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Notas Relevantes

 O Laudo de Avaliação (“Laudo”) foi elaborado pela KPMG Corporate Finance
Ltda. (“KPMG Corporate Finance”), mediante solicitação do acionista
controlador da Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais (“Cia.
Bandeirantes” ou “Companhia”), em consonância com os dispositivos
aplicáveis da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e posteriores alterações
(“Lei das S.A.s”) e da Instrução CVM no 361, de 5 de março de 2002 e

 A KPMG Corporate Finance ressalta que seus serviços não incluem
aconselhamentos de qualquer natureza, como legal ou contábil. O conteúdo do
presente material não é e nem deve ser considerado como promessa ou
garantia com relação ao passado ou ao futuro, nem como recomendação para o
preço da Oferta.

ç ç
posteriores alterações introduzidas pelas Instrução CVM no 436, de 5 de julho
de 2006 e Instrução CVM no 480, de 7 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM
361/02”), no contexto da Oferta Pública para Aquisição de Ações (“OPA”) para
cancelamento do registro de companhia aberta da Cia. Bandeirantes (“Oferta”),
bem como para cancelamento do registro para negociação das ações de
emissão da Cia. Bandeirantes na Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP
(“BOVESPA”) di t i i ã l S É i S d é Q i i F i

 A KPMG Corporate Finance destaca que a avaliação da Companhia foi realizada
de forma isolada, desconsiderando eventuais impactos correlatos a OPA.

 As informações obtidas pela KPMG Corporate Finance em fontes públicas
incluíram as demonstrações financeiras auditadas disponíveis em 31 de
dezembro de 2007, 2008 e 2009, bem como para 30 de setembro de 2010. A
KPMG Corporate Finance obte e informações de fontes públicas q e considera(“BOVESPA”), mediante aquisição, pelo Sr. Érico Sodré Quirino Ferreira

(“Ofertante”), de até a totalidade das ações emitidas pela Cia. Bandeirantes.

 Como estabelecido no Item III do Anexo III da Instrução CVM no 436, as
informações contidas no Laudo foram baseadas nas demonstrações financeiras
auditadas da Cia. Bandeirantes, em informações gerenciais relacionadas à Cia.
Bandeirantes apresentadas por sua Administração e em informações

KPMG Corporate Finance obteve informações de fontes públicas que considera
confiáveis, contudo a KPMG Corporate Finance não procedeu verificação
independente das informações recebidas da Companhia, ou de terceiros por ela
contratados, tampouco assume responsabilidade pela precisão, exatidão ou
suficiência destas informações. A KPMG Corporate Finance analisou a
consistência das informações recebidas e as aceitou e as utilizou, no âmbito de
sua análise, pois entendeu que estas eram consistentes.Bandeirantes apresentadas por sua Administração e em informações

disponíveis ao público em geral obtidas por meio de fontes públicas.

 A KPMG Corporate Finance declara que as informações presentes neste Laudo
são atuais, relativamente à data limite de 01 de março de 2011, e tidas como
completas, precisas, claras e objetivas, considerando as ressalvas já feitas
quanto à origem e a responsabilidade sobre as informações.

sua a á se, po s e te deu que estas e a co s ste tes

 A Cia. Bandeirantes, por meio de profissionais designados, forneceram
informações referentes a dados, projeções, premissas e estimativas
relacionadas à Companhia e aos mercados em que opera, utilizados neste
Laudo. A Cia. Bandeirantes será mencionada neste Laudo como “Fornecedora
de Informações”.
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Notas Relevantes (cont.)

 As informações referentes aos dados, às projeções, premissas e estimativas,
relacionados à Companhia e ao seu mercado de operação, utilizadas e contidas
neste Laudo, baseiam-se em certos grupos de relatórios e layout de
apresentação que podem diferir consideravelmente em relação ao grupo de
contas apresentado pela Companhia na elaboração das demonstrações
financeiras, publicamente disponíveis. Esse procedimento foi adotado para

 A KPMG Corporate Finance se baseou nas informações supra-citadas e em
discussões com os profissionais da Cia. Bandeirantes ou outros representantes
desta, e a KPMG Corporate Finance não se responsabilizou por verificar de
modo independente qualquer informação disponível publicamente ou a ela
ofertada na preparação do presente Laudo. A KPMG Corporate Finance não
expressa parecer sobre a fidedignidade da apresentação das informações p p p p

permitir que as projeções apresentadas estivessem consistentes com o grupo
de contas reportado nas demonstrações financeiras gerenciais apresentadas.
Diferenças ocasionais nos grupos de contas não têm impacto sobre os
resultados.

 Todas as informações, estimativas e projeções aqui contidas, incluindo, porém
não se limitando a, projeções de receitas, custos e despesas operacionais, são

p p g p ç ç
mencionadas, e ressalta que quaisquer erros, alterações ou modificações
nessas informações podem afetar significativamente as análises da KPMG
Corporate Finance.

 Durante o curso de nossos trabalhos, desempenhamos procedimentos de
análise sempre que necessário. Entretanto, ressaltamos que nosso trabalho de
avaliação não constituiu uma auditoria das demonstrações financeiras ou , p j ç , p p ,

aquelas utilizadas e/ou apresentadas pela Fornecedora de Informações,
ajustadas pela KPMG Corporate Finance, de acordo com seu julgamento,
referente à razoabilidade, e são assumidas como oriundas da melhor avaliação
da Fornecedora de Informações e de sua Administração com relação à evolução
da Companhia e de seus mercados de operações.

 Exceto se expressamente apresentado de outra forma conforme indicado por

ç ç
quaisquer outras informações a nós apresentadas pela Fornecedora de
Informações, não devendo ser considerado como tal. Nossos trabalhos levaram
em consideração a relevância de cada item, portanto, ativos, direitos e
obrigações de valor secundário não foram objeto de análise detalhada. A KPMG
Corporate Finance não procedeu qualquer verificação independente relacionada
às informações apresentadas pela Fornecedora de Informações, não podendo

fi i ã idã fi iê i F d d  Exceto se expressamente apresentado de outra forma, conforme indicado por
escrito em notas ou referências específicas, todos os dados, informações
anteriores, informações de mercado, estimativas, projeções e premissas,
incluídos, considerados, utilizados ou apresentados neste Laudo são aqueles
apresentados pela Fornecedora de Informações à KPMG Corporate Finance.

 As informações aqui contidas, relacionadas à posição contábil e financeira da
Companhia assim como do mercado são aquelas disponíveis em 30 de

confirmar sua precisão, exatidão e suficiência e, portanto, a Fornecedora de
Informações assume total responsabilidade pelas informações prestadas à
KPMG Corporate Finance.

 Para a elaboração do Laudo ora ofertado, a KPMG Corporate Finance teve como
pressuposto a confiança, com expressa anuência da Fornecedora de
Informações, na exatidão, conteúdo, veracidade, completude, suficiência e

Companhia, assim como do mercado, são aquelas disponíveis em 30 de
setembro de 2010. Qualquer mudança nessas posições pode afetar os
resultados deste Laudo. A KPMG Corporate Finance não assume nenhuma
obrigação para com a atualização, revisão ou emenda do Laudo, como resultado
da divulgação de qualquer informação subsequente a 30 de setembro de 2010,
ou como resultado de qualquer evento subsequente.

integralidade da totalidade dos dados que foram fornecidos ou discutidos, de
modo que não assumimos nem procedemos à inspeção física de quaisquer
ativos e propriedades, deixando, outrossim, de preparar ou obter avaliação
independente de ativos e passivos da Cia. Bandeirantes, ou de sua solvência,
considerando como consistentes as informações utilizadas neste Laudo,
responsabilizando-se a Fornecedora de Informações, inclusive por seus
prepostos sócios e colaboradores por tudo quanto transmitido ou discutido
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prepostos, sócios e colaboradores, por tudo quanto transmitido ou discutido
com a KPMG Corporate Finance.



Notas Relevantes (cont.)

 O Laudo foi elaborado de acordo com os termos do art. 8, da Instrução CVM
361/02, mas não objetiva ser a única base para a avaliação da Companhia,
portanto, o Laudo não contém todas as informações necessárias para tal, e,
consequentemente, não representa nem constitui uma proposta, solicitação,
sugestão ou recomendação por parte da KPMG Corporate Finance para adesão
ou não à Oferta, e a decisão para adesão ou não à Oferta, ou seja, a venda de

 Não há garantias de que as premissas, estimativas, projeções, resultados
parciais ou totais ou conclusões utilizados ou apresentados neste Laudo serão
efetivamente alcançados ou verificados, no todo ou em parte. Os resultados
futuros realizados da Companhia podem diferir daqueles nas projeções, e essas
diferenças podem ser significativas, podendo resultar de vários fatores,
incluindo, porém não se limitando a mudanças nas condições de mercado. A p j

suas ações ao Ofertante, é de total responsabilidade dos acionistas da Cia.
Bandeirantes (“Acionistas”), e a KPMG Corporate Finance não pode se
responsabilizar por qualquer decisão tomada pelos Acionistas.

 Os Acionistas devem fazer suas próprias análises com relação à conveniência e
à oportunidade de aceitar a Oferta, devendo consultar seus próprios assessores
financeiros trib tários e j rídicos para definirem s as próprias opiniões sobre a

p ç ç
KPMG Corporate Finance não assume qualquer responsabilidade relacionada a
essas diferenças.

 Este Laudo foi gerado consoante as condições econômicas, de mercado, entre
outras, disponíveis na data de sua elaboração, de modo que as conclusões
apresentadas estão sujeitas a variações em virtude de uma gama de fatores
sobre os q ais a KPMG Corporate Finance não tem q alq er controle financeiros, tributários e jurídicos, para definirem suas próprias opiniões sobre a

Oferta, de maneira independente. O Laudo deve ser lido e interpretado à luz
das restrições e qualificações anteriormente mencionadas. O leitor leva em
consideração em sua análise as restrições e características das fontes de
informação utilizadas.

 Este Laudo deve ser utilizado exclusivamente no contexto da Oferta, tornando-

sobre os quais a KPMG Corporate Finance não tem qualquer controle.

 A soma dos valores individuais apresentados neste Laudo pode diferir da soma
apresentada, devido ao arredondamento de valores.

 A variação do preço justo da Companhia limita-se a um intervalo de 10%, para
que fique em conformidade ao estipulado no art. 8 da Instrução CVM 361/02. ste audo de e se ut ado e c us a e te o co te to da O e ta, to a do

se público por meio de um Fato Relevante, datado de 01 de outubro de 2010,
publicado nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário de Notícias
na edição de 01 de outubro de 2010.

 Este Laudo não pode ser circulado, copiado, publicado ou de qualquer forma
utilizado, nem poderá ser arquivado, incluído ou referido no todo ou em parte

l d é i i d KPMG C

que que e co o dade ao est pu ado o a t 8 da st ução C 36 /0

 Para a realização dos trabalhos a KPMG Corporate Finance teve como premissa
que todas as aprovações de ordem governamental, regulatória ou de qualquer
outra natureza, bem como dispensa, aditamento ou repactuação de contratos
necessários para o negócio colimado foram ou serão obtidas, e que nenhuma
eventual modificação necessária por conta destes atos causará efeitos

i i i d C hi d i á b fí i em qualquer documento sem o prévio consentimento da KPMG Corporate
Finance, sendo, porém, liberado o seu uso por terceiros interessados na Oferta,
dentro das estritas condições da Instrução CVM 361/02.

patrimoniais adversos para a Companhia ou reduzirá para esta os benefícios
objetivados com a transação.
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Notas Relevantes (cont.)

 Relatórios de análise de empresas e setores elaborados por outras sociedades,
até por sua autonomia, podem tratar premissas de modo diferente da
abordagem desta avaliação e consequentemente apresentar resultados
significativamente diferentes.

 Consideramos que a apresentação deste Laudo conclui definitivamente osq p ç
serviços que foram objeto de nossa proposta, de acordo com os prazos ali
definidos.

 Relacionamento entre a Instituição Intermediária e o Ofertante. Conforme
nos foi declarado pela BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“Instituição Intermediária”), além do relacionamento referente à Oferta, a
Instit ição Intermediária não mantém o tro relacionamento comercial rele anteInstituição Intermediária não mantém outro relacionamento comercial relevante
com o Ofertante.
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I. Sumário executivo

Introdução (Fonte: Companhia)

 A Cia. Bandeirantes é uma companhia aberta, com ações negociadas na
BOVESPA. Seu capital social em 30 de setembro de 2010 é de R$ 8.292 mil
(oito milhões duzentos e noventa e dois mil reais), dividido em 201.813
(duzentas e uma mil oitocentas e treze) ações ordinárias sem valor nominal. O

Objeto da avaliação

 O presente trabalho compreendeu, de forma consolidada, a avaliação da Cia.
Bandeirantes, incluindo, também, a São Leopoldo Empreendimentos Locação
de Bens S/A (“São Leopoldo”), sua controlada e suas coligadas.

