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A variação do preço da goiaba em 2007 que começou o ano a R$ 180 a tonelada, atingiu R$ 
370 a tonelada e fechou dezembro a R$ 300 a tonelada - afetou as exportações da Predilecta 
Alimentos, fabricante de derivados de goiaba e tomate, entre outros produtos. As vendas 
externas da companhia somaram US$ 13,8 milhões no ano passado, queda de 4% em relação 
ao ano anterior. Para 2008, com o preço da matéria-prima estabilizado em cerca de R$ 250 a 
tonelada, a expectativa é voltar a impulsionar os embarques, segundo Antonio Carlos Tadiotti, 
sócio e diretor industrial da empresa.  
 
"No ano passado o problema foi a estiagem. Foram cinco meses sem chuvas", explicou 
Tadiotti. Para este ano, a expectativa é ampliar em 12% as exportações, mesmo com o real 
valorizado em relação ao dólar - outro fator que atrapalhou o desempenho no ano passado. 
"Hoje está mais fácil negociar internacionalmente. A crise no ramo alimentício é mundial, por 
isso fica mais fácil negociar preços e manter as margens", disse. Além de derivados de tomate 
e goiaba, a empresa iniciará a exportação dos derivados de manga este ano.  
 
A Predilecta exporta para mais de 50 países, 40% do total vai para mercados da União 
Européia, 25% para os Estados Unidos e o restante para os países da América Latina, África e 
Ásia.  
 
Crescimento  
 
Além de ampliar as exportações, a empresa também estima bom desempenho no Brasil. 
Segundo Tadiotti, a expectativa de crescimento para 2008 é de 20% ante o faturamento de R$ 
220 milhões alcançado em 2007. Apesar da desaceleração que as indústrias de alimentos e 
bebidas têm registrado nesse início de ano, Tadiotti acredita que o crescimento deve voltar aos 
patamares do início do ano a partir do segundo semestre. As indústrias de derivados de goiaba 
processaram cerca de 140 mil toneladas no ano passado, segundo Tadiotti. A Predilecta 
processou 49 mil toneladas da fruta em 2007 e a expectativa é alcançar 56 mil toneladas este 
ano. Para dar conta de todo o crescimento planejado, a empresa programou investimentos de 
R$ 11 milhões em máquinas e equipamentos para ampliar a produção este ano.  
 
Além dos investimentos em estrutura, a Predilecta também expandirá as plantações. A 
empresa planta tomate, milho e manga. A fábrica de Morrinhos, em Goiás - que produz molho 
de tomate, milho e ervilha em lata, além de terceirizar a produção de molhos para a Unilever - 
possui vasto terreno plantado que deve ser ampliado este ano. A plantação de milho, por 
exemplo, passará de 1,2 mil hectares para 2,4 mil hectares.  
 
A empresa também acrescentará 95 mil toneladas de tomates esse ano, que serão plantados 
na fábrica de Morrinhos. Além disso, a fabricante cultiva também 60 mil toneladas da fruta em 
Matão. No total, serão processados 155 mil toneladas de tomate - 60% destinado para a 
fabricação de molhos.  
 
Nordeste  
 
Apesar da maior parte de suas vendas ainda estar concentrada nos estados do Sul e do 
Sudeste, o crescimento nos estados do Nordeste tem chamado atenção da Predilecta. Segundo 
Tadiotti, a inauguração de um centro de distribuição em Recife, no ano passado, já foi parte da 
estratégia da empresa para ampliar a participação da região no faturamento nos próximos 
anos.  
 
"Estamos investindo muito no Nordeste. Nós vendemos hoje 5% do faturamento para a região, 
queremos dobrar esse índice em até dois anos", explicou. Segundo ele, os estados da região 
apresentam uma "possibilidade de crescimento muito grande".  
 
Além do centro de distribuição em Recife, a Predilecta também possui centros no Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais e no Mato Grosso.  



Tadiotti contou que a empresa está sendo "muito assediada" por bancos para abrir capital. 
Segundo ele, o processo de profissionalização da empresa está quase no fim e a abertura de 
capital seria o próximo passo. "Faltam poucas coisas. Temos bastante vontade", disse o 
executivo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


