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A DVA Brasil, companhia de origem alemã que atua no setor de defensivos agrícolas, anunciou 
ontem investimento inicial de US$ 50 milhões para a construção de uma fábrica em Ituverava 
(SP), localizada a cerca de 410 quilômetros da cidade de São Paulo. A expectativa da empresa 
é que os aportes cheguem a US$ 100 milhões nos próximos sete anos, já incluindo a 
construção de um centro de tecnologia, em local ainda não definido, e os investimentos na 
integração de alguns processos de fabricação com a possível aquisição de outras empresas.  
 
Segundo o prefeito de Ituverava, Mário Takayoshi Matsubara, a logística do município e o 
baixo custo com mão-de-obra foram fatores determinantes para a escolha do local. "A cidade 
não tem muito a oferecer em incentivos fiscais. Mas a localização é privilegiada", ressaltou o 
prefeito.  
 
Carlos Pellicer, diretor presidente da DVA Brasil, disse que a produção ficará dividida em 50% 
para o mercado interno e a outra metade para exportação. "A primeira fase de construção da 
nova planta deverá ficar pronta no primeiro semestre de 2009". Explicou ainda que as vendas 
externas deverão se concentrar na América Latina. Para este ano, a meta é que o faturamento 
no País cresça 88,6%, para US$ 100 milhões, ante os US$ 53 milhões de 2007.  
 
Pellicer acredita que o Brasil será o celeiro do mundo futuramente e por isso, a DVA, que 
possui sede em Hamburgo, Alemanha, está transferindo toda a sua produção para o País. "Até 
então, o processo estava dividido em 80% na matriz e 20% em outros países", afirmou. 
Matthias Damm, presidente mundial do grupo DVA, vai um pouco mais além e explica que no 
Brasil estão concentradas atividades chaves que podem estimular as vendas mundiais. Disse 
ainda que a receita com agroquímicos representa 60% do faturamento total do grupo, que em 
2007 foi de US$ 300 milhões. Com relação a novas aquisições, Pellicer revela já haver 
negociações, que deverão estar concluídas em 90 dias. No entanto, não informou o nome da 
organização.  
 
Segundo estimativas do setor, o mercado de defensivos agrícolas no Brasil deverá crescer de 
US$ 5,2 bilhões, registrados em 2007, para US$ 6,2 bilhões neste ano, alta de 19,2%. Pellicer 
acredita que em 2012 este setor movimentará US$ 7,5 bilhões. "A receita da empresa no País 
neste período deverá ser de US$ 250 milhões, o que inclui as operações da nova planta. Isso 
representará 50% do lucro global com agroquímicos", prevê. Já o faturamento total da 
empresa em 2012 está estimado em US$ 800 milhões, o que, segundo o executivo, os 
colocaria em 6º lugar no ranking do setor.  
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