ç
controle acionário da Companhia é detido pelo Sr. Érico Sodré Quirino Ferreira,
titular de 59,24% do total das ações ordinárias emitidas e pela Milenia Holding,
titular de 15,00% do total das ações ordinárias emitidas. O restante das ações
ordinárias emitidas é detido por pessoas vinculadas ao controlador, que são
titulares de 18,65%, e o restante (equivalentes a 7,12% do total das ações
ordinárias emitidas) permanecendo para livre negociação no mercado (“free
float”)

Fontes de informações

 Foram utilizadas as demonstrações financeiras consolidadas da Cia.
Bandeirantes, auditadas pelos auditores independentes, para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2007, 2008 e 2009, e período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2010.

float ).

 A Cia. Bandeirantes detém investimentos, com as respectivas participações
societárias, nas seguintes controladas e coligadas:

 Os trabalhos também levaram em consideração informações obtidas em
entrevistas com a Administração da Cia. Bandeirantes, e em informações
gerenciais fornecidas de forma escrita ou verbal.

 Adicionalmente, foram utilizadas informações públicas de mercado, geralmente
utilizadas pelo segmento de atuação da Cia. Bandeirantes (setor portuário), com

Cia. Bandeirantes - Participações acionárias
Data base: 
30/09/2010

O Of bj i d d i i i d OPA

ut adas pe o seg e to de atuação da C a a de a tes (seto po tuá o), co
o objetivo de analisar as premissas utilizadas na avaliação da Cia. Bandeirantes.

 A KPMG Corporate Finance analisou as informações disponíveis ao público em
geral e aquelas fornecidas pela Companhia utilizadas nesse trabalho,
entendendo serem consistentes.

Controlada
São Leopoldo Empreendimentos e Locação de Bens S/A 99,99%
Coligadas
Direx Logística Ltda. 9,52%
Bracenter Centro Brasileiro de Armazenagem e Distribuição Ltda. 10,00%

 O Ofertante tem o objetivo de adquirir, por meio de uma OPA para
cancelamento de registro, até a totalidade das ações de emissão da Cia.
Bandeirantes detidas pelos acionistas minoritários, com o propósito de solicitar
à CVM o cancelamento do registro de companhia aberta da Cia. Bandeirantes.
Esta oferta será realizada de acordo com as normas da CVM e com as leis
aplicáveis.
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 Para atender às exigências da instrução CVM 361/02, a KPMG Corporate
Finance foi contratada para efetuar uma avaliação independente da Cia.
Bandeirantes.



I. Sumário executivo (cont.)

Uso e divulgação do Laudo

 Este Laudo encontra-se disponível a eventuais interessados nas seguintes
instituições relacionadas abaixo (Fonte: Cia. Bandeirantes).

• Sr. Érico Sodré Quirino Ferreira (Ofertante):

Eventos subsequentes

 Ressaltamos que esta avaliação tem como base a posição do balanço
patrimonial consolidado da Cia. Bandeirantes em 30 de setembro de 2010.
Eventuais fatos relevantes que tenham ocorrido após a data-base e que não
tenham sido levados a nosso conhecimento até a data de emissão deste Laudo( )

Av. São Gabriel, 555, 5º andar, Jardim Paulista
CEP 01435-001 – São Paulo - SP

• CVM:

Rua Sete de Setembro, 111 - 2°, 3°, 5°, 6° (parte), 23°, 26°
ao 34° Andares Centro

podem alterar o valor estimado para a Cia. Bandeirantes.

Escopo

 O escopo do trabalho tomou como base os seguintes procedimentos:

Análise das demonstrações financeiras consolidadas da Ciaao 34 Andares – Centro
CEP: 20050-901 - Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 3554-8686
Site: www.cvm.gov.br

• Cia. Bandeirantes:

Avenida Presidente Wilson 5047 Bairro Ipiranga

• Análise das demonstrações financeiras consolidadas da Cia.
Bandeirantes, auditadas pelos auditores independentes, para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2007, 31 de dezembro de 2008,
31 de dezembro de 2009 e período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2010;

• Análise de relatórios gerenciais da Administração da Cia. Bandeirantes;Avenida Presidente Wilson, 5047 – Bairro Ipiranga
CEP 04220-000 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2215-4555
Site: www.ciaband.com.br

• BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(Instituição intermediadora).

á se de e ató os ge e c a s da d st ação da C a a de a tes;

• Entrevistas com a Administração da Cia. Bandeirantes para obter o
entendimento de suas operações e perspectivas de negócios;

• Análise de informações mercadológicas em poder da Cia. Bandeirantes e
comparação dessas informações com informações públicas disponíveis

i õ i i l CODESP ANTAQ
( ç )

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 9º Andar
CEP 04538-133 São Paulo - SP
Fone: (11) 3383-2000

em associações setoriais como, por exemplo, CODESP, ANTAQ, etc.;

• Análise da evolução histórica das negociações envolvendo ações do
capital social da Cia. Bandeirantes na BOVESPA;

• Modelagem econômico-financeira dos números consolidados da Cia.
Bandeirantes; e
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Bandeirantes; e

• Estimativa do valor econômico-financeiro da Cia Bandeirantes.



I. Sumário executivo (cont.)

 O horizonte de projeção considerado foi de 5 anos e 3 meses, ou seja, até 31
de dezembro de 2015, tendo em vista as informações disponibilizadas pela
Administração da Cia. Bandeirantes e as informações públicas sobre o mercado
portuário brasileiro. Este horizonte é suficiente para capturar o impacto que
acontecimentos recentes terão nas projeções de resultados da Companhia e é
considerado adequado para determinar o valor econômico da Cia. Bandeirantes,

Critérios de avaliação

 Conforme a CVM 361, o preço justo da Companhia deve ser determinado de
forma isolada ou combinada, pelos seguintes critérios: (i) preço médio
ponderado de cotação das ações da Companhia na bolsa de valores; (ii)
patrimônio líquido contábil; e (iii) valor econômico da Companhia, calculado pela q p

uma vez que se trata de empresa madura, sem variações significativas no nível
de atividade de suas operações. No fim deste período, calculamos o valor
residual dos negócios da Cia. Bandeirantes com base na perpetuidade do fluxo
de caixa estimado e normalizado em 2015. Para o cálculo do fluxo de caixa
residual, foi aplicada uma taxa de crescimento nominal equivalente à taxa de
inflação anual projetada.

p q p p
metodologia do fluxo de caixa descontado.

Moeda e data-base da projeção

 As projeções financeiras foram efetuadas em moeda nominal, utilizando-se
como moeda base o Real (R$), na data-base de 30 de setembro de 2010.

Desconto dos fluxos de caixa no tempo

 As entradas e saídas de caixa de uma empresa se dão ao longo do tempo no
decorrer do seu ciclo de negócios. Consequentemente, o cálculo do valor
presente do fluxo de caixa gerado ao longo de um dado período deveria
descontar individualmente os diversos desembolsos e ingressos, considerando

Horizonte de projeção e valor residual

 Com relação à continuidade de negócios da empresa avaliada, teoricamente, o
horizonte de projeção seria ilimitado. Entretanto, por motivos práticos,
considera-se um horizonte de projeção explícito que se estende a um ponto
específico, de acordo com as características dos negócios da empresa avaliada. desco ta d dua e te os d e sos dese bo sos e g essos, co s de a do

as respectivas datas de ocorrência. Assim, o caixa gerado no início do ano
deveria ser descontado por menos tempo que o caixa gerado no fim do ano.

 Desta forma, para refletir adequadamente esta dinâmica, adotou-se a premissa
de um fluxo total equivalente ocorrendo no meio do período entre o início e o
fim de cada período projetivo para descontar os fluxos de caixa.

espec co, de aco do co as ca acte st cas dos egóc os da e p esa a a ada
Ao final desse período, um valor residual adequado é calculado para o negócio
avaliado, incorporando assim o valor econômico da atividade operacional após o
fim do horizonte de projeção.

Taxa de desconto

 A taxa de desconto utilizada foi calculada com base no WACC e foi estimada
em 15,25% a.a., em termos nominais.
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I. Sumário executivo (cont.)

Critérios de avaliação selecionados

 Dos três critérios determinados pela CVM foi possível aplicar apenas dois deles:
(i) valor econômico da Companhia (calculado pela metodologia do fluxo de caixa
descontado) e (ii) patrimônio líquido contábil.

Conclusões do Laudo

 Com base no objetivo desta avaliação, o critério do valor econômico calculado
pela metodologia de fluxo de caixa descontado foi considerado o mais
adequado, dentre os constantes neste Laudo, para definição do preço justo.

 Dos critérios de avaliação adotados, o critério do valor econômico da
Companhia, calculado pela metodologia do fluxo de caixa descontado das
operações consolidadas da Cia. Bandeirantes, foi considerado o mais adequado
para a definição do valor da Companhia, com base nas seguintes considerações:

 A Cia. Bandeirantes é uma empresa operacional;

 Após análise de sensibilidade de algumas premissas adotadas, entendemos
ser apropriado estabelecer o valor da Companhia dentro de uma faixa de valor
mínimo e máximo, abrangendo um intervalo de 10%, conforme permitido pelo
Art. 8 da CVM 361/02.

 Desta maneira, o valor definido para a Cia. Bandeirantes está compreendido
entre R$ 20 89 milhões e R$ 22 97 milhões o q e corresponde a m alor de

 A metodologia do fluxo de caixa descontado leva em consideração a
perspectiva de rentabilidade futura da Cia. Bandeirantes, e a
consequente geração de caixa para seus acionistas; e

 O valor obtido por esta metodologia também considera a avaliação dos
ativos intangíveis da Cia. Bandeirantes.

entre R$ 20,89 milhões e R$ 22,97 milhões, o que corresponde a um valor de
R$ 103,50 por ação a R$ 113,84 por ação. A Companhia possuía 201.813 ações
emitidas em 30 de setembro de 2010.

 Enfatizamos que a presente avaliação se baseia substancialmente nas
informações fornecidas pela Administração da Cia. Bandeirantes, ajustadas
segundo nossa análise quanto à razoabilidade destas.at os ta g e s da C a a de a tes

• O outro critério de avaliação adotado para mensurar o valor das ações do capital
social da Cia. Bandeirantes, o critério do patrimônio líquido contábil por ação,
não foi considerado adequado, por não considerar o potencial de geração de
retorno das operações e as perspectivas de negócios da Cia. Bandeirantes, mas
tão-somente sua posição patrimonial com base em informações contábeis, o

ã i i d li ã d á l

segu do ossa a á se qua to à a oab dade destas

 Contudo, nem a KPMG Corporate Finance, tampouco a Administração da Cia.
Bandeirantes, podem garantir que os resultados futuros serão realizados
efetivamente, conforme os resultados projetados, visto que muitas vezes os
eventos previstos poderão não ocorrer em razão de diversos fatores externos
circunstanciais e operacionais, acarretando, portanto, variações relevantes.

que não seria apropriado para a avaliação de uma empresa rentável em
operação. O valor patrimonial definido para a Cia. Bandeirantes é de R$ 14,30
milhões, o que corresponde a um valor de R$ 70,84 por ação.

• O preço médio ponderado de cotação das ações na BOVESPA nos últimos 12
meses contados anteriores à data da publicação do fato relevante, não foi
utilizado pois não há registro de negociação das ações da Companhia durante

 Destacamos que o entendimento completo da conclusão deste Laudo é
possível somente mediante a leitura integral do Laudo, incluindo os anexos.
Desta forma, não se devem tirar conclusões de sua leitura parcial.
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utilizado, pois não há registro de negociação das ações da Companhia durante
esse período.



I. Sumário executivo (cont.)

Resumo da avaliação

Valor por ação (R$/ação)

103,50 

70,84 

113,84 

Valor Patrimonial da 
Cia. Bandeirantes

Valor Econômico da 
Cia. Bandeirantes

Valor da Companhia (R$ milhão)

- 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 

20,89 22,97 
Valor Econômico da 

Cia  Bandeirantes

14,30 

- 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 

Valor Patrimonial da 
Cia. Bandeirantes

Cia. Bandeirantes

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 
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II. Informações sobre o avaliador 

Histórico da KPMG

 A KPMG Corporate Finance Ltda. integra uma rede global de sociedades
prestadoras de serviços profissionais afiliadas à KPMG International. A KPMG
International não presta serviços, porém, suas firmas-membro prestam serviços
de Auditoria, Impostos e Assessoria (por meio dos departamentos de Audit, Tax

 Assessoria em PPPs (serviços relacionados a Parcerias
Público-Privadas);

 Assessoria em financiamentos para empresas privadas;

 Assessoria relacionada a fusões e aquisições;p p p
e Advisory, respectivamente). Somadas, as firmas-membro da KPMG
International contam com mais de 135 mil funcionários distribuídos por todo o
mundo, que prestam serviços em mais de 140 países e faturaram cerca de US$
20 bilhões no ano fiscal encerrado em setembro de 2009.

 A marca KPMG foi criada em 1987, como resultado da fusão da Peat Marwick
International (PMI) e da Kl n eld Main Goerdeler (KMG)

q ç

 Avaliações econômico-financeiras; e

 Avaliação e inventário de ativo imobilizado e avaliações de ativos
intangíveis.

A área de Corporate Finance das firmas membro da KPMG International somamInternational (PMI) e da Klynveld Main Goerdeler (KMG).

