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1. Se as negociações pros-
perarem, o sócio chinês
vai começar apenas dis-
tribuindo os produtos

da companhia brasileira.

2.Até o fim do ano, o
negócio avançaria
com industrialização
no país asiático, pro-

vavelmente com fracionamento
e reembalagem de produtos.

3.Para 2012, a BRF pla-
neja construir uma
fábrica de produtos
processados na Chi-

na. O objetivo é vender com a
marca Sadia diretamente ao va-
rejo e ao food service chinês.

Odebrecht pede
suspeição de juíza

Fernando Scheller

Duasempresas de monitoramen-
to e análise de crédito – a Boa
Vista Serviços e a Equifax Brasil
– vão unificar suas operações. O
acordo prevê que a Boa Vista as-
suma as operações da americana
Equifax no País, que ganhará par-
ticipação minoritária na compa-
nhia criada pela Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP),
em novembro do ano passado,
para concorrer com a Serasa.

A companhia americana, em
comunicado enviado à Bolsa de
Nova York, onde é listada, afir-
mou que se comprometeu a in-
vestir até US$ 100 milhões para
apoiar o desenvolvimento de no-
vos produtos, projetos e outras
estratégias de expansão. Combi-
nadas, as duas empresas somam
um portfólio de mais de 125 mi-

lhões de perfis de pessoas físicas
e jurídicas.

Com o ingresso no quadro so-
cietário, a Equifax terá um assen-

to no Conselho de Administra-
ção da Boa Vista, mas deixará de
existir no Brasil como operação
independente. A empresa, que

tem sede em Atlanta, está pre-
sente no Brasil há 23 anos,
com ênfase na área de infor-
mações e análise de crédito de
pessoas jurídicas.

No comunicado aos acionis-
tas, a Equifax informa que a
Boa Vista é a segunda maior
empresa de monitoramento
de crédito do País – atrás ape-
nas da Serasa. Além da ACSP e
da Equifax, associações de cré-
dito e de lojistas do Paraná,
Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul compõem o quadro de
acionistas da Boa Vista. O fun-
do de participações TMG Ca-
pital tem o caráter de sócio-
gestor da companhia.

Longo prazo. Segundo Ri-
chard F. Smith, CEO da Equi-
fax, o acordo com a Boa Vista
servirá para aumentar signifi-
cativamente as operações da
empresa no País. “Essa transa-
ção estratégica reforça o nos-
so compromisso de longo pra-
zo com o Brasil, criando uma
presença maior e mais podero-
sa em um mercado de cresci-
mento acelerado”, afirma o
executivo, em nota. “O nosso
compromisso de aumentar a
injeção de capital (de US$ 100
milhões) mostra a nossa de-
terminação de crescer de for-
ma mais agressiva neste mer-
cado.”

Eduardo Magossi

O Grupo Cerradinho vai investir
US$ 400 milhões na construção
de uma nova unidade ao lado da
usina Porto das Águas, em Cha-
padão do Céu (GO). A expectati-
va é de que as duas usinas te-
nham capacidade de moer 8 mi-

lhões de toneladas em sete anos.
Atualmente, a Porto das Águas
processa 3,3 milhões de tonela-
das de cana-de-açúcar. Segundo
João Nogueira, membro do con-
selho de administração do Gru-
po Cerradinho, a Porto das
Águas mudará de nome para Cer-
radinho Bioenergia. “As duas usi-
nas se concentrarão na produ-
ção de etanol e bioeletricidade.”

Nogueira informou que a Cer-
radinho concluiu hoje a opera-
ção de venda de suas duas usinas
paulistas para a Noble Group. O
negócio foi fechado em dezem-
bro de 2010 por cerca de R$ 1,5

bilhão, incluindo a dívida da em-
presa, de aproximadamente R$ 1
bilhão. Com a conclusão da ope-
ração, as duas usinas, localiza-
das em Catanduva e em Potiren-
daba, no interior paulista, pas-
sam para a Noble.

Dos R$ 500 milhões recebidos
da Noble, R$ 250 milhões serão
utilizados para capitalizar a Cer-
radinho Bioenergia. O executivo
explica que os outros R$ 250 mi-
lhões serão investidos na hol-
ding Cerradinho para a diversifi-
cação dos negócios da família
Sanches, controladora do grupo.

