
Acompanhia Vanguarda do Brasil
S.A. é mais uma entre as muitas
histórias de sucesso do agrone-

gócio mato-grossense. Com sede em
Nova Mutum, e com produção diver-
sificada, a empresa é um dos maiores
empreendimentos agropecuários do
Estado, trabalhando com soja, algodão,
arroz, milho, suínos e bovinos. Segundo
seu presidente, Otaviano Pivetta, de 49
anos, a produção de soja estimada para
esta safra ê de nada menos que 500
mil toneladas, sendo 70% exportados,
sobretudo para a Europa.

A história de Pivetta também é típica,
ou seja, se confunde com a de outros
pioneiros que chegaram ao Mato Grosso
para vencer na vida... e chegaram lã. Na-

tural de Caiçara, município no noroeste
do Rio Grande do Sul, na fronteira com
Santa Catarina, caminhoneiro de profis-
são, em 1983 ele comprou terras em Lu-
cas do Rio Verde, dando início à trajetória
de agricultor e pecuarista que levaria à
criação do Grupo Vanguarda - que há
dois anos é uma sociedade anônima.

Em uma escalada paralela, Pivetta
candidatou-se à prefeitura de Lucas do
Rio Verde em 1996. E foi eleito. Ele afir-
ma que foi em suas duas administrações
(foi reeleito em 2000) que o município
se tornou "uma das melhores cidades
do Brasil em qualidade de vida". Seu
exemplo teve seguidores: o empresário
e agora prefeito Marino Franz.

Pivetta sente orgulho também por ter

viabilizado as condições para que Lucas
do Rio Verde passasse a figurar nas me-
lhores colocações em rankings nacionais
de avaliação do ensino, como Enem, Saeb
e Prova Brasil. Recebeu, por três anos, o
prêmio "Qualidade na Educação Infantil"
e por dois anos o de gestor mais eficiente
da merenda escolar. Foi em sua gestão que
a cidade começou a crescer a uma taxa
média de 10% ao ano. E iniciou a constru-
ção da "Rodovia da Mudança", o primeiro
consórcio rodoviário do Mato Grosso.

Com uma intensa e diversificada
atuação pública (fundou ou participou
de cooperativas de crédito, cooperativas
de ensino, fundações mantenedoras
de hospitais, fundações de desenvol-
vimento, entre outras), depois de uma



passagem de seis meses pela Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Rural
de Mato Grosso (Seder-MT) em 2005,
candidatou-se a deputado estadual em
2006, pelo PDT. E foi eleito. Na Assem-
bléia Legislativa, preside a Comissão de
Indústria, Comércio e Turismo.

Seu irmão, Adriano Pivetta, teve em
quem se espelhar. Não por acaso, é pre-
feito de Nova Mutum, município onde a
Vanguarda tem a sede, em um prédio que
acabou de ser construído, em meados de
2008, às margens da BR-163.

O vice-presidente executivo da Van-
guarda, Leonardo Slhessarenko Filho
- um engenheiro cuiabano que se dou-
torou em São Paulo -, foi trazido da Claro
para ajudar a empresa a atingir uma
meta ambiciosa: "ser a melhor empresa
do agronegócio brasileiro". Ele resume
as principais atividades da empresa di-
zendo que a Vanguarda "planta, colhe,
vende e transforma proteína vegetal
em animal". O frigorífico Excelência, do
grupo - que abate os suínos que seus
integrados criam -, ê um exemplo.

No agronegócio há pouca coisa que a
Vanguarda não faz. Fabrica óleo, vende
farelo, produz biodiesel, beneficia pluma
de algodão, produz óleo de algodão, do
caroço faz torta para o gado, usa os cré-
ditos de carbono que obtém com os bio-
digestores das granjas de suínos. Tudo
gerenciado em tempo real. "As unidades
são interconectadas, algumas com fibra
óptica, para que possamos ter o controle
necessário para atingir nossas metas de

governança", explica Slhessarenko.
A empresa utiliza um sistema de

rastreabilidade das áreas físicas das
fazendas, dividindo-as em talhões, cada
um deles com um número e uma área
definida. Dessa forma, os insumos des-
tinados às áreas entram em seu próprio
centro de custo, bem como os serviços e
as aplicações que venham a ser feitas ali.
Segundo o superintendente de planeja-
mento agrícola Izaias Frederico Altoé,
com isso é possível conseguir o custo de
cada saca de soja da área colhida ou de
cada fardo de algodão.

Segundo Slhessarenko, além de
manter-se rigorosamente dentro do
orçamento e assegurar a transparência
- com o auxílio da consultoria KPMG-,
a Vanguarda está avançando também

na forma como trata seus colaborado-
res. Os 1.960 funcionários têm seguro
de vida, auxílio-educação e plano de
saúde com cobertura integral, inclu-
sive para dependentes.

O ritmo de crescimento da Vanguar-
da é mantido com o arrendamento de
novas áreas ou sua aquisição. No Mato
Grosso, ocupa cerca de 170 mil hectares
com soja, milho e algodão. E está se
expandindo para Bahia e Maranhão,
com plantio de soja. No caso da Bahia,
o grupo associou-se, em 2007, a Ronald
Levinsohn (que na década de 70 criou a
caderneta de poupança Delfin) adqui-
rindo 50% do Consórcio Cachoeira do
Estrondo, formado por 23 sociedades
anônimas, administrado por Levinsohn,
que detém 235 mil hectares.

Text Box
VALENTE, Cesar. Vanguarda completa o ciclo agropecuário. Valor Estados, São Paulo, p. 46-47, nov. 2008.




