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Conhecida em saúde animal, a Ouro Fino avança no agronegócio 
 
Pelo menos duas vezes ao ano os mineiros Norival Bonamichi, de 52 anos, e Jardel Massari, de 
53, são sondados por empresas estrangeiras interessadas em comprar ou participar do 
primeiro e único negócio próprio de suas vidas, a Ouro Fino, criada há 21 anos, em Ribeirão 
Preto, interior paulista. Essa atratividade de empreendimentos que vão de saúde animal ao 
agronegócio tem como chamariz os mercados que a empresa atende e a habilidade para a 
inovação do grupo. ''O que não falta é sobra de capital para investidores, mas não adianta. 
Impossível vender um sonho. Sonho não se vende'', diz Bonamichi. 
 
E existem outros sonhos para os dois sócios. Neste momento, preparam sua aterrissagem em 
dois importantes mercados externos, Estados Unidos e Europa, para vender produtos PET 
(bem-estar animal). Além disso, aguardam a conclusão das obras de um novo complexo 
industrial em Uberaba (MG), onde serão produzidos agrotóxicos. ''É um momento muito 
importante, pois deixamos de ter somente o foco em medicamentos animais para explorar 
esse grandioso mercado do agronegócio'', comenta Bonamichi. ''As novas estratégias devem 
triplicar nosso faturamento até 2010'', calcula o empresário. Em 2007, esse volume chegou a 
R$ 176,9 milhões. Foi 25% maior do que no ano anterior. 
 
As altas cifras, porém, nem sempre fizeram parte do universo dos sócios. O começo aconteceu 
de forma tímida, em 1987. Amigos de infância na cidade de Inconfidentes (MG), Bonamichi e 
Massari não dividiram somente brincadeiras. Fizeram juntos o ginásio agrícola e o curso 
técnico de zootecnia, em Muzambinho, também em Minas. Trabalharam na mesma empresa na 
venda de rações, a francesa Socil, e ali conheceram o segmento do agronegócio. Eles tomaram 
a decisão de empreender nessa área, abrindo com a ajuda de uma pequena poupança, cerca 
de R$ 40 mil, uma representação comercial de produtos veterinários. Decidiram batizar a 
pequena empresa de Ouro Fino. ''Mineiro tem essa mania. Escolhemos esse nome porque 
nossa cidade fica no distrito de Ouro Fino'', brinca Bonamichi. 
 
Com os resultados ganhando dimensões maiores, os empresários acharam que era hora de dar 
um novo passo, em 1994. Partiram para a fabricação de produtos menos elaborados, que não 
exigissem investimentos substanciais, migrando para a condição de indústria. Nesse momento, 
os empresários descobriram o principal componente que alavancaria os negócios da Ouro Fino: 
retiravam um pró-labore honesto, reinvestindo na empresa boa parte dos resultados, 
contrataram profissionais mais qualificados, adquiriram novas tecnologias e desenvolveram 
mais produtos. 
 
O sucesso no mercado nacional alimentou novos sonhos. Um deles era chegar ao exterior, 
estratégia adotada em 1997. A unidade Ouro Fino Animal Health partiu para o México, com as 
primeiras exportações, expandindo-se depois para outros países da América Latina, Ásia e 
África. Hoje as vendas externas representam 15% do faturamento do grupo, com 
possibilidades de incremento. ''Estamos nos preparando para chegar aos Estados Unidos e 
União Européia, investindo fortemente para obter as mais rigorosas certificações internacionais 
de garantia de qualidade e tecnologia (FDA, padrão americano, e EUDRA, o europeu)''. Essa 
operação, segundo ele, deve começar em 2010 nos EUA e entre 2010 e 2011 na Europa. 
Nesses casos, a área de produtos PET da Ouro Fino vai atrás de expressivos mercados. 
Enquanto o setor veterinário no Brasil é de US$ 800 milhões, no americano chega a US$ 20 
bilhões, e ?180 milhões na UE. 
 
A presença da Ouro Fino Animal Health no exterior exporta atualmente para quase 30 países 
baseia-se no atendimento de interesses específicos desses mercados, diz Bonamichi. ''A 
empresa procura atender as necessidades dos clientes estrangeiros de várias formas, inclusive 
criando produtos específicos para clientes do exterior, caso de vermífugos para camelos e 
dromedários.''  
 



Outra frente aberta pela empresa, em 2002, foi a parceria com o Instituto Butantã, uma das 
primeiras parcerias público privadas (PPP) do Brasil. ''Entramos com recursos e o Instituto com 
a tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, com posterior transferência de tecnologia'', 
ressalta o presidente da Ouro Fino, que construiu dentro do Butantã o Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Imunobiológicos Veterinários Rosalvo Guidolin. 
 
Em março de 2004, os proprietários da empresa decidiram ampliar o foco de atuação, com 
uma reestruturação. Os sócios agruparam suas unidades sob o Grupo Ouro Fino, e passaram a 
investir com força em mercados promissores, como o de sementes forrageiras e o de produtos 
para cuidados domésticos. Três anos após a mudança, um terceiro nome surge para ajudar a 
empresa a viabilizar novos projetos de Bonamichi e Massari. Os sócios venderam 20% da 
empresa para o BNDESPar, empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social. Caso dependesse do mercado financeiro, diz que não teria saído daquela 
posição. A partir dali, com os recursos investidos pelo BNDES, a estratégia da empresa muda. 
''A idéia é diversificar nossa atuação e explorar novas frentes no agronegócio'', diz.  
 
Entre as oportunidades surgidas nesse segmento, três foram escolhidas para esse o novo 
posicionamento. A Ouro Fino vai entrar, a partir de setembro, já com quatro produtos, na linha 
de hormônios para reprodução animal que ajudarão a baixar os custos na inseminação 
artificial. Na linha de biológicos, a Ouro Fino construiu um prédio biosseguro para a produção 
de vacina contra febre aftosa e terá uma linha completa de produtos biológicos para vacinação 
animal. A fábrica tem capacidade para 60 milhões de doses. Prevê iniciar as vendas no 
primeiro semestre de 2009, o que deve incrementar em mais 30% no faturamento. Completa 
essa nova posição da empresa a área de defensivos agrícolas, com a fábrica de Uberaba com 
previsão para entrar em funcionamento no primeiro semestre do próximo ano. Para isso, a 
Ouro Fino investiu R$ 100 milhões na planta. ''Temos muitos outros planos para o 
agronegócio. O campo não vive sem fertilizantes, por exemplo'', diz, sinalizando uma possível 
aposta. No Brasil, esse mercado movimenta mais de US$ 4 bilhões por ano. 
 
Desde que começou a produzir um antimicrobiano em 1994, o Grupo Ouro Fino não parou de 
inovar. Em média, lança 15 produtos por ano. Para isso, investe rigorosamente 5% do 
faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento, com uma equipe formada por 27 pessoas, 
entre farmacêuticos, engenheiros, biotecnólogos e veterinários. A empresa mantém parcerias 
com 16 universidades e centros de pesquisa, entre eles estão a USP, a Unesp, a Unicamp, a 
UFMG, a Embrapa e o Butantã. 
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