
Dedini anuncia parceria na Índia em dezembro 
Dubes Sônego 
 
Nova empresa faz parte dos planos de internacionalização da companhia, que quer ampliar 
exportações de 10% para 30% 
 
A Dedini, uma das maiores fabricantes brasileiras de bens de capital, planeja anunciar até o 
fim do ano uma joint venture na índia. De malas prontas, Giuliano Dedini Ometto Duarte, 
presidente do conselho de administração da companhia, embarca para Mumbai, sede da nova 
sócia, ainda neste mês. Segundo o empresário, só falta assinar os papéis. 
 
"Procurávamos há algum tempo uma empresa que tivesse sinergias e uma cultura parecida 
com a nossa", afirma Duarte. "Foi difícil, mas finalmente encontramos." O nome do novo sócio 
é mantido em sigilo. Trata-se, porém, segundo a própria Dedini, de uma empresa centenária e 
que tem como especialidade a fabricação de pequenas usinas de açúcar. 
 
Dividido em três etapas, o projeto prevê inicialmente levar à índia tecnologia e engenheiros, 
contratando lá alguns equipamentos e exportando outros a partir do Brasil. Em uma segunda 
etapa, está prevista a construção de uma fábrica de menor porte, para a produção do que 
Sérgio Leme, presidente da companhia, define como componentes "vitais". Finalmente, em 
uma terceira etapa, será construída uma fábrica maior. 
 
Segundo o executivo, o ritmo de andamento dependerá um pouco dos indianos. Mas, em seu 
plano de negócios, a Dedini estima que até a última etapa transcorram de seis a oito anos. 
 
As perspectivas, apesar da incerteza em relação ao tempo, são otimistas. Apenas na índia, a 
empresa calcula que existam cerca de 600 usinas de açúcar. Além disso, o país e alguns de 
seus vizinhos na região têm planos de adicionar etanol à gasolina. "O etanol ainda não é uma 
realidade no cenário internacional", afirma Duarte. "Mas, se pensarmos que o Japão pretende 
adicionar o combustível à gasolina, e que outros países asiáticos também querem, a tendência 
é de expansão exponencial". A investida deverá ampliar as condições de competitividade da 
companhia com empresas chinesas, em especial no mercado asiático. Segundo Leme, apenas 
em logística, haverá economia de 10%. Podem ser reduzidos custos também com mão-de-
obra qualificada local e com a compra de matérias-primas de fornecedores regionais, em 
condições semelhantes às dos rivais asiáticos. 
 
Acordo com holandeses 
 
Parte de um plano mais amplo de internacionalização, o desembarque na índia é a grande 
aposta internacional da Dedini. Mas não a única. A companhia pretende anunciar no início do 
próximo ano outra joint-venture. A sociedade, neste caso, será com a holandesa Paques. 
 
Pelo acordo, a empresa atuará em todo o Brasil e da América Central para baixo (a Paques 
tem outra parceria nos EUA), com foco em tratamentos de efluentes e outros tipos de emissão, 
utilizando processos biológicos, não químicos. 
 
As duas iniciativas, diz Leme, são chave nos planos da Dedini de ampliar a participação das 
exportações no faturamento, de 10% para 30%, até 2016. 
 
 



 
 

 
 
Logística entra nos planos do grupo 
 
Outra provável aposta da Dedini nos próximos meses é a criação de uma empresa de logística 
pesada. Segundo Giuliano Dedini Ometto Duarte, presidente do conselho de administração, a 
companhia gasta anualmente cerca de R$ 50 milhões contratando o serviço de empresas de 
terceiros. "Está nos nossos planos", diz o empresário. O volume de recursos destinado a 
atividade, porém, não é o único motivo. Fábio Chiattone, membro do conselho de 
administração, avalia que a questão do transporte passou a ser estratégica para a empresa 
poder entregar o que promete aos clientes, no prazo acordado. Com o rápido crescimento da 
companhia nos últimos anos (a marca de R$ 1 bilhão em vendas foi atingida em 2006, como 
registra um pequeno quadro com as rolhas dos champanhes da comemoração), questões como 
essa ganharam outra dimensão e precisam ser revisadas, na opinião do conselho. "Nem 
sempre se consegue isso dos parceiros", afirma Chiattone. Pesam a favor do negócio ainda o 
investimento relativamente baixo para iniciar uma operação. A forma como uma eventual 
entrada no segmento será feita, porém, está em aberto. "Nada impede que façamos uma 
parceria compremos uma empresa estabelecida", diz Sérgio Leme, presidente da companhia. 
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