 As firmas-membro da KPMG International no Brasil, por meio de suas várias
sociedades autônomas, somam 99 sócios e mais de 2.400 funcionários
distribuídos em 15 cidades e 17 escritórios.

 No Brasil, a área de Transaction & Reestructuring da KPMG, composta por 148

 A área de Corporate Finance das firmas-membro da KPMG International somam
mais de 2.100 profissionais, prestando serviços de finanças corporativas em
167 escritórios em mais de 79 países.

 A KPMG Corporate Finance Ltda., sociedade brasileira constituída em 1977
(nesta época sob outra denominação), conduz e gerencia negociações em
transações corporativas, incluindo assessoria em fusões e aquisições,o as , a á ea de a sact o & eest uctu g da G, co posta po 8

profissionais em escritórios nas cidades Rio de Janeiro e São Paulo, presta os
seguintes serviços profissionais:

 Transaction Services (serviços de diligência em aquisições);

 Forensic Services (serviços relacionados à investigação e à prevenção de
f d )

t a sações co po at as, c u do assesso a e usões e aqu s ções,
alienações, financiamentos estruturados, financiamentos para projetos,
privatizações e serviços de avaliações econômico-financeiras.

 A KPMG Corporate Finance presta serviços relacionados a avaliações
independentes, opinião de valor, avaliações para reestruturação e reorganização
societárias, avaliações para fusões e joint ventures (empresa constituída por
d i hi d i j jfraudes);

 Anti-money laundering (serviços relacionados à prevenção de lavagem de
dinheiro);

 Reestructuring (serviços de reestruturação de empresas e assessoria
para credores para recuperação de créditos);

duas ou mais companhias para empreender um ou mais projetos conjuntos por
tempo limitado), avaliações e inventários de ativo imobilizado e avaliações de
ativos intangíveis, avaliações para fins fiscais e contábeis e para
reestruturações societárias para companhias abertas e ministra cursos de
avaliação.
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para credores, para recuperação de créditos);



II. Informações sobre o avaliador (cont.) 

 As firmas-membro da KPMG International estão entre as líderes no mercado
mundial de fusões e aquisições. De acordo com a pesquisa independente da
Thomson Financial Securities Data, as firmas-membro da KPMG International
foram a assessora financeira número um em volume de transações concluídas
em nove dos doze anos a partir de 1994, tendo sido a segunda colocada nos
anos em que não obteve a liderança. Desde 2003, lideram esse ranking por

Declarações do avaliador

 Conforme a Instrução CVM 361, a KPMG Corporate Finance declara, em 01 de
março de 2011, que:

 Não é titular de ações da Cia. Bandeirantes, tampouco seus sócios,q ç g p
ampla margem, com exceção para 2007, ano em que foi segunda colocada, e
assessoraram 260 transações concluídas de fusões e aquisições em 2009. A
KPMG recebeu vários prêmios nos últimos anos, dos quais o mais recente foi o
título de “Assessora do ano no mercado europeu de médias empresas” pela
Thomson Financial Acquisitions Monthly 2009 Awards.

At almente a KPMG Corporate Finance no Brasil conta com ma eq ipe de

ç p
diretores, administradores, conselheiros, controladores ou pessoas a
estes vinculadas.

 Não há quaisquer relações comerciais e creditícias que possam impactar
o Laudo.

Não há conflito de interesse q e prej diq e a independência necessária Atualmente, a KPMG Corporate Finance no Brasil conta com uma equipe de,
aproximadamente, 50 profissionais altamente qualificados, incluindo 8 sócios, 3
diretores e 7 gerentes alocados nos escritórios de São Paulo e do Rio de
Janeiro.

Processo interno de aprovação do Laudo

 Não há conflito de interesse que prejudique a independência necessária
para o desempenho de suas funções neste trabalho.

 O valor cobrado a título de remuneração pelos serviços prestados,
referentes à elaboração deste Laudo, é de R$ 150.000 (cento e
cinquenta mil reais), líquido de impostos.

 A avaliação econômico-financeira da Cia. Bandeirantes foi efetuada por uma
equipe de consultores altamente qualificados, sendo o trabalho acompanhado e
revisado constantemente por um gerente coordenador do trabalho. A equipe de
trabalho também foi composta de um sócio-diretor e de um sócio-revisor.

 A aprovação do Laudo ocorreu somente após as revisões do gerente, do sócio-
di d ó i i

 A KPMG Corporate Finance e outras empresas que operam sob a marca
KPMG no Brasil declaram não ter recebido remuneração pela prestação
de serviços profissionais, por parte da Cia. Bandeirantes nos últimos
doze meses anteriores ao requerimento de registro da OPA, datado de
30 de setembro de 2010.

A i f õ L d bdiretor e do sócio-revisor.

Identificação e qualificação dos profissionais envolvidos

 Fernando Afonso C. S. B. Mattar e Marcos de O. R. Coelho coordenaram e
participaram do desenvolvimento da avaliação apresentada neste Laudo e são
os responsáveis por este Cláudio R de Leoni Ramos foi o sócio-revisor do

 As informações constantes neste Laudo basearam-se nas
demonstrações financeiras auditadas da Companhia, em relatórios
gerenciais fornecidos pela Administração da Cia. Bandeirantes, e ainda
em informações públicas em geral. A KPMG Corporate Finance não foi
responsável por conduzir uma verificação independente das informações
recebidas da Companhia e de terceiros, e as utilizou no âmbito de sua
análise na medida em que as avaliou como sendo consistentes
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os responsáveis por este. Cláudio R. de Leoni Ramos foi o sócio revisor do
trabalho.

 Vide curricula vitae desses profissionais no conteúdo anexo.

análise, na medida em que as avaliou como sendo consistentes.



II. Informações sobre o avaliador (cont.) 

 Exemplos de transações de fusões e aquisições concluídas com a assessoria da KPMG Corporate Finance no Brasil:

Cliente Descrição Atuação da KPMG

1 DNP - Distribuidora Nacional de Petróleo (2010) Alienação de 100% das cotas para a Ultrapar Participações S.A. Assessor financeiro exclusivo da DNP

2 Dudony (2009) Alienação de 100% das lojas de varejo para a Lojas do Baú (Grupo Silvio Assessor financeiro exclusivo da Dudony2 Dudony (2009) ç j j p j ( p
Santos)

Assessor financeiro exclusivo da Dudony

3 Unilever (2009) Alienação das marcas "Frisco" e "Tornado" para a Santa Clara (café), 
empresa associada ao Grupo Israelense Strauss Elite.

Assessor financeiro exclusivo da Unilever

4 Repsol YPF Distribuidora (2009) Alienação ds ativos de downstram (rede de postos) no Brasil para Alesat 
Combustível

Assessor financeiro exclusivo da Repsol YPF

5 Toshiba Corporation (2008) Aquisição da Camargo Corrêa Equipamentos e Sistemas (CCES) Assessor financeiro exclusivo da Toshiba5 Toshiba Corporation (2008) Aquisição da Camargo Corrêa Equipamentos e Sistemas (CCES) Assessor financeiro exclusivo da Toshiba

6 HDL Indústria Eletrônica S.A. (2008) Alienação de 100% das ações do capital social da HDL para o Grupo 
Legrand 

Assessor financeiro exclusivo da HDL

7 Agropastoril Novo Horizonte S.A. (2008) Venda de seus ativos florestais ao fundo Ontario Teacher's Pension Plan Assessor financeiro exclusivo da Agropastoril

8 Qualimat Distribuidora de Materiais de Construção Venda de sua fábrica de argamassas localizada em Cajamar (SP) para Assessor financeiro exclusivo do Grupo Parex8 Civil S.A. (2008) Votorantim Cimentos Ltda.
Assessor financeiro exclusivo do Grupo Parex

9 Wilhelm Karmann GmbH (2008) Venda de 100% das cotas da Kamann Ghia do Brasil Ltda., subsidiária 
brasileira na Wilhelm Kamann GmbH, para o Grupo Brasil

Assessor financeiro exclusivo da Wilhelm Kamann

10 Rebière Ingredientes Alimentícios Ltda. (2008) Venda de 65% de suas cotas para Rousselot SAS. Assessor financeiro exclusivo da Rebière

11 Générale de Santé Latin América (2007) Venda de 100% de sua participação na Clínica Reñaca Assessor financeiro exclusivo da Générale de Santé11 Générale de Santé Latin América (2007) Venda de 100% de sua participação na Clínica Reñaca Assessor financeiro exclusivo da Générale de Santé

12 Grupo Lund (2007) Alienação do controle societário para a Carvajal S.A. Assessor financeiro exclusivo do Grupo Lund

13 Qualimat Distribuidora de Materiais de Construção 
Civil S.A. (2007)

Aquisição da Eliane Argamassas e Rejuntes S.A. Assessor exclusivo da Qualimat Distribuidora de Materiais 
de Construção Civil S.A.

14 ICAL (2007) Aquisição da EIMCAL Assessor exclusivo da ICAL
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( ) q ç

15 Vida Alimentos (2006) Venda  das operações do óleo composto "Maria" Assessor financeiro exclusivo da Vida Alimentos
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III. Informações sobre a Cia. Bandeirantes (Fonte: Companhia)

• Até o ano de 2009, a Cia. Bandeirantes também possuía uma unidade em
Jaguaré (SP), que foi fechada por decisão da Administração.

• Juntas, as 5 unidades de negócio totalizam uma área superior a 149 mil metros
quadrados (m2) e permitem o armazenamento e a distribuição de qualquer tipo
de produto, nos modais rodoviário, ferroviário e marítimo.

Breve histórico da Cia. Bandeirantes

• Fundada em 1935, a Cia. Bandeirantes iniciou suas operações em um contexto
de pós-crise da Bolsa de Valores de Nova Iorque e início da Era Vargas (1930-
1945), período este de instabilidade econômica e financeira, pela qual a
sociedade estava passando. Nesta época, a Cia. Bandeirantes oferecia serviços p

• De acordo com a Administração, Cia. Bandeirantes possui 2 concorrentes
principais no setor portuário:

• Marimex e Transbrasa.

p p ç
de armazenagens de commodities agrícolas (principalmente café) contra a
emissão de warrants (garantias), que eram utilizados como títulos de crédito
negociáveis, podendo ser descontados em estabelecimentos bancários ou
vendidos a investidores para a obtenção de recursos financeiros.

• Desde então, a Companhia cresceu, abrindo, em 1977, seu capital na Bolsa de
Valores de São Paulo (“Bovespa”), sob o “ticker” CBAG3. Atualmente, a Cia.
B d i t t 5 id d d ó i

3.CD Cubatão

1. IPA Santos
5.Armazéns Gerais de Santos

Bandeirantes conta com 5 unidades de negócio:

1. Instalação Portuária Alfandegada de Santos (“IPA Santos”), localizada
na cidade de Santos – SP;

2. Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação de
Paranaguá (“REDEX Paranaguá”) localizado na cidade de ParanaguáParanaguá ( REDEX Paranaguá ), localizado na cidade de Paranaguá,
próximo ao porto de Paranaguá (Paraná/PR);

3. Centro de Distribuição de Cubatão (“CD Cubatão”);

4. Centro de Distribuição Presidente Wilson, localizado em São Paulo, na
Avenida Presidente Wilson (“CD Presidente Wilson”); e

SP
PR2.REDEX Paranaguá
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5. Armazéns Gerais de Santos, localizados também na cidade de Santos.
4.CD Presidente Wilson



III. Informações sobre a Cia. Bandeirantes (cont.) (Fonte: Companhia)

Investimentos em controladas e coligadas

• Em 2006, a Cia. Bandeirantes adquiriu 99,99% das cotas do capital social da
empresa São Leopoldo Empreendimentos e Locação de Bens S/A (“São
Leopoldo”), que, por sua vez, tem como objetivo principal o controle e a
administração dos imóveis onde estão os armazéns da Cia. Bandeirantes. A

Estrutura societária

• A estrutura societária da Cia. Bandeirantes em 30 de setembro de 2010 é
composta de seguinte maneira:

Acionistas Acionistas 
minoritários (free

float)

Pessoas 
vinculadas ao Sr. 

Érico Sodré

Sr. Érico Sodré 
(59,24%) / 

Milenia Holding 
(15,00%)

ç
principal receita da São Leopoldo é, consequentemente, os aluguéis cobrados
da própria Cia. Bandeirantes (Obs.: Nos números consolidados essa receita da
São Leopoldo e respectiva despesa na Cia. Bandeirantes são eliminadas).

