




lista, no interior de São Paulo. É um casarão de pouco char-
me, erguido em 1924, pintado de marrom-claro com deta-
lhes em branco. Um anúncio no mural da empresa marca a
data de uma missa de ação de graças, para que funcionários
e seus familiares peçam bênçãos pela 61a safra da Zilor. Uma
ajuda divina sempre cai bem, mas talvez a Zilor nem preci-
sasse disso. A companhia, que faturou R$ l bilhão em 2006,
passa por um dos momentos mais férteis de seus 68 anos de
história. Abriu, recentemente, uma nova área de atuação, em
biotecnologia, e enveredou pela produção de leveduras com-
plexas, coisa que nenhuma outra empresa 100% brasileira
faz. A levedura é um microorganismo unicelular que pouca
gente conhece pelo nome, mas que é usado por quase todas
as fabricantes de alimentos do mundo. O tipo mais simples é
popularmente chamado de fermento biológico, empregado
nas padarias para fazer o pão crescer. Mas a levedura pode
ganhar características muito diferentes, como acontece no
mercado internacional de sabores, que movimenta US$ 8 bi-
lhões por ano. Aí, dependendo da forma como é produzida,
pode adquirir um surpreendente gosto de porco assado. Ou
de frango, ou de champignon. As variações são incontáveis
e caras - e é nessa área que a Zilor está ganhando espaço.

A história começou no final de 2003. Naquele ano,
a empresa contratou pesquisadores, montou laboratórios e
ergueu uma fábrica, investindo R$ 120 milhões para criar
a Biorigin, a empresa de leveduras. E, desde então, dobra de
tamanho a cada ano. Cerca de 80% de sua produção é ex-
portada, metade para a Europa. Seus produtos chegam até
a China, onde uma consultoria foi contratada para traduzir
o nome dos produtos em caracteres chineses. Deve faturar
R$ 60 milhões em 2007 e calcula-se que até 2012 venha a ter
o mesmo tamanho que o negócio de açúcar e álcool. Ou seja,
se tudo sair como previsto, terá alcançado em menos de dez
anos o que a Zilor demorou 68 anos para conseguir. Esse ne-

gócio traz outra vantagem em relação ao setor de açúcar e ál-
cool, que conta com 344 usinas em operação. "As barreiras de
entrada para novos competidores em levedura são enormes",
afirma Moisés Sznifer, professor da Fundação Getulio Var-
gas e consultor que ajudou a Zilor a montar sua estratégia.
"É preciso um certo tempo para aprofundar o conhecimento
na área e para conseguir construir uma carteira de clientes."

Mas por que uma usina de açúcar e álcool desse
porte foi se meter a fazer leveduras, no mesmo momen-
to em que a febre do etanol o aponta como combustível do
futuro? "Foi uma decisão difícil", diz Antônio José Zillo,
presidente da companhia. "Mas optamos pelo cresci-
mento por meio de produtos com maior valor agregado."

IMIGRANTES ITALIANOS
Ele conhece bem os caprichos do setor, especialmen-

te a oscilação de preço das commodities. Aos 59 anos, Zillo
- que pilota o bimotor da empresa em seus deslocamentos
semanais entre São Paulo e Lençóis Paulista - cresceu nes-
se mundo (ele se recusou a tirar fotos para a reportagem; diz
que não quer passar a impressão de ser o único responsável
pelos rumos da companhia). Foi seu avô, o comendador José
Zillo, quem criou a empresa, ao lado do irmão Luiz e de três
sobrinhos, de sobrenome Lorenzetti (até o ano passado, a Zi-
lor se chamava Zillo Lorenzetti). Os dois mais velhos eram
oriundos da leva de imigrantes italianos que aportou no Bra-
sil entre 1880 e 1920. Ao longo de sua história, a empresa - e
todo o setor - passou por graves crises, como a de 1964 ou a de
1999, em que o excesso de produção jogou os preços no chão e
fez com que as usinas quase falissem. A preocupação do atual
presidente é garantir o futuro da Zilor no longo prazo, colo-
cando um pé fora das commodities, que, além das oscilações
de preços, são alvos fáceis do protecionismo e têm um mer-
cado menos dinâmico que o de outros produtos alimentares.

