
Embasada num plano de recuperação judicial, multinacional
brasileira sonha em recuperar suas abaladas finanças
IBIAPABA NETTO

Agrenco. "Cometemos
alguns equívocos e agora
temos que arrumar a
casa", disse ele em entre-
vista exclusiva à DI-
NHEIRO RURAL.

O primeiro engano,
segundo ele, foi a cons-
trução de três novas fábri-
cas ao mesmo tempo. O
segundo, na interpretação
do executivo, o timing da
abertura de capital. "Pe-
gamos o mercado em baixa", analisa.
Outro problema, na opinião de Modes-
ti, ocorreu com a operação da Polícia
Federal que culminou com a prisão do
principal controlador da Agrenco, An-
tônio Iafelice. "No ano passado, a
Agrenco movimentou seis milhões de
toneladas de soja e a Polícia Federal
investiga, sem provar nada até agora,
possíveis irregularidades, em 3.200 to-

neladas, ou seja, menos
de 0.5% de nossas opera-
ções", diz. Isso ocasionou
uma corrida de credores
para obter seus venci-
mentos e na saída de for-
necedores que, temerosos
em não receber, desvia-
ram suas produções para
outras tradings.

Além das questões pro-
postas pelo executivo, a
empresa errou em algu-

mas previsões. Em seu pico mais ele-
vado, a soja chegou a ser comercializa-
da a US$ 16 o bushel, segundo cotações
da Bolsa de Chicago, e a Agrenco não
estava preparada para absorver esses
aumentos de custos. A falta de crédito

ANTÔNIO MODESTI: está preparando
a empresa para ser vendida a uma das

três multinacionais interessadas

no mercado financeiro internacional
também contribuiu para o agravamen-
to da crise. "Tentamos uma linha de
crédito de R$ 200 milhões, mas não
conseguimos emprestar este dinheiro
e tudo foi ficando mais complicado",
avalia Modesti. Para o diretor, o proble-
ma não estava no tamanho da dívida,
mas, sim, no prazo. "Mais de 80% dos
vencimentos ficaram muito próximos e
não tivemos como honrar esses com-
promissos", lamenta.

A boa notícia é que a empresa pre-
tende sanar seus problemas em apenas
seis meses. "Esse é o tempo que tere-
mos com o cobertor da recuperação ju-
dicial para colocarmos nosso plano em
ação", avalia. Modesti conta que, nesse
período, a empresa ainda possuirá es-
toques de produtos para vender e al-
guns ativos que devem ser desfeitos.
"Ainda operamos com 500 funcionários
em nossa estrutura. Apesar da crise fi-
nanceira, há muitas empresas com di-
nheiro em caixa que pretendem com-
prar a Agrenco", revela. As principais
candidatas são a francesa Louis Drey-
fus, a chinesa Noble e a suíça Gleinco-
re. "Assim que
arrumarmos a
casa, prova-
velmente a
empresa será
vendida, po-
rém, em me-
lhores condi-
ções", analisa. •
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