“Um dos setores estudados pa-
ra entrarmos é o imobiliário”,
disse o conselheiro. Ele afirmou
também que o Grupo Cerradi-
nho deve elevar sua atuação na
área de terras. Atualmente, o gru-
po possui a Cerradinho Floresta,
responsável pela administração
das terras e de outras atividades
ligadas ao agronegócio.

Segundo Nogueira, a empresa

inaugurou um terminal de trans-
bordo férreo para recepção, ar-
mazenamento e transferência
do etanol localizado em Goiás,
próximo a Chapadão do Céu. “O
terminal permite uma logística

eficiente entre a região Centro-
Oeste e o município de Paulínia
(SP), onde o produto é distribuí-
do para os mercados consumido-
res paulistas”, disse. O terminal
já movimenta 1,5 milhão de litros

por dia e deve chegar a dois mi-
lhões de litros de etanol diários
até o final do ano. Desse volume,
metade já representa prestação
de serviço para terceiros.

Expansão. A Noble já possui
outras duas usinas, Meridiano e
Noroeste Paulista. Com as qua-
tro usinas, o grupo vai processar
17,5 milhões de toneladas de ca-
na-de-açúcar e produzir 1,34 mi-
lhão de toneladas de açúcar, 600
milhões de litros de etanol e 750
megawatts de excedente expor-
tável de bioeletricidade da coge-
ração de bagaço de cana.

O setor sucroalcooleiro é o pri-
meiro em que o grupo Noble, es-
pecializado na comercialização
de commodities, entra também
na produção. A companhia pos-
sui 65% de cana própria em suas
unidades. Além disso, opera no
Brasil também com café e grãos,
mas nãopossui operações de pro-
dução com essas commodities.

Cerradinho prevê
investir US$ 400 mi
em nova usina

Boa Vista assume operações da
americana Equifax no Brasil

SERGIO MENEZES/DIARIO DA REGIÃO-9/8/2009

SERGIO CASTRO/AE-5/8/2008

PRESTE ATENÇÃO

JONNE RORIZ/AE-19/3/2010

BRF negocia
joint venture para
avançar na China
Empresa comunica que está conversando com o grupo
Dah Chong Hong e planeja instalar fábrica no país em 2012

Tiago Décimo / SALVADOR

Onze dias depois de a juíza Ma-
ria de Lourdes Araujo, da 10.ª Va-
ra Cível de Salvador, marcar, pe-
la segunda vez, uma data (14 de
julho) para a primeira audiência
de conciliação entre represen-
tantes das famílias Odebrecht e
Gradin – que protagonizam a
maior disputa societária do País
–, os advogados da Kieppe Parti-
cipações e Administração Ltda,
dos Odebrecht, entraram com
uma arguição de suspeição con-
tra a juíza.

A alegação é que ela não espe-
rou o julgamento, pelo Tribunal
de Justiça, de agravos de instru-
mento impetrados pela Kieppe
sobre o caso. Isso, segundo a te-
se, poderia mudar o rumo da dis-
puta judicial. Os advogados da
Graal Participações Ltda, da fa-

mília Gradin, avaliam que a ma-
nobra tem dois objetivos: adiar,
uma vez mais, a realização da au-
diência e tentar forçar uma mu-
dança na condução do processo,
afastando a juíza do caso. “Esta-
mos levando essa questão ao
Conselho Nacional de Justiça,
porque o que a Kieppe está fazen-
do é uma afronta ao Poder Judi-
ciário da Bahia, uma manobra te-
merária”, afirma Modesto Carva-
lhosa, que representa os Gradin.

As famílias disputam na Justi-
ça, desde dezembro, a posse de
20,6% das ações do Grupo Ode-
brecht, hoje pertencentes aos
Gradin. A família que tem con-
trole majoritário do grupo em-
presarial cobra a possibilidade
de recompra imediata das ações,
após o afastamento dos integran-
tes dos Gradin das direções das
empresas do conglomerado – o
que estaria previsto em contra-
to. A intenção dos Odebrecht se-
ria dividir as ações dos Gradin
entre os novos executivos do gru-
po. Os Gradin apontam irregula-
ridades no trâmite para a recom-
pra e querem que a decisão seja
realizada por arbitragem.