Para a Zilor, esse movimento representa não ape-
nas o começo de um novo negócio, mas a entrada em um
outro universo. As preocupações de quem produz com-
modities se situam normalmente "da porteira para den-
tro", ou seja, pensa-se em qualidade ou em redução de
custos. Cliente final? Produtos inovadores? Por que gás-
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tar tempo com isso? Aprender a enxergar além do cana-
vial para chegar ao estágio atual - no qual os 15 pesqui-
sadores da Biorigin trabalham em associação com oito
centros de pesquisa no Brasil e no exterior, trocando ima-
gens de microscópio em tempo real - foi um processo penoso.

A levedura, a rigor, não era desconhecida pela em-
presa. Ela é usada no processo de transformação do açúcar
em álcool. Desde 1994, a Zilor vendia a levedura que sobrava
de seu processo como ração animal, algo corriqueiro entre as
usinas. Mas o que fazem hoje é outra história. Grande parte
da produção de leveduras sofisticadas é feita de acordo com
especificações únicas de cada empresa alimentícia. Para se
tornar fornecedora da suíça Nestlé, por exemplo, a Biorigin
gastou meses construindo uma relação de confiança. Os pro-
dutos fornecidos também exigiram pesquisas demoradas.
O resultado, porém, é compensador. Em média, a levedura
vale no mínimo cinco vezes mais que o açúcar, ou R$ 2,20
o quilo. Em casos como o do Mannovin, um produto exclu-
sivo desenvolvido para dar sabor e estabilidade à fermen-
tação do vinho, exportado principalmente para vinícolas _
italianas, o quilo chega a custar R$ 100 (veja quadro abaixo).

Para entrar nesse novo terreno, Zillo contratou a
consultoria holandesa TNO para realizar um amplo estu-

do sobre tendências do mercado e áreas nas quais poderia
atuar. O calhamaço foi pago a peso de ouro e é guardado a
sete chaves. Analisa o uso da levedura na alimentação, nas
rações, em produtos cosméticos - e até em fraldas de bebê e
materiais de construção, como o concreto. Zillo, engenheiro
formado na USP, de temperamento afável, embora reserva-
do, saiu, então, em busca de um nome para dirigir a nova
empresa, alguém com um perfil diferente do seu. "Queria
uma pessoa com a cabeça voltada para o mercado", diz o pre-
sidente, que começou sua carreira como diretor industrial
numa das usinas da família. Encontrou um executivo da
francesa Rhodia, Mario Steinmetz, na época gerente-geral
no Brasil da unidade de ingredientes alimentícios. Stein-
metz, de 45 anos, cresceu de olho nos clientes. É filho de um
judeu romeno, que fugiu de um campo de concentração car-
regando um amigo nas costas e foi parar em Poços de Cal-
das, onde criou uma fábrica de doces e chocolates, na qual
o filho trabalhava. Ele chegou à companhia cheio de idéias.

"Até 2003, tudo o que fazíamos era pesquisa interna,
e a levedura era vendida por meio de um distribuidor", diz
Steinmetz. "Concluímos que seria importante ter contato di-
reto com o cliente final se quiséssemos ser uma unidade pró-
pria dentro da Zilor." O contato com o cliente mostrou que a
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Biorigin teria espaço para crescer se aprimorasse sua tecno-
logia. Para ajudar nesse processo, chegou a Lençóis Paulista
um dos papas mundiais da levedura, o Ph.D. americano Lon
Baugh, que passou a fazer cinco visitas anuais à empresa.
Ao mesmo tempo, foi fechado um acordo com um consultor
belga, para a área de alimentação humana, e com uma pe-
quena empresa suíça chamada Abac, baseada nos arredores
de Zurique. Lá trabalham quatro especialistas em levedura,
chefiados por Othmar Kãppeli, professor do Instituto Fede-
ral Suíço de Tecnologia, Com esse aporte multinacional de
tecnologia, que consumiu US$ 8 milhões, queimaram-se
etapas. Só a parceria com os suíços rendeu, em três anos,
sete produtos para a Biorigin. Agora, estão na fase final de
desenvolvimento de três novos produtos para a indústria
de cosméticos, um campo em que a empresa ainda não atua.

