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Referência: Ofício n° 6302/2008/SDE/GAB de 18 de setembro de 2008.
Assunto: ATO DE CONCENTRAÇÃO
n.º 08012.009447/2008-82
Requerentes: COSAN S.A. Indústria e
Comércio e Mansilla Participações
Ltda. .
Operação: associação entre a Cosan e
a Mansilla, para a constituição da
Radar Propriedade Agrícolas S.A.
Recomendação:
aprovação
sem
restrições.
Versão Pública.
Procedimento Sumário
Nos termos da Portaria SEAE nº 83, de 19 de novembro de 2007, e
considerando a solicitação da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da
Justiça, nos termos do art. 54 da Lei nº 8.884/94, a Seae emite parecer técnico
referente ao ato de concentração entre as empresas COSAN S.A. Indústria e
Comércio e Mansilla Participações Ltda. .
O presente parecer técnico destina-se à instrução de processo
constituído na forma a Lei n.º 8.884, de 11 de junho de 1994, em curso
perante o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC.
Não encerra, por isto, conteúdo decisório ou vinculante, mas apenas
auxiliar ao julgamento, pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, dos atos e condutas de que trata a Lei.
A divulgação de seu teor atende ao propósito de conferir publicidade aos
conceitos e critérios observados em procedimentos da espécie pela
Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE, em benefício da
transparência e uniformidade de condutas.
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I. Do Pedido de Confidencialidade
1
Cabe ressaltar que as Requerentes solicitaram confidencialidade de
informações prestadas a esta Secretaria em relação às seguintes
documentações:
a) valor da operação (Anexo I, item II.5); e
b) contrato; (Anexo I, item III.1);
2
Em análise à solicitação supra, por ser tratarem de informações
relacionadas ao valor da operação e contratos, assim como dispõe o artigo 4°,
incisos VII e VIII da Portaria n° 46, de 28 de março de 2006, concede-se o
tratamento confidencial aos itens acima mencionados e, portanto, sua autuação
em apartado confidencial.
I – Requerentes
3
A Cosan S.A. Indústria e Comércio (“Cosan”) é uma sociedade
brasileira pertencente ao Grupo Cosan. O Grupo Cosan atua na produção de
açúcar e álcool para o mercado interno e externo o que representa 80% da
produção de açúcar e cerca de 30% de sua produção de álcool. Os acionistas
que detém participação no capital social da Cosan são: Cosan Limited (56,1%);
Kuok (5,9%); Sucden (1,8%) e Novo Mercado (36,2%).
4
O Grupo Cosan atua, no Brasil, por meio de 21 empresas que estão
relacionadas no item I.8, do Anexo I, da Resolução CADE n° 15/98.
5
Em 2007, o faturamento do Grupo Cosan, no Brasil, foi de R$ 1,7 bilhão;
nos demais países do Mercosul, não foi informado e, no mundo, de R$ 3,97
bilhões. No mesmo período, o faturamento da Cosan, no Brasil, foi de R$ 668
milhões e, no mundo de R$ 1,4 bilhões. No Mercosul não foi informado.
6
Segundo as Requerentes, nos últimos três anos, o Grupo Cosan
participou de 10 Atos de Concentração, no Brasil, que foram submetidos ao
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) e estão relacionados no
item I.10, do Anexo I, da Resolução CADE n° 15/98.
7
A Mansilla Participações Ltda. (“Mansilla”) é uma sociedade brasileira
de participações e não desenvolve qualquer atividade operacional. A Mansilla é
controlada pela Teachers Insurance And Annuity Association (“TIAA”), empresa
controladora do Grupo TIAA. A TIAA é um fundo de pensão norte-americano
que atua no planejamento de aposentadorias por meio de investimentos em
capitais de outras empresas. A TIAA não atua no Brasil. O único acionista com
participação superior a 5% no capital social da Mansilla é a Teachers Insurance
And Annuity Association (“TIAA”), com 99,99% de participação. No Brasil, o
Grupo TIAA possui participação somente na Mansilla.
2
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8
Em 2007, o faturamento do Grupo TIAA, no mundo, foi de R$ 870,30
milhões (US$ 446,31 milhões)1; nos demais países do Mercosul, incluindo o
Brasil, não houve faturamento.
9
Nos últimos três anos, o Grupo TIAA não realizou qualquer operação
relacionada a ato de concentração no Brasil e Mercosul.
III – Descrição da Operação
10
A operação trata-se da associação entre a Cosan e a Mansilla, para a
constituição da Radar Propriedade Agrícolas S.A. (“Radar”), empresa que tem
como objetivo investir em imóveis agrícolas no Brasil através da identificação
de propriedades rurais com alto potencial de valorização, para subseqüente
arrendamento e/ou venda.
11
Segundo as Requerentes, o capital social da Radar passará a ser
compartilhado, sendo aproximadamente 18,9 % pertencente à Cosan e 81,1%
a Mansilla. Segundo o acordo de acionistas, a Cosan terá controle ordinário da
Radar, através da maioria dos votos do Conselho de Administração, tendo, em
complemento, a opção de subscrever a 20% do capital social da Radar, ao
mesmo valor da capitalização inicial, nos próximos 10 anos.
12
O contrato foi assinado em 27 de agosto de 2008, pelo valor de
confidencial. A operação foi apresentada somente ao SBDC, fato ocorrido em
17/08/2008.
III – Setores de atividades das empresas envolvidas
13
O Grupo Cosan atua no setor sucroalcooleiro (cana-de-açúcar, açúcar e
álcool) bem como no setor de produtos alimentícios e portuários de graneis em
Santos.
14
A Mansilla é uma sociedade holding que não desenvolve atividades
operacionais. A TIAA não atua no Brasil.
IV – Considerações sobre a natureza da Operação
15
De acordo com as informações acima, verifica-se que não há
sobreposição horizontal entre as atividades das partes, uma vez que a Mansilla
não possui atividades no Brasil. Segundo as Requerentes, a Cosan já realizava
de forma cativa à avaliação de imóveis rurais e a Radar utilizará de referido
expertise para a comercialização de imóveis, os quais poderão ser
comercializados à Cosan.
1

Conversão do Dólar para Real em 2007: US$ 1+ R$ 1,95. Fonte BACEN.
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16
Dessa forma, constata-se que a operação representará a entrada das
Requerentes, por meio da Radar, no mercado imobiliário rural no Brasil,
referente a avaliação de propriedades rurais para posterior comercialização
destas.
17
A presente operação foi analisada mediante o procedimento sumário,
com base no inciso II do artigo 6° da Portaria Conjunta SEAE/SDE n° 1, de 18
de fevereiro de 2003 (Associação de duas ou mais empresas separadas para a
formação de nova empresa).

VI. Recomendação
18

Recomenda-se a aprovação da operação sem restrições.

À apreciação superior.

MARCIA AUCAR FRANÇA
Técnica

RICARDO KALIL MORAES
Coordenador-Geral de Controle de Estruturas de Mercado

De acordo.

ANTONIO HENRIQUE PINHEIRO SILVEIRA
Secretário de Acompanhamento Econômico, Interino
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