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o início do ano, quando assumiu
a presidência para a América
do Sul da multinacional japone-
sa Arysta LifeScience, Flavio

Prezzi, que até então ocupava o cargo
de presidente da empresa no Brasil,
tinha uma missão bem definida: fazer
sua empresa crescer no concorrido
mercado de defensivos agrícolas.
Com investimentos e novas estraté-
gias, a companhia, que recentemente
completou 40 anos de atividade no
País, já comemora os primeiros resul-
tados. A estimativa é de fechar 2008
com um faturamento de R$ 360 mi-
lhões, o que representara um cresci-
mento de 45% em relação a 2007,
quando fechou em R$ 280 milhões.

Agora, os planos são de dobrar o ta-

manho da empresa nos próximos qua-
tro anos. ''Até 2012 estaremos faturan-
do R$ 700 milhões", planeja Prezzi.
Para alcançar esses objetivos, a com-
panhia, que tem a soja e o algodão
como principais mercados, aposta no
seu crescimento no segmento de cana-
de-açúcar. No plano estão Investimen-
tos de US$ 3 milhões na construção
de uma nova unidade dentro de seu
complexo Industrial em Salto de Pira-
pora (SP), focada em produtos para
essa cultura. Embora já atue há dois
anos no setor de cana, esse segmento
ainda representa uma parte pequena
dos negócios, apenas 5%. Mas os pla-
nos são de triplicar essa participação.
"Com a chegada de novos produtos, es-
peramos conquistar 15% do mercado
até 2011", conta o presidente.

Tanta animação encontra respaldo

nos bons resultados do setor, que não
quer nem ouvir falar em crise. De acor-
do com dados do sindicato Nacional da
Indústria de Produtos para Defesa
Agrícola (Sindag), a expectativa é de
que esse mercado feche 2008 com US$
6,8 bilhões em vendas, o que represen-
ta um crescimento de 25% em relação
a 2007. Só de janeiro a agosto, as ven-
das somaram R$ 6,4 bilhões, cresci-
mento de 36% em relação ao mesmo
período do ano passado.

Com faturamento global de US$ 1,3
bilhão, a Arysta está presente era
mais de 125 países e pertence ao fun-
do internacional Permira, um dos cin-
co maiores fundos privados do mundo.
E, de acordo com o executivo, crescer
no Brasil, atualmente o segundo mer-
cado da companhia, é um ponto estra-
tégico para o seu crescimento mun-



dial. "O Brasil é o mercado que mais
cresce e inevitavelmente será em bre-
ve nosso principal mercado," '

Para ganhar a clientela das usinas,
a empresa coloca suas fichas no lan-
çamento de um herbicida com formu-
lação granulada que, segundo dados
da companhia, facilita a aplicação e di-
minui desperdícios. "Entraremos no
setor de cana com um pacote completo,
que possibilita o controle de ervas da-
ninhas, em diferentes épocas, o que
será útil para os usineiros. Poucas em-
presas terão um pacote tão completo
quanto o nosso", afirma o executivo.

Além de mirar o setor de cana, a
Arysta também planeja diversificar
seus negócios. No radar estão os
setores de pastagens e de nutrição
vegetal, área em que adquiriu a mexi-
cana BGM, empresa focada em tecno-
logia agrícola. "Teremos toda a parte
de tecnologia de fertilizantes, regula-
dores de crescimento, enzimas", revela
Prezzí, que afirma não temer a
forte concorrência do
setor, ''Estamos prontos
para brigar pelo merca-
do", diz Prezzi, desafian-
do a concorrência.
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