• A Cia. Bandeirantes possui participação de 9,52% e 10,00% nas empresas
Direx Logística Ltda. (“Direx Logística”) e Bracenter Centro Brasileiro de
Arma enagem e Distrib ição Ltda (“Bracenter”) respecti amente q e

74,24%18,65%7,12%

Coligadas Cia. Bandeirantes

Armazenagem e Distribuição Ltda. ( Bracenter ), respectivamente, que
prestam serviços de:

• Direx Logística: É responsável pelo transporte das cargas entre as
diversas unidades da Companhia. A empresa atua com frota alugada; e

• Bracenter: É um Recinto Especial de Despacho Aduaneiro (REDEX),

Direx
Logística Bracenter

10,00%9,52%

Controlada São Leopoldo Emp. 
Locação de Bens 

S.A.

ace te u ec to spec a de espac o dua e o ( ),
que tem como objetivo movimentar e armazenar cargas na retroárea
(espaço operacional de um porto a ré do cais de atracação) do Porto de
Santos. A empresa também atua no trânsito aduaneiro para importação
e exportação. A empresa atende ao segmento NVOCC (*) e ao Freight
Forwards (**).Fonte: Administração da Cia. Bandeirantes

99,9%

(*) Non Vessel Common Carrier. São empresas responsáveis pela consolidação e
d b t d d i d d i i b d ( li t ) d t d
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desmembramento das mercadorias de dois ou mais embarcadores (clientes) dentro de um mesmo
contêiner.
(**) Freight Forwards. São empresas responsáveis pelo desembaraço, embarque, desembarque e
entrega da mercadoria no cliente final.



III. Informações sobre a Cia. Bandeirantes (cont.) (Fonte: Companhia)

2. REDEX Paranaguá

• Localizado a 3 km do porto de Paranaguá, o REDEX Paranaguá opera 24 horas
por dia e possui dois armazéns, um com 13.000 m2 e outro com 6.000 m2,
para operações com contêineres em um terreno de 42.000 m2. Do total da
área construída (17.000 m2), 6.000 m2 são destinados ao armazenamento de

Unidades da Cia. Bandeirantes

1. IPA Santos

• O IPA Santos possui uma licença de operação portuária, concedida em dezembro
de 2000 pela Companhia de Docas do Estado de São Paulo (CODESP), órgão

contêineres com capacidade de até 320 TEUS. O REDEX Paranaguá possui as
seguintes características:

• Refere-se a um centro de armazenagem com vocação para operar com
diferentes tipos de cargas de commodities em geral e cargas
especializadas (química, alimentos, metal, siderúrgico, granel, entre
outras);

p p g
regulador do setor, para operar no Porto de Santos. A licença foi concedida por
um período de 20 anos, com vigência até dezembro de 2020. O contrato de
concessão prevê a possibilidade de renovação por mais 20 anos.

• O IPA Santos é um operador portuário alfandegado e centro de armazenagem
concebido para operar com cargas de commodities, em geral, farmacêuticas e
especiali adas (q ímica alimentos metal siderúrgico granel etc ) );

• Possui capacidade para carregar e descarregar até 3 contêineres
simultaneamente; e

• Possui um desvio ferroviário para 138 vagões na unidade 1 e 20 vagões
na unidade 2.

especializadas (química, alimentos, metal, siderúrgico, granel, etc.).

• Localizado em uma área com 29.119 m2 junto aos armazéns 22 e 23 do Porto de
Santos, o IPA possui uma área de armazenagem de 6.220 m2 com capacidade
estática superior à 2.000 TEUS (*), operando 24 horas por dia, além de possuir
certificação ISO 9001 (**). Atualmente, o IPA Santos opera com 3 modalidades
de carga:

REDEX Paranaguá
de ca ga

• LCL (Less than Container Load): Contêiner ocupado pela carga de mais de
um embarcador;

• FCL (Full Container Load): Contêiner ocupado pela carga de um
embarcador; e

• Break Bulk (“Carga solta”): Carga não transportada em contêiner.

(*) Twenty-foot equivalent unit ou unidade equivalente a um contêiner de 20 pés, ou 6,1m; é uma
unidade utilizada para medir a capacidade de um navio transportador, em termos de capacidade de
transporte de contêineres; por exemplo, um navio com 320 TEUS tem capacidade para transportar
320 contêineres de 20 pés ou 6 1m de comprimento

Fonte: Site da Cia. Bandeirantes

IPA Santos
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320 contêineres de 20 pés ou 6,1m de comprimento.

(**) Certificação concedida pela International Organization for Standardization (IS0) (em português,
Organização Internacional para Padronização) a empresas que adotam um grupo de normas técnicas
que estabelecem um modelo de gestão de qualidade.Fonte: Site da Cia. Bandeirantes



III. Informações sobre a Cia. Bandeirantes (cont.) (Fonte: Companhia)

4. CD Presidente Wilson

• Esta unidade opera como um complexo logístico com área total de 13.516 m2

utilizada para armazenagem e para serviços logísticos. Posicionado em um local
com fácil acesso às rodovias Anchieta e Imigrantes (Av. Presidente Wilson,
5031), o CD Presidente Wilson conta com equipamentos para carga e descarga

Unidades da Cia. Bandeirantes (cont.)

3. CD Cubatão

• O CD Cubatão iniciou suas operações em 2008. De acordo com a Administração
da Companhia, o CD Cubatão foi idealizado inicialmente para operar q p p g g

de mercadorias e estrutura para armazenagem de produtos alimentícios. O CD
Presidente Wilson possui as seguintes características:

• Estrutura para desmembramento de contêineres;

• Certificação ISO 9001; e

p p p
principalmente como um centro de exportação, aproveitando-se de uma medida
provisória, que caducou por decurso do prazo legal de 60 dias, que não foi
suficiente para que a Administração da Companhia pudesse preparar toda a
documentação necessária, não conseguindo, portanto, habilitar-se de acordo
com a medida provisória. Desta forma a unidade passou a operar como
prestadora de serviços logísticos. O CD Cubatão possui as seguintes
características

• Sistema de segurança com câmera de vídeo e monitoramento externo.
características:

• Esta unidade possui uma área 65.000 m2, utilizada para depósito de
contêineres;

• O CD Cubatão também possui uma área de 7.000 m2, disponibilizada
para REDEX; e CD Presidente Wilsonpa a ; e

• Esta unidade possui vocação para operar com diferentes tipos de
cargas de commodities, em geral, e cargas especializadas (metal,
siderúrgico, granel, etc.).

CD Cubatão

21

© 2011 KPMG Corporate Finance Ltda., uma sociedade brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e 
afiliadas à KPMG International, uma cooperativa suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. KDMS 93689.
KPMG e o logotipo da KPMG são marcas registradas da KPMG International, uma cooperativa suíça

Fonte: Site da Cia. Bandeirantes.

Fonte: Site da Cia. Bandeirantes.



III. Informações sobre a Cia. Bandeirantes (cont.) (Fonte: Companhia)

Unidades da Cia. Bandeirantes (cont.)

5. Armazéns Gerais de Santos

• Esta unidade atua como recinto de armazenagem de produtos de baixo valor
agregado, em particular açúcar em sacas.

Participação das unidades de negócio na receita operacional líquida total

• Historicamente, o IPA Santos tem sido a unidade mais representativa em
relação a (“R.O.L.”) total, conforme gráfico abaixo.

Participação das unidades de negócios na R O L (R$ mil)
g g p ç

• Este centro de armazenagem é composto por 4 terminais próximos um do
outro, localizados na cidade de Santos, que totalizam uma área de
aproximadamente 17.000 m2, sendo eles:

• 1 localizado na Rua Borges;

Participação das unidades de negócios na R.O.L. (R$ mil)

38.683

48.869
41.622

39.539

7%
9% 5%

8%
5%

2%

9%

1%

1%

2%

• 1 localizado na Rua Caiubí; e

• 2 localizados na Rua Manoel Torinho.

Armazéns Gerais de Santos

8%

7% 7% 9%
3%

5% 16%

7%

7% 5%

8%

8%
1%

São Leopoldo

Unidade Jaguaré

Armazens Gerais de Santos

CD Presidente Wilson

CD C b ã

68%
65% 72% 66%

CD Cubatão

REDEX Paranagua

IPA Santos

Fonte: Demonstrações financeiras e gerenciais da Cia. Bandeirantes.

2007 2008 2009 set/10
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Fonte: Site da Cia. Bandeirantes.



III. Informações sobre a Cia. Bandeirantes (cont.) (Fonte: Companhia)

Informações financeiras da Cia. Bandeirantes

• De 2008 para 2009, a Cia. Bandeirantes teve uma redução em sua R.O.L. de R$
48.869 mil para R$ 41.622 mil, o que equivale, em termos percentuais a uma
queda de 14,8%. Dentre as causas responsáveis, destacam-se a queda da
R.O.L. das unidades Armazéns Gerais de Santos e Unidade Jaguaré. No caso da

• De 2008 para 2009, a Cia. Bandeirantes registrou uma queda de 42% em suas
despesas operacionais de R$ 7.467 mil para R$ 4.329 mil.

• Dentre causas responsáveis, destacam-se a descontinuidade no
armazenamento de alguns tipos de produtos nos Armazéns Gerais de Santos,
bem como do fechamento da Unidade Jaguaré.g

Unidade Jaguaré, houve uma descontinuidade nas operações dessa unidade em
2009.

• No entanto, neste mesmo período, a Companhia registrou um aumento no lucro
bruto de R$ 5.842 mil para R$ 6.983 mil, o equivalente a 19,5% de aumento em
termos percentuais.

g

Abertura das despesas e receitas operacionais

-748
7 467

-4.329

38.683 

48.869 

41.622 39.539 
40.000 

60.000 

R.O.L., Custo dos serviços prestados e lucro bruto

(2.476)
(4.275) (4.841)
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(1.089)

( 38 )
(1.643)
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2.438 
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-20.000 

-
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-40.000 
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Receita operacional líquida (R$ mil) Custo dos serviços prestados (R$ mil) Lucro bruto (R$ mil)
Fonte: Demonstrações financeiras e gerenciais da Cia. Bandeirantes.

2007 2008 2009 set/10

Administrativas e tributárias Depreciações
Resultado da equivalência patrimonial Despesas financeiras
Receitas financeiras Outras receitas operacionais
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Receita operacional líquida (R$ mil) Custo dos serviços prestados (R$ mil) Lucro bruto (R$ mil)

Fonte: Demonstrações financeiras e gerenciais da Cia. Bandeirantes.



III. Informações sobre a Cia. Bandeirantes (cont.) (Fonte: Companhia)

Informações financeiras da Cia. Bandeirantes (cont.)

• Abaixo, a demonstração de resultado e o balanço patrimonial (auditado) da Cia. Bandeirantes (consolidado e controladora) em 31 de dezembro de 2009 e 30 de
setembro de 2010:

2009 Setembro/2010 2009 Setembro/2010
Balanço patrimonial (R$ mil)

ConsolidadoControladora
2009 Setembro/2010 2009 Setembro/2010

Demonstração de resultado do exercício (R$ mil)
Controladora Consolidado

ATIVO
CIRCULANTE 7.077           7.891                        2.444           5.938                       
      Caixa  e equivalentes de caixa 393              2.672                        612               2.674                        
      Contas a receber de clientes 782               2.092                        846              2.173                        
      Impostos a recuperar 107               100                            107               100                            
      Impostos diferidos 255              -                             255              -                             
      Imóvel vendido a receber -                -                             -                -                             
      Dividendos a receber 4.916           2.036                        -                -                             
      Despesas antecipadas 591              740                            591              740                            

Serviços prestados 45.978         42.439                     51.185        43.015                     
        Impostos, devoluções e abatimentos (4.165)          (3.335)                      (4.356)          (3.476)                       
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 41.813         39.104                      46.829         39.539                     
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (39.846)        (35.875)                    (39.846)        (32.577)                     
LUCRO BRUTO 1.967           3.229                       6.983           6.962                        
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS 149               (802)                          (4.329)          (4.131)                       
       Administrativas (4.625)          (2.986)                       (4.841)           (3.009)                       
       Depreciações (1.838)          (1.487)                       (2.047)           (1.643)                       
       Resultado da equivalência patrimonial 4 631           3 147                        741               -                                   Despesas antecipadas 591              740                            591              740                            

      Outros créditos 33                251                           33                251                           
NÃO CIRCULANTE 5.047           2.171                        5.047           2.171                        
      Imovel vendido a receber 1.533           1.533                        1.533           1.533                        
      Impostos diferidos 3.514           638                           3.514           638                           
PERMANENTE 30.248        33.448                     35.317        35.256                     
      Investimentos 15.064         17.875                      437               101                            
      Imobilizado 15.184         15.573                      34.880         35.155                     
TOTAL DO ATIVO 42.372        43.510                     42.808        43.365                     

PASSIVO

       Resultado da equivalência patrimonial 4.631           3.147                        741               -                             
       Despesas financeiras (1.041)           (1.306)                       (1.275)           (1.309)                       
       Receitas financeiras 2.203            1.089                        2.274            1.089                        
       Outras receitas operacionais 819              741                            819              741                            
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IR e CSLL 2.116           2.427                       2.654           2.831                       

IR e CSLL 379              (3.445)                       (158)             (3.848)                       
           Corrente -                (313)                          (537)             (716)                          
           Diferido 379              (3.132)                       379              (3.132)                       
L.L. ANTES DE MINORITÁRIOS 2.495           (1.018)                      2.496           (1.017)                       
       Participações de minoritários -                -                             (1)                  (1)                               
(PREJUÍZO) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2 495           (1 018)                      2 495           (1 018)                      

Fonte: Demonstrações financeiras da Cia. Bandeirantes.

