segmento amido e adoçantes, o processamento de cereais totalizou 2,9 milhões de toneladas, aumento de 0,5% frente ao ano
anterior. O volume de vendas de amido e adoçantes foi 2,8% superior em base anual, refletindo o efeito positivo de perímetro. O
volume de vendas dos co-produtos alcançou 877 mil toneladas, 2,3% acima do volume vendido em 2011/12.
No segmento etanol e álcool Europa, foram processadas 790 mil toneladas de cereais em 2012/13, redução de 9,2% em relação ao
ano anterior devido a problemas técnicos que resultaram em uma menor utilização da capacidade nominal da unidade BENP
Lillebonne. Consequentemente, o volume de vendas próprias de etanol e álcool foi de 390 mil m³, 16,7% menor em relação ao ano
anterior.
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Financeiro
Em 2012/13, a receita líquida da Tereos Internacional aumentou 11,1% em moeda constante, conforme divulgado, para R$7,6 bilhões,
influenciada pelos maiores volumes nos segmentos de amido e adoçantes e cana-de-açúcar, efeito de perímetro positivo
(Haussimont) e maiores preços para amido e adoçantes, parcialmente compensados pelos baixos preços do açúcar e etanol no Brasil,
além dos baixos volumes no segmento de álcool e etanol na Europa.
O EBITDA Ajustado foi de R$869 milhões, 9,4% abaixo do ano anterior em moeda constante, conforme divulgado, consequência dos
maiores preços dos cereais e volumes reduzidos no segmento Álcool e Etanol Europa, enquanto o segmento de cana-de-açúcar fora
estável no ano.
As despesas financeiras líquidas foram de R$ 222.1 milhões comparados a R$138.4 milhões, registrado no ano passado. Levando-se
em conta apenas as despesas com juros, as despesas financeiras aumentaram ligeiramente para R$ 190 milhões, contra R$ 172
milhões no ano fiscal 2011/12.
O resultado líquido foi de -R$0,2 milhão para o ano 2012/13, comparado com R$ 137,5 milhões em 2011/12.
A dívida líquida total (incluindo partes relacionadas) em 31 de março de 2013 era de R$ 3,5 bilhões, um aumento de 14% em relação
a R$3,0 bilhões em 31 de março de 2012. Este aumento deveu-se principalmente à variação cambial no período (desvalorização do
Real em relação ao Dólar e Euro) e os programas de investimento em andamento tanto na divisão de cana-de-açúcar quanto cereais.
No entanto, em uma base sequencial, a dívida líquida reduziu em R$ 320 milhões, ou 8,4% em relação ao trimestre anterior.
Em 31 de março de 2013, 21,9% da dívida bruta estava denominada em Reais, 39,7% em Dólar (relacionada a contratos de
exportação de açúcar), 37,0% em Euro (relacionado à moeda funcional das divisões na Europa) e 1,4% em outras moedas.
A relação dívida líquida total / EBITDA Ajustado foi de 4x em 31 de março de 2013, nível similar ao reportado em 31 de dezembro de
2012.
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
A Tereos Internacional, tendo como seu acionista controlador a Tereos, uma cooperativa com raízes agrícolas e atuação no
processamento de matérias-primas, cultiva estreitos laços com o trabalho no campo, em toda a cadeia de atividades da Companhia.
Lado a lado com seus parceiros e fornecedores de cereais e cana-de-açúcar, as subsidiárias da Tereos Internacional empreendem
esforços contínuos em prol de pesquisas e da obtenção de variedades que sejam eficazes do ponto de vista agrícola e industrial.
Em vista desta atuação, a Companhia pretende ampliar seus esforços em pesquisa e desenvolvimento, tanto internamente quanto em
parceria com outras instituições. Atualmente, os esforços em pesquisa e desenvolvimento são desenvolvidos em três linhas principais:
(i) recursos dedicados a pesquisa in-house;
(ii) pesquisa externa (incluindo parcerias com universidades e consórcios de pesquisas);
(iii) colaboração próxima com clientes para elaborar produtos customizados.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
A Tereos Internacional foi constituída em 2 de fevereiro de 2010 como uma sociedade limitada, em conformidade com as leis do
Brasil, e em 18 de maio de 2010 foi transformada em uma sociedade anônima. Atualmente o capital social da Companhia é composto
de 817.720.079 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal. O valor patrimonial (considerando participação
minoritária) por ação da Companhia, com base no Balanço Patrimonial em 31 de março de 2013 era de R$ 5,21.
Vale destacar que a Tereos Internacional é listada no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA, cujas práticas de governança
corporativa e exigências de divulgação de informações são as mais rigorosas dentre os segmentos da instituição. As companhias que
ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas regras mais rígidas do que aquelas presentes na
legislação brasileira.