A investida
chinesa da BRF

Novo dono. Usina em Catanduva vendida para o Noble Group

Após vender duas usinas
para o Grupo Noble,
empresa volta a falar
em expansão da
produção de etanol

Pedido pode adiar de
novo a audiência entre as
famílias Odebrecht e
Gradin, que disputam fatia
de 20,6% na Odebrecht

Crédito. Associação Comercial de SP quer nicho da Serasa

Ofensiva. Produção de pizza congelada da BRF em SP: grupo planeja quarta fábrica no exterior

Negócio dá escala à
empresa criada pela
Associação Comercial de
São Paulo para concorrer
com a Serasa

Raquel Landim

A Brasil Foods (BRF) comuni-
cou ontem que iniciou nego-
ciações para formar uma joint
venture com a companhia
Dah Chong Hong, sediada em
Hong Kong. É o primeiro pas-
so de um ambicioso plano de
expansão na China, que pode
culminar com a construção de
uma fábrica em 2012. A BRF
foi formada após a fusão de Sa-
dia e Perdigão, mas o negócio
ainda espera a aprovação do
Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade).

Em fato relevante divulgado
ao mercado ontem no fim da tar-
de, a BRF informou que o propó-
sito das negociações é o estabele-
cimento de uma joint venture
“para distribuição no mercado
chinês, processamento local, de-
senvolvimento da marca Sadia
na China e alcance dos canais de
varejo e food service”.

“Se concretizadas, as opera-
ções deverão abranger os merca-
dos de Hong Kong, Macau e Chi-
na continental”, explica a compa-
nhia brasileira na nota. Como o
documento de intenções assina-
do é preliminar e os detalhes da
proposta ainda estão em discus-
são entre as empresas, o valor do
negócio não foi informado.

O parceiro escolhido é a Dah

Chong Hong (DCH) Limited. A
empresa tem capital aberto na
Bolsa de Hong Kong e faz parte
de um conglomerado que se tor-
nou um dos maiores distribuido-
res de automóveis, alimentos e
produtos de consumo na China.
Atualmente, a DCH é controlada

pelo Grupo Citic Pacific, que é
57,5% estatal.

As negociações entre Brasil
Foods e Dah Chong Hong come-
çaram há algum tempo, porque a
empresa já é a distribuidora da
BRF em Hong Kong, mas avança-
ram na visita da presidente Dil-
ma Rousseff a Pequim em abril.
O presidente da BRF, José Anto-
nio do Prado Fay, acompanhou a
comitiva presidencial e aprovei-
tou a oportunidade para um jan-
tar com a diretoria da DCH.

Na viagem, o governo brasilei-
ro obteve de Pequim a permis-
são para que alguns frigoríficos
brasileiros exportem carne suí-
na e derivados para o país asiáti-
co. A negociação foi longa e exi-
giu intenso lobby do setor priva-
do, mas está sendo fundamental
para a investida da BRF.

Conforme uma fonte próxima
ao negócio, a lógica é aliar a maté-
ria-prima e a tecnologia brasilei-
ra com a forte distribuição do
grupo de Hong Kong. A DCH já
possui até estrutura para distri-
buir produtos congelados e refri-
gerados no território chinês.

Fases. O investimento da BRF
na China terá três fases, caso as
negociações prosperem. No co-
meço, a DCH vai apenas distri-
buir os produtos. Até o fim do
ano, seria iniciada a industrializa-

ção local, que pode ser o fraciona-
mento e reembalagem dos pro-
dutos. E, em 2012, o processo cul-
minaria com a instalação de uma
fábrica. Seria a terceira unidade
da BRF no exterior – já está pre-
sente na Argentina, Inglaterra e
Holanda.

O objetivo é vender produtos
processados, com a marca Sadia,
no mercado chinês. Hoje, a BRF
apenas exporta carne in natura
congelada para a China, princi-
palmente asas e pés de frango.

Em conversa com analistas e
investidores quando foi divulga-

do o balanço do primeiro trimes-
tre, os executivos da BRF já ha-
viam sinalizado que estavam in-
teressados em entrar no merca-
do chinês, mas diziam que isso
só seria possível por meio de par-
cerias locais./COLABOROU SUZANA

INHESTA
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