PASSIVO
CIRCULANTE 8.644           11.934                      8.840           11.789                      
     Emprestimos e financiamentos 1.033           1.615                        1.381           1.615                        
     Fornecedores 3.917           6.937                        3.557           6.579                        
     Tributos a pagar 1.221            978                           1.425            1.189                        
     Salarios e encargos sociais 239              318                           239              318                           
     Provisões trabalhistas 652              1.346                        652              1.346                        
     Dividendos propostos 1.255           368                           1.257            368                           
     Obrigacoes diversas a pagar 151               196                           151               196                           
     Juros s/ capital proprio 176               176                           176               176                           

Ã

(PREJUÍZO) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 2.495           (1.018)                      2.495           (1.018)                      
Número de ações 201.813       201.813                    201.813       201.813                    
LUCRO LIQUIDO POR AÇÃO - R$ 12,36           12,36           

NÃO CIRCULANTE 19.086         17.280                     19.326         17.280                     
     Tributos a pagar 1.571            1.594                        1.571            1.594                        
     Partes relacionadas 7.346           6.641                        7.586           6.641                        
     Provisões para processos trabalhistas, civeis e tributários 2.279            2.711                         2.279            2.711                         
     Emprestimos e financiamentos 7.890           6.334                        7.890           6.334                        
PARTICIPAÇÕES DE MINORITÁRIOS -               -                            2                  2                               
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14.642         14.296                      14.642         14.296                      
     Capital social 3.266           8.292                        3.266           8.292                        
     Reservas de capital 5.026           -                             5.026           -                             
     Reservas de lucros 6.350           6.004                        6.350           6.004                        
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Fonte: Demonstrações financeiras da Cia. Bandeirantes.

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 42.372        43.510                     42.808        43.365                     



III. Informações sobre a Cia. Bandeirantes (cont.) (Fonte: Companhia)

Análise SWOT

• A matriz abaixo apresenta uma análise das Forças, Ameaças, Fraquezas e Oportunidades (em inglês SWOT) da Cia. Bandeirantes:

Forças Ameaçasç ç

 Setor de armazenagem e transporte em contínua expansão;

 Investimentos contínuos no setor;

 Novos entrantes;

 Oferta de infraestrutura abundante (grande concorrência);

 Possibilidade de não renovação do contrato de concessão;

 Criação do terminal privativo em Paranaguá por parte dos produtoresInvestimentos contínuos no setor;

 Incentivos fiscais concedidos pelo Governo Federal; e

 Contratos com importantes clientes.

ç p g p p p
de celulose;

 Algumas unidades possuem infra-estrutura (equipamentos e
maquinário) inferiores em relação à concorrência;

 Falta de capacidade de investimento; e

 Guerra de preços.

OportunidadesFraquezas
ANÁLISE      

SWOT   

 Posicionamento no mercado de baixo valor agregado;

 Infraestrutura antiga (necessidade de renovação);

 Falta de prioridade nas operações portuárias devido à falta de equipamento
fixo (IPA de Santos); e

 Concorrência com outras unidades alfandegárias fora da zona primária (zona
mais próxima a margem) e, portanto, em desvantagem com relação aos
custos e despesas operacionais.

 Unidades operando abaixo da capacidade plena (excluindo o IPA
Santos, que opera a plena capacidade);

 Conjuntura econômica favorável;

 Melhora na eficiência dos controles internos da Companhia;

 Desenvolvimento de operações portuárias com cargas de maior valor
agregado; e

 Consistente trabalho junto às autoridades governamentais
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 Consistente trabalho junto às autoridades governamentais.
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IV. Breve descrição do mercado de atuação da Cia. Bandeirantes

Operação portuária (Fonte: ANTAQ e SEP/PR)

• Após a edição da Lei 8.630/93 (“Lei dos Portos”) e de seu Decreto nº 4.391/93,
as operações de entrada e saída de cargas que transitam no Porto passaram
gradualmente a ser realizadas pela iniciativa privada por intermédio dos
operadores portuários, ficando as Autoridades Portuárias (AP) encarregadas dap p g
administração dos portos públicos.

• A Lei 10.233/2001 trouxe um novo marco regulatório para o setor,
estabelecendo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), como
órgão regulador, normatizador e fiscalizador das entidades existentes dentro da
área denominada Porto Organizado. Cabe ainda à ANTAQ analisar, em processo
formal cada arrendamento q e enha a ser proposto pelas A toridadesformal, cada arrendamento que venha a ser proposto pelas Autoridades
Portuárias, notadamente quanto ao Edital, à minuta do contrato e ao estudo de
viabilidade econômica para o empreendimento.

• Neste contexto, a Secretaria Especial de Portos da Presidência da República
(“SEP/PR”) é responsável pela formulação de políticas e pela execução de
medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestruturaed das, p og a as e p ojetos de apo o ao dese o e to da aest utu a
dos portos marítimos. Compete ainda à SEP/PR a participação no planejamento
estratégico e a aprovação dos planos de outorgas, tudo isso visando assegurar
segurança e eficiência ao transporte marítimo de cargas e de passageiros.

• Atualmente, o sistema portuário nacional é composto por 37 portos públicos,
entre marítimos e fluviais, 42 terminais de uso privativo e 3 complexos

á i b ã d i i i i i d A fi l dportuários que operam sob concessão da iniciativa privada. A figura ao lado
mostra alguns deles.
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Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ).



IV. Breve descrição do mercado de atuação da Cia. Bandeirantes (cont.)

Operação portuária (cont.) (Fonte: ANTAQ)

• Desde 1999, com exceção para o ano de 2009, devido a crise, os portos vêm
registrando crescimento na movimentação de cargas. Em meados desse
mesmo ano, o setor portuário começou a se recuperar da crise impulsionado,
principalmente, pelo crescimento das exportações de commodities agrícolas.

Produtos 
Diversos da 

Indústria 
Outros
20%

Principais mercadorias movimentadas nos portos brasileiros em 2009

p p p p ç g
Entretanto, até 2012, as empresas privadas atuantes no setor portuário
planejam investir cerca de 30 bilhões de dólares em obras de construção,
ampliação e modernização de suas unidades.

• Em 2009, as 10 principais mercadorias movimentadas no país representaram
80% do total geral.
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V. Avaliação pelo critério do valor econômico

Introdução

• O critério utilizado para a definição do valor da Cia.
Bandeirantes foi o do valor econômico, calculado pela
metodologia do fluxo de caixa descontado.

Fluxo de caixa descontado

Balanço patrimonial histórico
da empresa avaliada

Demonstrativo de resultado histórico
da empresa avaliada

• O fluxo de caixa descontado é largamente utilizado no
mercado para avaliação de empresas, balizando estudos de
viabilidade, compra, venda e abertura de capital de
companhias, pois permite estimar o retorno esperado de um
determinado empreendimento para o investidor.

• A descrição detalhada da metodologia do fl o de cai a

Premissas da Administração e orçamento
da empresa avaliada

• A descrição detalhada da metodologia do fluxo de caixa
descontado está apresentada no Anexo II.

• O quadro ao lado apresenta uma breve representação
esquemática do critério de avaliação utilizado.

Demonstrativo de resultado projetado
da empresa avaliada

Contas patrimoniais projetadas
da empresa avaliada

Depreciação, investimentos e variação no 
capital de giro

Fluxo de caixa livre

Despesas de Juros
(se o fluxo de caixa for 
calculado diretamente 
para os acionistas - “cash
flow to equity”) 

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa livre descontado

Taxa de desconto
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V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

 A seguir, uma breve representação esquemática do desconto a valor presente é apresentada.

Valor terminal
Fluxo de caixa perpétuo cresce a taxa 

constante ou nula

Fluxo de caixa do horizonte de 
projeção explícito

Ajustes

CFN CFN + 1 CF∞

Valor presente
do valor terminal

Valor de mercado
da empresa

CF1

CF2

CF3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valor presente
dos fluxos de

caixa projetados

da empresa
avaliada

Horizonte projetado

0 21 N N + 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Perpetuidade

Taxa de Desconto
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Taxa de Desconto
Firma: Custo do capital (WACC)
Equity: Custo do equity (CAPM)



V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

• Na perpetuidade, considerou-se uma taxa de crescimento (“g”) de 4,47% ao
ano. Essa taxa corresponde à inflação projetada para 2014, conforme divulgado
pelo relatório focus, emitido pelo BACEN (Banco Central Brasileiro).

Desconto dos Fluxos de Caixa no Tempo

• As entradas e saídas de caixa de uma empresa se dão ao longo do tempo no

Abordagem utilizada no Laudo

• No Laudo, utilizou-se a abordagem conhecida como “cash flow to the firm” na
qual o valor da empresa avaliada é calculado descontando-se a valor presente os
fluxos de caixa que estarão disponíveis para todos os provedores de capital, ou
seja, acionistas e credores.

• As entradas e saídas de caixa de uma empresa se dão ao longo do tempo no
decorrer do seu ciclo de negócios. Consequentemente, o cálculo do valor
presente do fluxo de caixa gerado ao longo de um dado período deveria
descontar individualmente os diversos desembolsos e ingressos, considerando
as respectivas datas de ocorrência. Assim, o caixa gerado no início do ano
deveria ser descontado por menos tempo que o caixa gerado no fim do ano.

• Dessa forma para simplificar os cálculos adotou se um fluxo médio no meio do

• Nessa abordagem, não são projetadas despesas e receitas financeiras oriundas
das atividades de financiamento próprio da Companhia. Consequentemente, de
forma a se calcular o valor da empresa avaliada para os acionistas, o montante
dos empréstimos e financiamentos da empresa avaliada são subtraídos do valor
total obtido para as operações da Companhia. Outros ativos e passivos não
operacionais também são somados/subtraídos do valor do negócio.

• Dessa forma, para simplificar os cálculos, adotou-se um fluxo médio no meio do
período entre o início e o fim de cada período projetivo para descontar os fluxos
de caixa.

Eventos subsequentes

• Ressaltamos que essa avaliação reflete os eventos ocorridos entre a data-base
e a data de emissão deste Laudo que foram informados pela Administração da

Moeda e data-base da projeção

• As projeções foram feitas utilizando-se o Real como moeda e foram elaboradas
em termos nominais, na data-base de 30 de setembro de 2010.

Horizonte de projeção e valor residual
e a data de emissão deste Laudo que foram informados pela Administração da
Cia. Bandeirantes à KPMG Corporate Finance. Eventuais fatos relevantes que
tenham ocorrido nesse período e que não tenham sido levados ao
conhecimento da KPMG Corporate Finance podem afetar as estimativas e os
resultados da avaliação. A KPMG Corporate Finance não foi incumbida de
atualizar este Laudo após a sua data de emissão.

Principais considerações

• Do ponto de vista teórico, tendo em vista a continuidade das operações do
negócio avaliado, o horizonte de projeção se estenderia ao infinito ou por prazos
muito longos. Entretanto, devido à grande dificuldade de se estimar parâmetros
por prazos muito longos, é prática de mercado considerar um horizonte de
projeção de alguns anos, de acordo com as características do negócio avaliado
e, ao fim desse período, adicionar um valor residual.

Principais considerações

• A avaliação do fluxo de caixa descontado foi efetuada considerando um cenário
em que a Cia. Bandeirantes permanece em sua configuração atual, ou seja,
sem levar em consideração possíveis efeitos resultantes da transação de OPA
e/ou do cancelamento de registro pretendido.

• O L d t l d t õ fi i lid d d Ci

• Na presente avaliação, observando-se as características da Cia. Bandeirantes,
considerou-se um horizonte de projeção de cinco anos e três meses, ou seja, da
data-base até 31 de dezembro de 2015.

• O valor da perpetuidade foi calculado da seguinte maneira:

Fluxo de caixa livre do 
FC  (1 )
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• O Laudo contemplou as demonstrações financeiras consolidadas da Cia.
Bandeirantes. Desta maneira, as demonstrações financeiras contemplam
também as operações da sua subsidiária São Leopoldo e das suas coligadas.

Valor da perpetuidade 
ao final do último ano 

da projeção
=

u o de ca a e do
último ano normalizado

(Taxa de desconto - Taxa de 
crescimento da perpetuidade)

=
FCn x (1+g)

(i-g)



V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Premissas macroeconômicas

• Como base para a inflação brasileira foi utilizado o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (“IPCA”). As projeções de inflação brasileira, e Produto
Interno Bruto (PIB) utilizadas nas projeções da Cia. Bandeirantes consideraram
as projeções de mercado compiladas pelo relatório focus (emitido pelo Bancop j ç p p p
Central) em 30 de setembro de 2010 para o período de 2010 a 2014. A partir de
2015, estes indicadores foram considerados constantes com base na projeção
de 2014.

• A seguir, encontram-se projetadas as premissas macroeconômicas utilizadas
nos modelos de avaliação da Companhia:

F t  R l tó i  f (BACEN)

Premissas macroeconômicas 2010 2011 2012 2013 2014

IPCA 5,1% 5,0% 4,6% 4,5% 4,5%
PIB (real) 7,5% 4,5% 4,5% 4,6% 4,7%
PIB + IPCA 13,0% 9,7% 9,3% 9,3% 9,4%

Fonte: Relatório focus (BACEN)
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V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Custo de capital Custo de capital próprio (Ke)

Taxa de desconto

• O cálculo da taxa de desconto é uma etapa fundamental da avaliação. Este fator reflete aspectos de natureza subjetiva e variável, que variam de investidor para
investidor, tais como o custo de oportunidade e a percepção particular do risco do investimento.