HISTÓRIA DE AMOR
Do lado de cá do Atlântico, Zillo montou outro time

de pesquisa e desenvolvimento. O químico Vanderlei de
Abreu, de 41 anos, é o pesquisador-chefe. Trata-se de um
apaixonado. "Tenho uma história de amor com a levedura",
diz. "Ela sempre me instigou muito, por suas característi-
cas." Ele mostra o laboratório e, numa das salas, aponta para
um canto e chama a atenção para um refrigerador prateado,
que marca a temperatura de -79°C. "Esse é o nosso banco
de cepas, onde estão os 15 tipos de levedura com os quais
trabalhamos", explica. "Temos mais dois bancos iguais
a esse, um numa universidade brasileira e outro no exte-
rior. Só três pessoas sabem onde estão os outros bancos."

Existe um quê de "cozinha" no desenvolvimento
dos produtos destinados a realçar sabores. Mais do que
um microscópio ou um cromatógrafo, o que vai dizer se o
produto ficou bom é a degustação. A pesquisadora Regia-
ne Freitas, engenheira de alimentos de 25 anos, é uma das
provadoras da equipe. Ela senta-se numa cabine e acende
uma luz vermelha, para não ter seu julgamento influencia-
do pela cor do produto, normalmente em tons de amarelo.
São centenas de testes até que o trabalho seja concluído. Mas
vale a persistência. "É emocionante quando vemos o produ-
to pronto, principalmente quando ele é totalmente novo no

mercado", diz Regiane, que entrou na Biorigin há dois anos
como estagiária e hoje integra a equipe de 130 funcionários.

Nem tudo que sai dos laboratórios, porém, é
novidade. Cerca de 70% dos produtos são cópias do que
já existe no mercado, muitas delas encomendadas pe-
los clientes, interessados em economizar. No Brasil, a
produção da levedura sai por metade do custo euro-
peu. Outro dado que explica o crescimento da empresa
é o momento favorável do mercado. Hoje, a demanda é
maior que a oferta. "A Biorigin só está vendendo por-
que o mercado está crescendo", diz Mark Lyons, diretor
e herdeiro da Alltech, uma companhia americano-irlan-
desa da área de leveduras para rações animais, que tem
um faturamento 12 vezes maior que o da rival brasileira.
O Brasil é seu segundo mercado, depois dos EUA. "A leve-
dura é uma segunda atividade para a Zilor. Para nós, é nossa
vida", diz Lyons, que acaba de erguer em São Pedro do Ivaí,
no Paraná, a maior das 14 fábricas da Alltech no mundo.

O desafio da Biorigin é resumido pelo francês Yves
Verger, representante da empresa na Europa: "Em algum
momento nossos concorrentes vão aumentar sua capacida-
de de produção e tapar o buraco que existe entre demanda
e oferta. Precisamos aproveitar esse tempo para firmarmos
nossa marca entre os clientes". Para isso, Zillo coloca no ar
outras possibilidades. "Podemos criar alianças que impul-
sionem o negócio", diz. A Biorigin estuda a compra de uma
empresa no exterior, no início de 2008. Pode ser na área
industrial, comercial ou um centro de pesquisas. Ao mes-
mo tempo, já foi sondada por grupos internacionais. "A
empresa ficou na vitrine para grupos multinacionais", diz
Júlio Borges, consultor especializado no setor sucroalco-
oleiro. "Não acho que seja para vender o negócio, mas para
realizar uma grande parceria." Enquanto isso, a produção
industrial da levedura, que acontece em Quatá, a três horas
de Lençóis Paulista, não pára. A fábrica trabalha 24 horas
por dia, 365 dias por ano, com 100% da capacidade insta-
lada. Obras de expansão estão em andamento. Até 2010, a
unidade deverá ter sua capacidade quintuplicada. Talvez
não seja necessário, mas seria justo fazer uma outra missa
em ação de graças. Dessa vez para o bichinho, a levedura. EM

Três refrigeradores guardam os 15 tipos de
levedura usados pela empresa. Um fica na sede.

Os outros estão escondidos, no Brasil e no exterior
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