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Como parte de um plano de expansão que absorverá investimentos de R$ 270 milhões em três 
anos, a Ouro Fino acaba de criar a marca Ouro Fino Agronegócios, que passa a abrigar as cinco 
unidades de negócios em operação e mais duas que passarão a funcionar a partir de 2009. "A 
nossa pretensão é estar entre as dez maiores fornecedoras de insumos para o agronegócio 
nacional num prazo de cinco anos", diz Jardel Massari, presidente da companhia.  
 
Às cinco unidades de negócios existentes, todas empresas jurídicas independentes Saúde 
Animal (produtos veterinários), Agrosciences (sementes), Bem Estar Animal (PET), Genética 
Animal (melhoramento genético) e Animal Health (para exportação) vão se somar outras duas: 
Ouro Fino Agrícola (defensivos químicos) e Ouro Fino Biológicos (vacinas).  
 
A crise econômica global parece não afetar os planos de investimentos da companhia. "Os 
recursos para tocar nosso planejamento financeiro para os próximos três anos já estão 
alocados e não deveremos ter grandes problemas para cumpri-lo", acredita Massari. "A fome 
no mundo aumentou e o Brasil é um país extremamente agrícola. Tem terra, clima e 
tecnologia para ser o maior abastecedor de comida do mundo", acrescenta.  
 
Criada há 21 anos, a Ouro Fino investirá R$ 270 milhões até 2010. Os recursos estão 
garantidos pela BNDES Participações, que no ano passado tornou-se sócia da companhia, 
adquirindo 20% do capital.  
 
A maior parte do investimento, R$ 200 milhões, será aplicada numa fábrica em Uberaba (MG) 
que produzirá defensivos agrícolas (herbicida, inseticida, fungicida, acaricida, etc.) para as 
principais culturas brasileiras, como soja, milho, cana-de-açúcar, café e citros, entre outras. 
Outros R$ 50 milhões serão aplicados na construção de uma fábrica de vacinas, que começará 
a produzir em 2009, inicialmente vacina contra febre aftosa. Os R$ 20 milhões restantes irão 
para uma unidade de produção de hormônios reprodutivos para bovinos, que regulam o cio do 
animal para o aumento da produtividade.  
 
Ambas as fábricas serão instaladas no complexo industrial da Ouro Fino em Cravinhos, cidade 
vizinha de Ribeirão Preto. Com área de 45 mil metros quadrados, construída num terreno de 
125 mil metros quadrados, o complexo já abriga cinco fábricas: injetáveis; cremes e pomadas; 
produtos orais; pós solúveis para a agroindústria; e comprimidos. Absorveu investimentos de 
R$ 350 milhões e foi construído seguindo as principais normas técnicas nacionais e 
internacionais.Os investimentos, segundo Massari, fazem frente à grande expansão que a Ouro 
Fino tem registrado nos últimos anos. "Crescemos, em média, 25% ao ano nos últimos dez 
anos", diz o presidente da Ouro Fino. "Enquanto isso, o mercado de produtos veterinários 
cresceu 5% em 2007 e 7% em 2006", compara Massari. Ele informa que o faturamento neste 
ano deverá saltar para R$ 220 milhões, ante R$ 176 milhões em 2007. Ou seja, alta de 25%.  
 
Do total da receita, 15% vem de exportações, principalmente para a América Latina e África. 
Mas as vendas externas devem aumentar. "Nos próximos três a quatro anos, esperamos obter 
o registro de produtos para exportar para a Europa e Estados Unidos", conta Massari.  
 
Segundo Massari, os trunfos para o crescimento da Ouro Fino, uma empresa 100% nacional 
que atua num mercado dominado por gigantes multinacionais, são: reinvestir todo o lucro da 
companhia, com foco no agronegócio; investir em pesquisa & desenvolvimento (5% da 
receita); ter políticas adequadas de capacitação dos funcionários e de retenção de talentos; e, 
principalmente, cuidar bem dos 12 mil clientes conquistados ao longo dos últimos 21 anos. 
"Cada um deles é visitado todo mês", diz Massari.  
 
Jardel Massari e seu sócio Norival Bonamichi são nascidos em Inconfidentes, ex-distrito de 
Ouro Fino, cidade mineira que deu nome à empresa. Eles vieram para Ribeirão Preto em 1980, 
trabalhar como representantes comerciais de uma multinacional de nutrição animal de origem 
francesa. Em 1987, criaram uma companhia que, em duas décadas, transformou-se numa das 
maiores empresas de saúde animal do País. E que não pára de crescer.  
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