Ke

O custo do capital próprio pode ser calculado utilizando-se o modelo
CAPM (sigla em inglês para Modelo de Precificação de Ativos de
Capital). Considerando-se que a Companhia avaliada encontra-se no
Brasil, o custo do capital próprio é calculado de acordo com a seguinte
fórmula:

Foi utilizada a taxa WACC (sigla em inglês para Custo Médio
Ponderado de Capital) como parâmetro apropriado para calcular a
taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa da Companhia.
O WACC considera os diversos componentes de financiamento,
utilizados por uma empresa para financiar suas necessidades,
incluindo dívida e capital próprio, e é calculado de acordo com a

i fó l

p p p

Ke
Custo do Capital Próprio

Rf

ß x (E[Rm] – Rf)

seguinte fórmula:

=

+

+

=

WACC
Custo Médio Ponderado de Capital

Rb

Rs

Ib x Ia

Sendo:

D / (D+E) Kd x (1-t)

E / (D+E) Ke

x

+

x

÷

+

Sendo:
D = Total do capital de terceiros
E = Total do capital próprio
t Alí t d i t d d t ib i ã i l

Rf = Retorno médio livre de risco
β = Beta (coeficiente de risco específico da empresa

avaliada)
E[Rm] = Retorno médio de longo prazo obtido no mercado

acionário norte-americano
E[Rm] - Rf = Prêmio de risco de mercado
Rb = Risco associado ao Brasil
R P ê i d i i d h d
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t = Alíquota de imposto de renda e contribuição social
Kd = Custo do capital de terceiros
Ke = Custo do capital próprio

Rs = Prêmio de risco associado ao tamanho da empresa
Ia = Inflação de longo prazo nos Estados Unidos
Ib = Inflação Brasileira



V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Custo de capital próprio

Taxa livre de risco (Risk free rate)

• Para quantificar o retorno médio livre de risco (Rf) foi considerado o retorno
médio nos doze meses anteriores à data-base (30 de setembro de 2010), dos

• Este Beta foi então re-alavancado de acordo com a estrutura de capital da Cia.
Bandeirantes e com base na alíquota do imposto de renda e contribuição social
vigentes no Brasil e incidentes sobre as operações das empresas. Como
resultado o beta utilizado foi de 1,37.

Beta 
alavancado

Capital de 
terceiros / capital 

Taxa de IR 
efetiva de 

Beta 
desalavancado

títulos de renda fixa do Tesouro Norte-americano (T-Bond) de 30 anos, que foi
de 4,29% (Fonte: Bloomberg).

Cálculo do Beta

• O Beta é o coeficiente de risco específico da ação de uma empresa em relação
a m índice de mercado q e represente de maneira adeq ada o mercado

Prêmio de risco de Mercado

Fonte: Site do Prof. Sr.Aswalth Damodaran

alavancado
próprio (D/E) longo prazo

desalavancado

Setor de Storage/Warehousing  (armazenagem) 1,29 0,18 10% 1,11
Cia. Bandeirantes 1,37 0,36 34% 1,11

a um índice de mercado que represente de maneira adequada o mercado
acionário como um todo. No caso de avaliação de empresas cujas ações sejam
listadas e tenham negociação expressiva em bolsas de valores, o Beta da ação
pode ser calculado pela correlação dos seus retornos semanais com relação ao
índice de mercado selecionado durante os dois anos anteriores à data-base da
avaliação.

• Para o prêmio de risco do mercado acionário de longo prazo (ou seja, E[Rm] -
Rf), foi adotado o retorno médio acima da taxa do Treasury Bond proporcionado
pelo investimento no mercado acionário norte-americano no período de 1928 a
2009, que foi de 4,29% (Fonte: Site do Prof. Aswath Damodaran).

Risco Brasil
• No caso das ações da empresa não serem listadas em bolsa, considera-se que

o Beta da empresa pode ser adequadamente representado pelo Beta médio de
um grupo de empresas do seu setor de atuação. Calcula-se então o Beta médio
do setor das empresas avaliadas com base na média das correlações dos
retornos das empresas desse setor em relação aos retornos do índice de
mercado.

sco as

• Para quantificar o risco associado ao Brasil (Rb), foi considerado o diferencial
médio dos doze meses anteriores à data-base da taxa de rendimento do título
brasileiro Global-Bond 27 em relação à taxa de rendimento do T-Bond de 30
anos, que foi de 1,25% (Fonte: Bloomberg).

P ê i l h d C hi
• No caso da avaliação da Cia. Bandeirantes, para o cálculo do Beta, foi utilizado o

Beta de empresas do setor Storage/Warehousing (armazenagem). Esse Beta foi
obtido no site de um especialista em avaliações, o Professor Sr. Aswalth
Damodaran, da Universidade de Nova Iorque. Dessa forma, o Beta médio
desalavancado considerado na avaliação da Cia. Bandeirantes foi 1,11.

Prêmio pelo tamanho da Companhia

• Para o prêmio pelo tamanho da Companhia (Rs) foi considerada a taxa de
3,74%, conforme informações divulgadas pela Ibbotson Associates, para
empresas de porte comparável.
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V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Companhia Bandeirantes

Inflação Americana

• Foi considerada a inflação anual média de longo prazo nos Estados Unidos (Ia)
de 2,04%, conforme a média observada entre 1820 e 2009 (Fonte: Global
Financial Data).

Cálculo da taxa de desconto

• Na tabela abaixo é apresentado o cálculo da taxa de desconto (calculada em
termos nominais):

Custo de capital próprio - Ke

Taxa livre de risco (T-Bond) 4,29%
Beta re-alavancado 1,37        
Prêmio de risco de mercado 4,29%
Risco Brasil 1,25%

Taxa de desconto nominalInflação Brasileira

• Foi considerada a expectativa na data-base da inflação anual média no Brasil
(Ib), no período de 2010 a 2014, de 4,72%, conforme as projeções de mercado
compiladas pelo relatório focus (emitido pelo Banco Central).

Custo de capital de terceiros ,
Risco pelo tamanho da empresa 3,74%
Inflação americana de longo prazo 2,04%
Inflação brasileira média (2010 a 2014) 4,72%

Custo de capital próprio (nominal em R$) - Ke (a) 18,20%

Custo do capital de terceiros (nominal em R$) - Kd

Custo de capital de terceiros

• Para fins do custo de capital de terceiros, considerou-se um custo nominal de
dívida antes de impostos, de 10,81% calculado com base na média ponderada
dos custo dos empréstimos e financiamentos reportados pela Cia. Bandeirantes
na data-base. Após o efeito dos impostos o custo de capital de terceiros é de
7,13%. Custo do capital de terceiros (nominal em R$) - Kd

Custo do capital de terceiros - Kd 10,81%
Alíquota de IR/CSLL efetiva de longo prazo 34,00%

Custo de capital de terceiros após impostos (nominal em R$) - Kd (b) 7,13%

 

WACC

, 3%

Estrutura de capital

• A estrutura de capital adotada foi definida com base nos empréstimos e
financiamentos reportados no balancete consolidado da Cia. Bandeirantes de 30
de setembro de 2010, como sendo o montante de capital de terceiros, e o Valor
d C hi (E i l ) d d i l ó i % Capital próprio (c) 73,40%

% Capital de terceiros (d) 26,60%

WACC nominal = (a*c) + (b*d) 15,25%

da Companhia (Equity value), como sendo o montante de capital próprio.
Portanto, a estrutura de capital calculada foi de 73,40% de capital próprio e
26,60% de capital de terceiros.
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V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

C) São Leopoldo – Receita de aluguéis com terceiros

• Esta linha refere-se a receita de aluguel da São Leopoldo com outras empresas
(item C), e foi projetado com base nos valores de janeiro a setembro de 2010,
acrescido de um crescimento real de 2,5%.

Receita operacional bruta

• A receita operacional bruta da Cia. Bandeirantes foi segregada entre unidade
IPA Santos, demais operações e receita de aluguel, conforme a seguir:

A) Operação no porto de Santos (IPA Santos):
• De 2011 em diante, considerando-se o repasse da inflação brasileira.

Impostos, devoluções e abatimentos

• Os impostos, devoluções e abatimentos foram projetados com base no
percentual histórico observado no exercício findo em setembro de 2010.

p ç p

• Para o período de outubro a dezembro de 2010, considerou-se os números
previstos para o 4º trimestre do ano, pela Administração da Companhia.

• De 2011 em diante, considerou-se o repasse da inflação brasileira, por se levar
em consideração que a capacidade de operação do IPA Santos já está próxima
ao se limiteao seu limite.

• O crescimento da receita operacional líquida que ocorreu em 2010, em relação
à 2009, se deve a recuperação da economia. Se comparada a receita
operacional líquida de 2008 com 2010 a taxa de crescimento anual composta
(CAGR) é de 9,0% no período.

B) Operação de armazéns gerais (Paranaguá, Cubatão, Presidente Wilson,
Santos e Jaguaré):

• Para o período de outubro a dezembro de 2010, considerou-se os números
previstos para o 4º trimestre do ano, pela Administração da Companhia.

N l id ã ibilid d d i d• No entanto por se levar em consideração a possibilidade de um incremento de
vendas, bem como no repasse de preços aos clientes, a partir de 2011, foi
considerado o crescimento do PIB nominal (ou seja, PIB real + IPCA).
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V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Receita operacional líquida

• A seguir, apresentamos a segregação da receita da Cia. Bandeirantes projetados para o período de outubro de 2010 a dezembro de 2015, com base nas premissas
anteriormente descritas:

Receita operacional bruta Projetado

Em R$ mil

Receita operacional bruta 16.258                  62.870                66.451                70.228                74.238                78.509                

% Crescimento 6,1% 5,7% 5,7% 5,7% 5,8%

A) Serviços de armazenagem - Porto de Santos 12.190                   47.250                 49.414                 51.643                53.951                56.363                
% em relação a R.O.B. total 75,0% 75,2% 74,4% 73,5% 72,7% 71,8%

B) Serviços de armazenagem - Armazéns gerais 3.871                     14.809                 16.188                17.698                19.360                21.178                 

2013 2014 2015 2011 
Outubro a 

Dezembro 2010
2012 

% crescimento 9,7% 9,3% 9,3% 9,4% 9,4%

Elasticidade em relação ao PIB nominal (real + inflação) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

C) São Leopoldo - Receita de alugueis com terceiros 197                        811                      848                      886                     926                      968                     

% crescimento 5,0% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5%

Elasticidade em relação a inflação (apenas) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Impostos, devoluções e abatimentos (1.323)                   (5.117)                 (5.438)                (5.779)                 (6.145)                 (6.537)                 
% em relação a R.O.B. -8,1% -8,1% -8,2% -8,2% -8,3% -8,3%

A) Serviços de armazenagem - Porto de Santos (798)                       (3 093)                 (3 235)                 (3 381)                 (3 532)                 (3 690)                 A) Serviços de armazenagem  Porto de Santos (798)                       (3.093)                 (3.235)                 (3.381)                 (3.532)                 (3.690)                 
% em relação a R.O.B. - Serviços de armazenagem - Porto de Santos -6,5% -6,5% -6,5% -6,5% -6,5% -6,5%

B) Serviços de armazenagem - Armazéns gerais (477)                        (1.826)                  (1.996)                 (2.182)                  (2.387)                  (2.611)                  
% em relação a R.O.B. - Serviços de armazenagem - Armazéns gerais -12,3% -12,3% -12,3% -12,3% -12,3% -12,3%

C) São Leopoldo - Receita de alugueis com terceiros e próprio (47)                          (198)                     (207)                     (217)                     (226)                     (236)                     
% em relação a R.O.B. - São Leopoldo -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7% -3,7%

Receita operacional líquida 14.935                  57.753                61.013                64.448                68.093                71.971                 

% de crescimento 6,0% 5,6% 5,6% 5,7% 5,7%
% em relação a R O B 91 9% 91 9% 91 8% 91 8% 91 7% 91 7%% em relação a R.O.B. 91,9% 91,9% 91,8% 91,8% 91,7% 91,7%

A) Serviços de armazenagem - Porto de Santos 11.392                   44.157                 46.179                 48.262                 50.419                 52.673                

% de crescimento 5,0% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5%
% em relação a R.O.B. - Serviços de armazenagem - Porto de Santos 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5%

B) Serviços de armazenagem - Armazéns gerais 3.394                     12.983                14.193                 15.517                 16.974                 18.568                

% de crescimento 9,7% 9,3% 9,3% 9,4% 9,4%
% em relação a R.O.B - Serviços de armazenagem - Armazéns gerais 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7% 87,7%

C) São Leopoldo - Receita de alugueis com terceiros e próprio 149                        613                      641                      670                      700                      731                      
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• Os números projetados podem ter sido reclassificados em relação aos números históricos, apenas para fins de análise, e essa reclassificação não impacta no
resultado final da avaliação.