A Companhia adota o código das melhores práticas de Governança Corporativa, conforme proposta do IBGC e dos principais órgãos
reguladores nacionais e internacionais. O Estatuto Social da Companhia prevê que o seu Conselho de Administração deverá ser
composto de no mínimo 5 e no máximo 12 membros, dos quais, pelo menos 20% deverão ser conselheiros independentes. Os
membros do conselho de administração da Tereos Internacional são eleitos em sua Assembleia Geral Ordinária para um mandato de
dois anos, sendo cada ano considerado o período entre duas assembleias gerais ordinárias, sendo permitida a reeleição. Dos 10
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membros de seu conselho de administração, 3 são conselheiros independentes. O Conselho de Administração da Companhia é
composto atualmente de membros que servirão até sua assembleia ordinária de acionistas a ser realizada em julho de 2013.
Adicionalmente, em conformidade com o exercício anterior, a Tereos Internacional reelegeu o Conselho Fiscal, composto por 3
membros e seus respectivos suplentes, que servirão até a assembleia ordinária de acionistas seguinte a da sua eleição. De acordo
com o estatuto social da Companhia, o Conselho Fiscal, quando instalado, deve ser composto por 3 a 5 membros e seus respectivos
suplentes, todos eles residentes no Brasil. Os acionistas minoritários representando um mínimo de 10% das ações em circulação têm
o direito de eleger um membro do Conselho Fiscal e o suplente por um voto separado.
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
Consistente com a Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto Social da Tereos Internacional prevê que os valores disponíveis para a
distribuição de dividendos aos seus acionistas devem corresponder aos seus resultados operacionais de cada exercício, ajustados de
acordo com o Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o valor passível de
distribuição obrigatório é de no mínimo 25% de seu lucro líquido ajustado.
Desta forma, os acionistas têm direito de receber a título de dividendo mínimo obrigatório 25% do lucro anual líquido (lucro líquido
atribuível aos acionistas da Controladora) ajustado pelos seguintes itens: (i) constituição da reserva legal; (ii) movimentações reserva
para contingências; (iii) reserva de incentivos fiscais; e (iv) realização da reserva de lucros a realizar.
Como neste exercício não houve lucro líquido, não haverá dividendo mínimo obrigatório proposto para aprovação da Assembleia de
Acionistas como alocação do resultado de 31 de março de 2013.
RECURSOS HUMANOS
Em 31 de março de 2013, a Tereos Internacional possuía 14.253 empregados permanentes, incluindo 1.539 na divisão de cereais e
12.714 na divisão de cana-de-açúcar, e empregou 8.538 empregados sazonais.
A Tereos Internacional oferece a todos os seus empregados benefícios que variam conforme a jurisdição, inclusive, por exemplo,
assistência médica e odontológica, transporte, descontos em medicamentos receitados, bolsa de estudos, reembolso de algumas
despesas determinadas, refeições nos restaurantes de suas unidades produtoras ou vale-refeição. Esses benefícios são além dos
exigidos pelas leis aplicáveis.
A Tereos Internacional reafirma sua determinação de garantir um alto nível de segurança para todos os colaboradores, tanto no local
de trabalho como fora da empresa. O desenvolvimento de uma autêntica cultura de segurança que objetive a prevenção de riscos
constitui um princípio que orienta a organização das unidades do grupo. Em todos os níveis da empresa são adaptados programas
específicos. Cada filial implementa seu próprio programa, em adequação com as atividades que desenvolve.
No Brasil, o programa de redução de acidentes iniciado em 2010 continua sendo implementado. Para desenvolvê-lo, a Guarani adotou
novos métodos preventivos e reativos. O empenho dos dirigentes em prol de uma gestão mais eficaz, o desenvolvimento de
programas de capacitação e um maior respeito pela disciplina no trabalho permitiram que a Guarani registrasse nesse último ano seu
melhor desempenho em matéria de segurança: o número de acidentes de trabalho diminuiu 60% em relação a 2010.
A Tereos Internacional e suas subsidiárias também se comprometem a combater o trabalho infantil e o trabalho forçado ou
compulsório. No Brasil, onde cerca de 70% da cana-de-açúcar é comprada de terceiros, a Tereos Internacional exige de seus
fornecedores garantias de que não recorrem ao trabalho infantil nem ao trabalho forçado ou compulsório. Em Moçambique, onde a
Companhia cultiva diretamente toda a cana-de-açúcar processada, um sistema de controle biométrico de presença (verificação de
impressões digitais) reduz consideravelmente os riscos de incidentes.
RESPONSABILIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E AMBIENTAIS
A Tereos Internacional investe e apoia programas na área social, cultural e ambiental, pois se mantém firme em sua convicção sobre
a importância de ações pontuais nestas áreas. Por meio de suas subsidiárias, a Tereos Internacional está envolvida em vários
projetos sociais, culturais e ambientais, que estão descritos abaixo.
No Brasil
A Tereos Internacional, através da Guarani, investe em tecnologia e projetos de melhoria dos processos produtivos, com o objetivo de
atender à legislação e minimizar riscos ambientais. Os principais processos produtivos da Companhia utilizam energia de fonte
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renovável, gerados a partir da queima do bagaço da cana como combustível, e exporta para a rede o excedente de energia na forma
de energia elétrica (bioenergia).
A Guarani também atua em projetos voltados ao reflorestamento e em favor da biodiversidade, em conformidade com a legislação,
recuperando nascentes de córregos próximos às unidades industriais. A Guarani é signatária do Protocolo Agroambiental, que visa
extinguir a queima da palha da cana-de-açúcar, em áreas mecanizáveis, até 2014, e em todas as áreas até 2017. Além de projetos de
melhoria ambiental, também monitora as emissões sólidas, líquidas e gasosas de seus processos, e desenvolve projetos de
reciclagem e reuso de água, subprodutos e resíduos.
No ambiente social, no Brasil, a Companhia organiza e promove projetos de educação ambiental junto às cidades circunvizinhas às
unidades industriais, na região noroeste do Estado de São Paulo, como Olímpia, Severínia, Colina, Pitangueiras, Tanabi, Barretos,
São José do Rio Preto, Guapiaçu, Ibiporanga, Guaraci, Guaíra, Ibitiúva e Bebedouro.
A Guarani é certificada como “Empresa que Educa” pelo Senac, “Empresa Amiga da Criança” pela Fundação ABRINQ, “Empresa
Modelo” pelo IPHAN e possui o “Certificado Etanol Verde” pela Secretaria do Meio Ambiente. Ela também faz parte do Instituto
ETHOS.
Em Moçambique
Em Moçambique, além do programa de segurança no trabalho, a Companhia de Sena, desenvolve campanhas de sensibilização e
exames de saúde, como exames de pressão arterial, medição do nível de glicemia no sangue, sensibilização contra os problemas
causados pelo tabaco, além de dois programas anuais, um de combate a AIDS e o outro de combate ao mosquito da malária.
Quanto ao programa de combate ao mosquito da malária, as residências localizadas dentro do complexo residencial da Companhia
de Sena, incluindo os escritórios e bairros circunvizinhos, são todos os meses alvo de pulverização e anualmente é feita a distribuição
de redes “mosquiteiras” e a sensibilização sobre a prevenção da malária. Em 2012, foram distribuídas 700 redes “mosquiteiras” para
os colaboradores da Companhia de Sena, beneficiando também os seus agregados familiares.
A Companhia iniciou em 2007, o programa de conscientização dos colaboradores e membros da comunidade quanto aos riscos
relacionados à AIDS e os resultados obtidos têm sido bastante satisfatórios. Aproximadamente 5,2 mil pessoas recebem informações
sobre diversos temas relacionados com a AIDS, através de 33 pares de educadores, colaboradores da Companhia de Sena, sobre o
uso do preservativo, prevenção da transmissão vertical mãe-filho, anti-retrovirais, doenças sexualmente transmissíveis,
aconselhamento sobre testes voluntários, entre outros. Em 2012, cerca de 3.620 pessoas participaram da campanha de
aconselhamento e exames de AIDS, sendo a maior parte colaboradores da Companhia de Sena e os restantes membros da
comunidade.
Na Europa
A Tereos Syral desenvolve atualmente um projeto de melhoria do desempenho industrial. Denominado ProdEx, que significa
“Produção Excelência”, esse projeto, além de sua dimensão técnica, tem como base a participação e a responsabilização de todos os
colaboradores, em todos os níveis da companhia. O objetivo desse programa é promover a evolução das práticas de gerenciamento,
de maneira que cada colaborador se torne um verdadeiro protagonista do desempenho. Três pilotos foram lançados em 2011, com
objetivo de implementação progressiva do projeto em todas as áreas industriais.
A Tereos Syral organiza, todo ano, um evento chamado “Safety Day”. Nessa ocasião, a empresa promove a conscientização dos
colaboradores e de suas famílias sobre um tema preciso. Essa iniciativa é reforçada pelo trabalho de conscientização no dia a dia,
desenvolvido por meio de campanhas de comunicação, bem como pela organização de um concurso anual que premia com um troféu
os autores da melhoria mais eficaz em matéria de segurança.
EXPECTATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
A estratégia de crescimento da Tereos Internacional se baseia em duas frentes: (i) estar entre os líderes do setor de cana-de-açúcar
no Brasil, com um robusto plano de crescimento orgânico; e (ii) expandir o negócio de cereais em mercados emergentes, à medida
que diversifica a sua carteira de produtos na Europa.
No contexto de mercado, a Tereos Internacional acredita que os preços do açúcar devem flutuar próximos ao custo de produção do
Brasil, influenciados por um superávit esperado no balanço global de açúcar para esta safra. No que tange ao etanol, a demanda deve
permanecer forte nos principais mercados (Estados Unidos e Brasil), em razão do contínuo aumento da frota flex-fuel no Brasil, além
das recentes políticas anunciadas pelo governo e maiores metas de mistura de combustíveis renováveis nos EUA. No segmento de
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amido, a demanda da indústria alimentícia por amido e derivados deve continuar compensando a demanda industrial mais fraca em
razão das condições econômicas adversas na Europa. A demanda em países emergentes, Brasil e China, deve continuar robusta.
Os investimentos da Tereos Internacional estão divididos de acordo com seus segmentos de negócio. Em cereais, a unidade Selby no
Reino Unido foi inaugurada e já produz álcool potável de alta qualidade. A unidade em Saragoça e Lillebonne iniciaram a produção de
dextrose no primeiro semestre de 2013, além disso, a unidade de amido de batata Haussimont já contribui para o aumento do mix de
produtos e diversificação das matérias-primas.
Ademais, a Tereos Internacional está avançando na expansão de suas atividades no Brasil com os testes iniciais para o início da
produção na unidade de amido de milho, próxima a unidade de amido de mandioca adquirida em 2011 pela Companhia. Por fim, a
Tereos Internacional concluiu os termos de sua parceria com a Wilmar International na China, para o estabelecimento de sua unidade
de amido a base de trigo no país. A joint venture baseada na China, Dongguan Yihai Kerry Syral Starch Technology Co. Ltd.
(“DYKSS”), terá como principais atividades o desenvolvimento, a promoção, o marketing, a produção e a venda no mercado
doméstico e de exportação de amido & derivados (incluindo adoçantes) e glúten, a base de trigo.
No Brasil, a Tereos Internacional através da Guarani prossegue com seu plano de expansão que contempla um aumento de suas
vendas de energia através da cogeração (+4 vezes para 1.200 GWh) e aumento orgânico da capacidade de moagem (+3,5 milhões
de toneladas para 23,5 milhões de toneladas). A Guarani segue renovando e expandindo suas plantações de cana-de-açúcar, à
medida que mantém seu modelo de negócios. Nesta próxima safra, a Companhia espera processar acima de 20 milhões de toneladas
frente aos 18,1 milhões de moagem registrados na safra anterior.
Na região da África e Oceano Índico, a Companhia pretende continuar usando seu livre acesso ao mercado europeu, bem como a
disponibilidade de terras para a expansão dos seus negócios. Na Ilha da Reunião, a Tereos Internacional continuará a desenvolver
sua oferta de açúcar premium e de açúcares especiais de alto valor agregado destinados ao mercado europeu, com o objetivo de
consolidar sua presença como único produtor de açúcar da ilha.
Em resumo, a Tereos Internacional está confiante de que suas iniciativas a posicionarão de maneira a se beneficiar das oportunidades
de crescimento por meio de seu portfólio de produtos e presença geográfica diversificados.
SERVIÇOS PRESTADOS POR AUDITORIA EXTERNA
A política de atuação da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria de suas demonstrações financeiras junto
aos seus auditores independentes se fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor. Estes princípios
consistem, de acordo com os princípios internacionalmente aceitos, em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o
auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente; (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente; e d) o valor
dos serviços cobrados do cliente não deve causar dependência financeira dos auditores junto ao seu cliente.
No exercício findo em 31 de março de 2013, a Companhia não efetuou pagamentos de honorários a partes relacionadas da empresa
de auditoria externa Deloitte Touche Tohmatsu, restringindo-se apenas a serviços de auditoria.
DECLARAÇÃO DA DIRETORIA DA COMPANHIA
Os Diretores da Companhia declaram que (i) revisaram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no parecer de auditoria
da Deloitte, constantes das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de
2013; e (ii) revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de março de 2013.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Tereos Internacional vem expressar seus agradecimentos a todos que colaboraram para a concretização dos objetivos
estabelecidos pela Companhia ao longo do exercício 2012/13, em especial seus acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e
parceiros agrícolas e comerciais.
Jacyr S. Costa Filho
Diretor Geral
12 de junho de 2013
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