
Volta à normalidade de vendas será mais lenta 
 
Nos últimos cinco anos, companhia cresceu 40% ao ano e superou a marca de R$ 1 bi 
 
Depois de uma série de cinco anos com crescimento anual na casa dos 40%, 2009 será um 
ano para a Dedini esquecer. Com a interrupção abrupta de investimentos da indústria, que na 
maioria dos segmentos ainda aguarda uma volta a normalidade para tirar planos de expansão 
da gaveta, a empresa deverá fechar o ano com faturamento de R$ 1,4 bilhão e vendas de 
pouco mais de R$ 1bilhão. 
 
De acordo com Sérgio Leme, presidente da empresa, alguns projetos importantes ainda estão 
em estudo e pode ser que o resultado em vendas seja um pouco superior. Talvez R$ 1,2 bilhão 
ou R$ 1,3 bilhão, caso alguma contrato com valores "fora da curva" sejam fechados. Ainda 
assim, o resultado ainda ficará bem abaixo dos R$ 2,2 bilhões em vendas e dos R$ 2 bilhões 
em faturamento, registrados no ano passado. 
 
"Sofremos bastante com a crise mundial e do setor de açúcar e álcool", diz Giuliano Dedini 
Ometto Duarte, presidente do conselho diretor da companhia. Parte do DNA da empresa, o 
setor de açúcar e álcool perdeu importância nas vendas da Denini com a diversificação dos 
últimos anos. Mas ainda representa entre 40% e 45% do faturamento. Leme diz que a 
recuperação será mais lenta e gradual do que foi o crescimento nos últimos anos. Em seu 
melhor ano, 2007, a companhia chegou a vender R$ 3 bilhões. 
 
O motivo é, em parte, o fato de que a companhia ainda está tomando corpo em setores para 
os quais voltou ou nos quais entrou recentemente, como mineiração, fertilizantes, cimento e 
petróleo e gás. Como explica José Luiz Olivério, vice-presidente de tecnologia e 
desenvolvimento da empresa, é preciso investir não apenas em capacitação para a produção, 
mas também em processos, o que permitirá a empresa não apenas construir equipamentos, 
mas garantir a qualidade do funcionamento e do produto produzido por eles. 
 
Por conta disso e de adequações na estrutura fabril, Leme diz que os investimentos seguirão 
num patamar de R$ 30 milhões, nos próximos cinco anos. "Pra fazer o básico. Nada nos 
impede de comprar um concorrente", diz o executivo. Nos últimos cinco anos, o investimento 
total foi de R$250 milhões.  
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