% de crescimento 5,0% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5%



V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

• As despesas gerais e administrativas foram projetadas no período de outubro a
dezembro de 2010, com base nos valores de janeiro a setembro de 2010,
acrescidas da inflação brasileira proporcional ao período.

• De 2011 em diante, estas despesas foram projetadas acrescidas da inflação
brasileira, e do crescimento de volume da operação com uma elasticidade de
20% (ou seja caso o volume cresça 5% ao ano estas despesas aumentarão

Custos dos serviços prestados

• Os custos dos serviços prestados foram projetados, para o período de outubro a
dezembro de 2010, a fim de refletir a sazonalidade deste período e o aumento
do volume ocorrido. A natureza destes custos provêm da locação de máquinas
e equipamentos, horas extras, entre outros gastos atípicos, decorrentes da 20% (ou seja, caso o volume cresça 5% ao ano, estas despesas aumentarão

1% ao ano).

• As outras receitas operacionais (composta basicamente por aluguéis de imóveis
recebidos) foram projetadas, do período de outubro a dezembro de 2010, com
base nos valores de janeiro a setembro de 2010, acrescidas da inflação
brasileira proporcional ao período. De 2011 em diante, as outras receitas
operacionais também foram projetadas acrescidas da inflação brasileira

q p g p
demanda por locais de armazenagem da cana-de-açúcar que a capacidade
operacional do porto não estava atendendo.

• No ano de 2011, utilizou-se o percentual médio observado no exercício findo em
2010, e a partir de 2012 a 2015, a Administração da Companhia prevê melhoras,
e portanto foi adotado como premissa um ganho de margem de 0,8% ao ano,
atingindo em 2015 m percent al da receita operacional líq ida de 81 0% operacionais também foram projetadas acrescidas da inflação brasileira.

Depreciação

• Considerou-se a despesa de depreciação dos ativos imobilizados já existentes,
na data-base do trabalho, acrescida da depreciação dos novos investimentos.

• Para os ativos já existentes foram consideradas as taxas médias de depreciação

atingindo em 2015 um percentual da receita operacional líquida de 81,0%.

(Despesas)/Receitas operacionais

• As (Despesas)/Receitas operacionais são compostas por:

• Gerais e administrativas; e
• Para os ativos já existentes foram consideradas as taxas médias de depreciação

aplicadas pela Companhia por categoria de ativo.

• Para a depreciação dos investimentos de manutenção, foi adotada a alíquota
média ponderada de cerca de 6,9% ao ano, calculada com base nas taxas de
depreciação dos ativos existentes na data-base.

R lt d fi i ã i l

• Outras receitas operacionais.

• As despesas gerais e administrativas são compostas por:

• Despesas gerais;

• Despesas com pessoal;
Resultado financeiro e não operacional

• Refere-se basicamente a:

• Resultado de equivalência patrimonial;

• Receitas/(despesas) financeiras;

• Despesas com honorários;

• Despesa com utilidades e serviços;

• Despesas com serviços contratados;
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• Dividendos;
• Despesas com veículos; e

• Despesas com taxas diversas.



V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Capital de giro

• O capital de giro foi projetado de acordo com o crescimento previsto nas
operações da Cia. Bandeirantes e baseado nas contas de 30 de setembro de
2010, conforme tabela a seguir:

• Contingências;

• Ganho na Alienação de Imobilizado;

• Reversão de PDD;

M lt lhi t d t ib t t t d i f ã• Multas por recolhimento de tributos em atraso e autos de infração; e

• Despesas com CPMF (Contribuição Provisória sobre a Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira).

• A abordagem de avaliação utilizada no presente Laudo não considera a projeção
d lt d ã i l t t bj ti ti

Aplicações No. dias Base de cálculo

Caixa  e equivalentes de caixa 18           Dias da Receita operacional líquida
Contas a receber de clientes 15           Dias da Receita operacional líquida
Impostos a recuperar 1              Dias da Receita operacional líquida
Despesas antecipadas 5             Dias da Receita operacional líquida
Outros créditos 2              Dias da Receita operacional líquida

de resultado não operacional, uma vez que esta tem como objetivo estimar o
valor de uma empresa com base na sua geração de caixa operacional.

Imposto de Renda e Contribuição Social

• Para fins de cálculo do imposto de renda e da contribuição social foi considerada
a legislação vigente, e o regime tributário adotado pela Cia. Bandeirantes e pela

Origens No. dias Base de cálculo

Fornecedores 55           Dias de Custo dos produtos vendidos
Tributos a pagar 8             Dias da Receita operacional líquida
Salarios e encargos sociais 2              Dias de CPV + Despesas operacionais
Provisão para Ferias 10            Dias de CPV + Despesas operacionais
Obrigacoes diversas a pagar 2              Dias de CPV + Despesas operacionais

a eg s ação ge te, e o eg e t butá o adotado pe a C a a de a tes e pe a
São Leopoldo.

• Na data-base, a Cia. Bandeirantes possuía saldo de Prejuízos Fiscais
acumulados e Base Negativa de Contribuição Social, que foram considerados
em nossos cálculos.

N i iNovos investimentos

• Os novos investimentos referiam-se a investimentos necessários à
continuidade e manutenção das operações da Cia. Bandeirantes. Adotou-se
como premissa o re-investimento de 150,0% da depreciação dos ativos
existentes na data base da avaliação, durante o período projetivo, de forma a
adequar os ativos às operações da Companhia
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adequar os ativos às operações da Companhia.



V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Demonstração do Resultado

• A seguir, estão apresentados as projeções do resultado da Cia. Bandeirantes projetados para o período de outubro de 2010 a dezembro de 2015, com base nas
premissas anteriormente descritas:

Demonstração de resultado Projetadoe o st ação de esu tado

Em R$ mil

Receita operacional bruta 16.258                  62.870                66.451                70.228                74.238                78.509                

Impostos, devoluções e abatimentos (1.323)                    (5.117)                  (5.438)                 (5.779)                  (6.145)                  (6.537)                 

2012 2013 2014 2015 
Outubro a 

Dezembro 2010
2011 

p , ç ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Receita operacional líquida 14.935                  57.753                61.013                64.448                68.093                71.971                 

Custo dos serviços prestados (13.292)                  (48.630)               (50.886)               (53.235)               (55.700)                (58.297)               

Lucro bruto 1.643                     9.123                  10.126                11.213                12.392                13.675                

(Despesas) / Receitas operacionais (694)                       (2.921)                  (3.088)                 (3.264)                  (3.449)                  (3.645)                 

EBITDA 949                        6.202                  7.038                  7.949                   8.943                  10.030                

Depreciação (672)                       (2.418)                  (2.667)                  (2.927)                  (3.163)                 (3.488)                 

EBIT 277                        3 784                  4 371                  5 021                  5 780                  6 541                  EBIT 277                        3.784                  4.371                  5.021                  5.780                  6.541                  

Resultado financeiro e não operacional -                          -                       -                       -                       -                       -                       

EBT 277                        3.784                  4.371                  5.021                  5.780                  6.541                  

IR & CS (114)                        (481)                     (503)                     (525)                     (646)                     (795)                     
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Lucro líquido 162                        3.303                  3.868                  4.496                   5.135                  5.746                  



V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Demonstração do Resultado (cont.)

• A seguir, está apresentada a análise vertical do resultado projetado para a Cia. Bandeirantes:

Demonstração de resultado Projetadoç

Em relação a receita operacional líquida - %

Receita operacional líquida 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Custo dos serviços prestados 89 0% 84 2% 83 4% 82 6% 81 8% 81 0%

2015 
Outubro a 

Dezembro 2010
2014 2013 2011 2012 

Custo dos serviços prestados -89,0% -84,2% -83,4% -82,6% -81,8% -81,0%

Lucro bruto 11,0% 15,8% 16,6% 17,4% 18,2% 19,0%

(Despesas) / Receitas operacionais -4,6% -5,1% -5,1% -5,1% -5,1% -5,1%

EBITDA 6,4% 10,7% 11,5% 12,3% 13,1% 13,9%

Depreciação -4,5% -4,2% -4,4% -4,5% -4,6% -4,8%

EBIT 1,9% 6,6% 7,2% 7,8% 8,5% 9,1%

Resultado financeiro e não operacional 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

EBT 1,9% 6,6% 7,2% 7,8% 8,5% 9,1%

IR & CS -0,8% -0,8% -0,8% -0,8% -0,9% -1,1%

Lucro líquido 1,1% 5,7% 6,3% 7,0% 7,5% 8,0%
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V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Fluxo de caixa operacional

 Com base nas premissas utilizadas, na taxa de desconto de 15,25% a.a. (vide Capítulo V – Taxa de desconto) e nas informações fornecidas pela Administração da 
Companhia, foram projetados os fluxos de caixa livres operacionais e descontados a valor presente, considerando a data-base de 30 de setembro de 2010.

 A seguir, estão apresentados o fluxo de caixa estimado para o período projetado e o valor estimado da Cia. Bandeirantes:g p p p p j

Fluxo de caixa

Em R$ mil

Lucro líquido 162                        3.303                  3.868                  4.496                   5.135                  5.746                  5.746                  

PerpetuidadeOutubro a 
Dezembro 2010

2011 2012 2013 2014 2015 

Projetado

(+) Depreciação 672                        2.418                   2.667                   2.927                   3.163                  3.488                  3.488                  
(-) Investimentos (1.008)                    (3.627)                  (4.000)                  (4.391)                  (4.744)                  (5.232)                  (3.488)                 
(+/-) Capital de giro 309                        241                      146                      148                      152                      156                      123                      

Fluxos de caixa (operacionais) l ivres 135                       2.335                 2.681                  3.180                  3.705                  4.158                  5.869                  

Meses (meio período) 1,5                         9,0                       21,0                     33,0                     45,0                     57,0                     
Taxa de desconto 15,25% 15,25% 15,25% 15,25% 15,25% 15,25%

Fluxo de Caixa Descontado 133                       2.099                  2.091                  2.152                  2.176                  2.119                  
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V. Avaliação pelo critério do valor econômico (cont.)

Ajustes econômico

 Após cálculo do valor da operação, para obter o valor do patrimônio, é necessário levar em consideração certos ajustes econômicos relacionados aos passivos e aos 
ativos da Companhia.

 Para avaliação da Cia. Bandeirantes, foram considerados ajustes de R$ 17,8 milhões, com base nos itens do Balanço Patrimonial, que não foram levados em ç j ç q
consideração nas projeções.

 Abaixo está apresentado os ajuste ao valor do negócio:

Cálculo do Valor da Companhia (Em  R$ mil)

Taxa de desconto 15,25%
Taxa de crescimento da perpetuidade ("g") 4 47%

(Em  R$ mil)Ajustes - Ativos/Passivos não operacionais
Taxa de crescimento da perpetuidade ( g ) 4,47%

Valor presente do fluxo de caixa projetado 10.770            
Valor presente da perpetuidade 28.966           
Valor do negócio (antes dos ajust. econômicos) 39.736           

Ajustes econômicos (17.805)          

Valor da Companhia (Equity Value ) 21.931           

(+) Imovel vendido a receber 1.533              
(+) Investimentos 101                  

(-) Emprestimos e financiamentos (CP + LP) (7.949)             
(-) Outros passivos não operacionais (544)                
(-) Tributos a pagar de longo prazo (1.594)             
(-) Partes relacionadas (6.641)             
( ) P i õ    t b lhi t  i i   t ib tá i (2 711)              

Análise de sensibilidade

 A seguir, está apresentada uma análise de sensibilidade, a partir do valor por ação e Equity Value, no qual definimos um intervalo mínimo e máximo:

Quantidade de ações (p/ lote de mil) 201.813         

Valor por ação (R$ / ação) 108,67           

(-) Provisões para processos trabalhistas, civeis e tributários (2.711)              

Total (17.805)          

Conclusão

Sensibilidade -5% Valor 5%

 Valor por ação (R$)        103,50        108,67        113,84 

 Equity Value (R$ mil)       20.887        21.931        22.975 
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 Com base no objetivo, no escopo do trabalho e nas premissas descritas anteriormente, a estimativa do valor econômico-financeiro da Companhia, em 30 de 
setembro de 2010, é de R$ 21,9 milhões, conforme demonstrado acima.
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VI. Avaliação pelo critério do patrimônio líquido contábil 

Avaliação pelo patrimônio líquido contábil por ação

 Apresentamos a seguir o cálculo do valor da Cia. Bandeirantes pelo critério do 
patrimônio líquido contábil por ação na data-base de 30 de setembro de 2010:

Cálculo do valor patrimonial por ação da Cia  Bandeirantes (Em  R$ mil)Cálculo do valor patrimonial por ação da Cia. Bandeirantes (Em  R$ mil)

Patrimônio líquido 14.296            
Quantidade de ações (p/ lote de mil) 201.813          
Valor Patrimonial por ação 70,84              
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Anexo I - Glossário

ANTAQ

BOVESPA

Bloomberg

Agência Nacional de Transportes Aquaviários

Bolsa de Valores de São Paulo S.A. – BVSP

Empresa provedora de informações para o mercado financeiro

CAGR 

CAPM

CBLC 

CODESP

Abreviação em inglês de taxa de crescimento anual composta (“Compounded Annual Growth Rate”)

Abreviação em inglês de modelo de precificação de ativos de capital (“Capital Asset Pricing Model”)

Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia

C hi d D d E d d Sã P lCODESP

COFINS

Companhia

CPMF

Companhia de Docas do Estado de São Paulo

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Companhia Bandeirantes de Armazéns Gerais

Contribuição Provisória sobre a Movimentação FinanceiraCPMF

CVM

CVM 361

CVM 436

Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira

Comissão de Valores Mobiliários

Instrução CVM nº 361 de 5 de março de 2002

Instrução CVM nº 436 de 5 de julho de 2006, que acrescenta o Anexo III e altera a CVM nº 361

CVM 480

DFP

EBIT 

Instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação
em mercados regulamentados de valores mobiliários.

Demonstrações Financeiras Padronizadas

Abreviação em inglês de Lucro Antes dos Juros e dos Impostos (“Earnings Before Interest and Tax”)
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EBIT 

EBITDA

Abreviação em inglês de Lucro Antes dos Juros e dos Impostos ( Earnings Before Interest and Tax )

Abreviação em inglês de Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (“Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and
Amortization”)



Anexo I - Glossário (cont.)

EMBI

FAS

IBGE

Abreviação em inglês para o índice de títulos de mercados emergentes (“Emerging Markets Bond Index”)

Financial Advisory Services

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IPCA

IPTU

ISS

ITR

Índice de inflação medido pelo IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo)

Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana

Imposto Sobre Serviços

D õ Fi i T i iITR

KPMG

KPMG Corporate Finance 

NYSE

Demonstrações Financeiras Trimestrais

Empresas que atuam sob a marca detida pela cooperativa suíça KPMG

KPMG Corporate Finance Ltda. 

Bolsa de Valores de Nova IorqueNYSE

OPA 

PIB 

PIS

Bolsa de Valores de Nova Iorque

Oferta Pública para Aquisição de ações 

Produto Interno Bruto 

Programa de Integração Social

PPP

REFIS

R.O.L.

Parceria Público-Privada

Programa de Recuperação Fiscal

Receita operacional líquida
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Anexo I - Glossário (cont.)

SELIC

Storage/Warehousing

Subsidiárias

Sistema Especial de Liquidação e Custódia

Setor de armazenagem, dentro do qual é classificada a Cia. Bandeirantes, de acordo com a Bloomberg

Todas as empresas com investimentos diretos ou indiretos da Cia. Bandeirantes, apresentadas neste Laudo 

SWOT

WACC

Abreviação em inglês da análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa (“Strengths, weaknesses, opportunities and 
threats”)

Abreviação em inglês do custo médio ponderado do capital próprio e de terceiros (“Weighted Average Cost of Capital”)
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Anexo II - Descrição dos critérios de avaliação

 Apresentamos a seguir uma descrição dos critérios de avaliação previstos na
CVM 361:

Preço médio ponderado de cotação das ações

 Esse critério consiste na observação das negociações realizadas com cada

 Deve-se observar que o patrimônio líquido contábil de uma empresa geralmente
não reflete o valor de seus ativos intangíveis, que contribuem para a geração de
caixa, resultando em mais relação ao patrimônio líquido contábil. Além disso,
em um cenário de eventual venda desses ativos e liquidação da empresa, os
valores a serem obtidos, bem como os custos a serem incorridos nesse
processo, não são refletidos adequadamente nesse critério de avaliação.ç g ç

classe de ações por um período de tempo específico. Calcula-se a cotação
média ponderada da cotação das ações a partir dos volumes diários negociados
(financeiro e de lotes de ações) em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado.

 O tempo estipulado para observação das negociações deve ser suficientemente
longo para red ir o efeito de e ent ais oscilações de preço q e possam ca sar

p q ç

Fluxo de caixa descontado

 O fluxo de caixa descontado está fundamentado no conceito de que o valor de
uma empresa ou negócio está diretamente relacionado aos montantes e às
épocas nos quais os fluxos de caixa livres, oriundos de suas operações, estarão
disponí eis para distrib ição Portanto para os acionistas o alor da empresa élongo para reduzir o efeito de eventuais oscilações de preço que possam causar

distorções no cálculo do valor a preço de mercado. A CVM 361 determina o
período de 12 (doze) meses como base para o cálculo do preço médio
ponderado das ações.

 Na avaliação pelo preço médio ponderado das ações, o prêmio de controle não
é considerado, por se tratar de método fundamentado na cotação das ações

disponíveis para distribuição. Portanto, para os acionistas, o valor da empresa é
medido pelo montante de recursos financeiros a serem gerados no futuro pelo
negócio, descontados a valor presente, para refletir o tempo, o custo de
oportunidade e o risco associado a essa distribuição.

 Esse método também captura os ativos intangíveis, tais como marca, carteira
de clientes, carteira de produtos e participação de mercado, na medida em queé co s de ado, po se t ata de étodo u da e tado a cotação das ações

negociadas diariamente nos mercados de capitais. Raramente esse tipo de
negociação envolve a transferência do controle acionário das empresas no
mercado brasileiro.

 A adequação desse critério depende da liquidez das ações das empresas
negociadas nas bolsas de valores.

de c e tes, ca te a de p odutos e pa t c pação de e cado, a ed da e que
todos esses ativos se refletem na capacidade de a empresa gerar resultados.

 Para os fins da avaliação, considera-se que 100% dos excedentes de caixa
estarão disponíveis para distribuição na época em que forem gerados.

 Para calcular o fluxo de caixa futuro gerado pelas operações de uma empresa,
i i i l j l d A l lí id j d

Valor do patrimônio líquido contábil

 Esse critério pressupõe que o valor do patrimônio líquido contábil, apurado nas
demonstrações financeiras de uma determinada empresa, equivale ao valor da
empresa.

inicialmente projetam-se os seus resultados. Aos lucros líquidos projetados,
adicionam-se as despesas com depreciação (por se tratar de despesas sem
efeito na geração de caixa) e subtraem-se os investimentos, a necessidade de
capital de giro, e os aumentos ou diminuições no endividamento. Outros itens
com efeito sobre o fluxo de caixa da empresa também são considerados
quando apropriado.
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Anexo II - Descrição dos critérios de avaliação (cont.)

 É importante ressaltar que o lucro líquido calculado nas projeções de resultado
não é diretamente comparável ao lucro líquido contábil a ser apurado
futuramente nos exercícios subsequentes. Isso se deve ao fato, entre outras
razões, de que o lucro líquido realizado é afetado por fatores não operacionais
ou não recorrentes, tais como receitas eventuais, receitas não operacionais,
receitas e/ou despesas com variações monetárias e cambiais, entre outras.p ç
Estes fatores não são projetados em razão de sua imprevisibilidade ou por
motivos de simplificação das projeções.

 A projeção dos demonstrativos de resultados futuros destina-se tão somente à
finalidade de se calcular o fluxo de caixa projetado do negócio que está sendo
avaliado, que contempla os fluxos futuros disponíveis para os acionistas. Nessa
etapa da a aliação o q e se q er estimar é a capacidade de geração de cai aetapa da avaliação, o que se quer estimar é a capacidade de geração de caixa
proveniente das operações normais da Empresa, ou seja, seu potencial de gerar
riqueza para os acionistas em decorrência de suas características operacionais.

 Os fluxos de caixa anuais são, então, descontados pelo custo de capital próprio,
que já reflete o custo de oportunidade em investimentos em empresas com
atuação similar àquela que está sendo avaliada. Posteriormente, os fluxos deatuação s a àque a que está se do a a ada oste o e te, os u os de
caixa descontados são somados para se estimar o valor do negócio.

 Para que seja determinado o valor da empresa avaliada e, consequentemente, o
valor econômico de suas ações ou quotas, ao/do valor do negócio calculado
anteriormente são adicionados/deduzidos os ativos e passivos não operacionais
existentes na data-base da avaliação bem como eventuais contingências e/ou

di á i ã i i loutros pagamentos extraordinários não operacionais eventualmente
identificados.
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Anexo III – Curricula vitae

Nome • Cláudio Roberto de Leoni Ramos

Cargo • Sócio, Corporate Finance (M&A), São Paulo - Brasil

Qualificações
• MBA em Finanças, Economia e Negócios Internacionais - New York University’s Leonard N. Stern School of Business
• Università Commerciale Luigi Bocconi, Milão.
• Bacharel em Engenharia Mecânica - Universidade de Brasília, Brasil

N • F d Af C S B M tt

Experiência
• Cláudio vem trabalhando em corporate finance e investment banking desde 1993. Sua experiência inclui pesquisa, cross-border private

placements e fusões e aquisições, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Cláudio vem assessorando clientes em processos de M&A
desde 1994, e trabalha na KPMG Corporate Finance desde 1996.

Setor de especialização • Seguradoras e Instituições Financeiras, Alimentos e Bebidas e Indústria Automotiva

Nome • Fernando Afonso C. S. B. Mattar

Cargo • Diretor, Corporate Finance (M&A), São Paulo - Brasil

Qualificações • Engenharia Mecânica – Universidade Mackenzie – SP
• Pós graduação em Administração de Empresas – Fundação Getúlio Vargas – FGV-SP

Experiência

• Fernando atua desde 1995 em consultoria empresarial, realizando projetos de avaliações econômico-financeiras, fusões e aquisições,
reestruturação financeira de empresas, e start-up de empresas e unidades de negócio. Iniciou na KPMG em 2006. Antes atuou como

Experiência gerente da Arthur Andersen e trabalhou como gerente de desenvolvimento de negócios para o empresas do Grupo Cisneros na América
Latina.

Setor de especialização • Financeiro, Tecnologia da Informação, Farmacêutico, Entretenimento, Serviços de Internet, Produtos de Consumo (alimentos, bebidas,
papel e celulose, etc.), Telecomunicações e Empresas de Varejo.

Nome • Marcos de Oliveira R. Coelho

Cargo • Gerente Senior, Corporate Finance (M&A), São Paulo - Brasil

Qualificações
• MBA - Aston University – Birmingham – Reino Unido
• Pós-graduação em Finanças – IBMEC/MG
• Bacharel em Administração de Empresas – PUC/MG

Experiência
• Marcos começou na auditoria da KPMG de Belo Horizonte, em 1998, e atualmente atua pela área de Corporate Finance da KPMG de São

Paulo. Ao longo de sua carreira, Marcos acumulou vasta experiência em assessoria em fusões e aquisições, valuations e análise de
investimentos em uma ampla gama de setores
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investimentos em uma ampla gama de setores.

Setor de especialização • Financeiro, Industrial, Produtos de Consumo (químico, alimentos e bebidas), Setor de Serviços, Meios de Comunicação e Aeronáutico.
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Anexo IV - Beta do setor de armazenagem

Observação

 O Beta utilizado na avaliação considera uma amostra relevante e diversificada

Ticker Nome comercial da empresa Beta alavancado

1 NAGIS IN     AEGIS LOGISTICS 1,85
 O Beta utilizado na avaliação considera uma amostra relevante e diversificada

de empresas que atuam no setor de Storage/Warehousing (armazenagem), de
forma a melhor refletir a volatilidade do setor em relação ao mercado.

 De acordo com Copeland, Koller e Murrin, autores do livro Avaliação de
Empresas Valuation da editora Pearson / Makron Books, que é referência
mundial para questões de avaliação de empresas, “o beta médio setorial

2 AGIS IN     AEGIS LOGISTICS 1,87
3 269 HK     CHINA TIMBER RESOURCES GROUP 2,05
4 2614 TT     EASTERN MEDIA INTERNATIONAL 1,87
5 5607 TT     FARGLORY FTZ INVESTMENT HOLD 0,36
6 GSSC EY     GEN SILOS & STORAGE 0,86
7 GKE SP     GKE INTERNATIONAL 1,15
8 GWCS QD     GULF WAREHOUSING 1 08 costuma ser mais estável e confiável do que o de empresas individuais porque

os erros de mensuração tendem a se compensar mutuamente”.

 Consequentemente, utilizamos a mesma amostra de empresas adotada por
Damodaran, em seu site na internet, para definir o beta médio do setor de
armazenagem e o utilizamos no cálculo da taxa de desconto dos fluxos de caixa
da Cia Bandeirantes

8 GWCS QD     GULF WAREHOUSING 1,08
9 KW JA     KINGSTON WHARVES 0,72
10 AGILITY UH   PUBLIC WAREHOUSING N/A
11 AGLTY KK     PUBLIC WAREHOUSING 1,81
12 REFRI KK     REFRIGERATION INDUSTRIES CO 0,91
13 237 HK     SAFETY GODOWN CO 0,70
14 600787 CH    ZHONGCHU DEV-A 1,57 da Cia. Bandeirantes.

Beta 
alavancado

Capital de 
terceiros / capital 

próprio (D/E)

Taxa de 
IR efetiva

Beta 
desalavancado

Média 1,29

Fonte: http://pages.stern.nyu/~adamodar/ 

Setor Storage/Warehousing 
(armazenagem)

1,29 0,18 10% 1,11
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