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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
Raquel Landim

A Brasil Foods (BRF) comunicou ontem que iniciou negociações para formar uma joint
venture com a companhia
Dah Chong Hong, sediada em
Hong Kong. É o primeiro passo 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 Sadia 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 tarde, a BRF informou que o propósitodasnegociações éoestabelecimento de uma joint venture
“para distribuição no mercado
chinês,processamentolocal, desenvolvimento da marca Sadia
na China e alcance dos canais de
varejo e food service”.
“Se concretizadas, as operaçõesdeverão abranger os mercados de Hong Kong, Macau e Chinacontinental”,explicaacompanhia brasileira na nota. Como o
documento de intenções assinado é preliminar e os detalhes da
proposta ainda estão em discussão entre as empresas, o valor do
negócio não foi informado.
O parceiro escolhido é a Dah

PRESTE ATENÇÃO

A investida
chinesa da BRF

1.
2.
3.

Se as negociações prosperarem, o sócio chinês
vai começar apenas distribuindo os produtos
da companhia brasileira.
Até o fim do ano, o
negócio avançaria
com industrialização
no país asiático, provavelmente com fracionamento
e reembalagem de produtos.
Para 2012, a BRF planeja construir uma
fábrica de produtos
processados na China. O objetivo é vender com a
marca Sadia diretamente ao varejo e ao food service chinês.
Chong Hong (DCH) Limited. A
empresa tem capital aberto na
Bolsa de Hong Kong e faz parte
de um conglomerado que se tornouumdos maioresdistribuidores de automóveis, alimentos e
produtos de consumo na China.
Atualmente,a DCHé controlada

pelo Grupo Citic Pacific, que é
57,5% estatal.
As negociações entre Brasil
Foods e Dah Chong Hong começaram há algum tempo, porque a
empresa já é a distribuidora da
BRFem HongKong, masavançaram na visita da presidente Dilma Rousseff a Pequim em abril.
O presidente da BRF, José Antonio do Prado Fay, acompanhou a
comitiva presidencial e aproveitou a oportunidade para um jantar com a diretoria da DCH.
Na viagem, o governo brasileiro obteve de Pequim a permissão para que alguns frigoríficos
brasileiros exportem carne suína e derivados para o país asiático. A negociação foi longa e exigiu intenso lobby do setor privado, mas está sendo fundamental
para a investida da BRF.
Conforme uma fonte próxima
aonegócio,alógicaéaliaramatéria-prima e a tecnologia brasileira com a forte distribuição do
grupo de Hong Kong. A DCH já
possui até estrutura para distribuirprodutos congeladoserefrigerados no território chinês.
Fases. O investimento da BRF
na China terá três fases, caso as
negociações prosperem. No começo, a DCH vai apenas distribuir os produtos. Até o fim do
ano,seriainiciadaaindustrializa-

Ofensiva. Produção de pizza congelada da BRF em SP: grupo planeja quarta fábrica no exterior
çãolocal,quepodeserofracionamento e reembalagem dos produtos.E,em2012,oprocessoculminaria com a instalação de uma
fábrica. Seria a terceira unidade
da BRF no exterior – já está presente 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, principalmente asas e pés de frango.
Em conversa com analistas e
investidores quando foi divulga-

doobalanço doprimeirotrimestre, os executivos da BRF já haviam sinalizado que estavam interessados em entrar no mercado chinês, mas diziam que isso
sóseriapossível pormeiode parcerias locais./COLABOROU SUZANA
INHESTA

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 jun. 2011, Economia & Negócios, p. B17.

Cerradinho prevê
investir US$ 400 mi
em nova usina
Após vender duas usinas
para o Grupo Noble,
empresa volta a falar
em expansão da
produção de etanol
Eduardo Magossi

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

lhões de toneladas em sete anos.
Atualmente, a Porto das Águas
processa 3,3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Segundo
João Nogueira, membro do conselho de administração do Grupo Cerradinho, a Porto das
ÁguasmudarádenomeparaCerradinhoBioenergia.“Asduasusinas se concentrarão na produção de etanol e bioeletricidade.”
Nogueira informou que a Cerradinho concluiu hoje a operação de venda de suas duas usinas
paulistas para a Noble Group. O
negócio foi fechado em dezembro de 2010 por cerca de R$ 1,5

bilhão, incluindo a dívida da empresa, de aproximadamente R$ 1
bilhão. Com a conclusão da operação, as duas usinas, localizadas em Catanduva e em Potirendaba, no interior paulista, passam para a Noble.
Dos R$ 500 milhões recebidos
da Noble, R$ 250 milhões serão
utilizados para capitalizar a Cerradinho Bioenergia. O executivo
explica que os outros R$ 250 milhões serão investidos na holding Cerradinho para a diversificação dos negócios da família
Sanches,controladora do grupo.
“Umdossetoresestudadospara entrarmos é o imobiliário”,
disse o conselheiro. Ele afirmou
também que o Grupo Cerradinho deve elevar sua atuação na
áreadeterras.Atualmente,ogrupopossui a Cerradinho Floresta,
responsável pela administração
das terras e de outras atividades
ligadas ao agronegócio.
Segundo Nogueira, a empresa

Boa Vista assume operações da
americana Equifax no Brasil
SERGIO CASTRO/AE-5/8/2008

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

Duasempresasdemonitoramento e análise de crédito – a Boa
Vista Serviços e a Equifax Brasil
– vão unificar suas operações. O
acordo prevê que a Boa Vista assuma as operações da americana
EquifaxnoPaís,queganharáparticipação minoritária na companhia criada pela Associação Comercial 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, afirmou que se comprometeu a investir até US$ 100 milhões para
apoiarodesenvolvimentode novos produtos, projetos e outras
estratégias de expansão. Combinadas, as duas empresas somam
um portfólio de mais de 125 mi-

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

Expansão. A Noble já possui

Novo dono. Usina em Catanduva vendida para o Noble Group

lhões de perfis de pessoas físicas
e jurídicas.
Com o ingresso no quadro societário,aEquifaxterá umassen-

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

outras duas usinas, Meridiano e
Noroeste Paulista. Com as quatro usinas, o grupo vai processar
17,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e produzir 1,34 milhão de toneladas de açúcar, 600
milhões de litros de etanol e 750
megawatts de excedente exportável de bioeletricidade da cogeração de bagaço de cana.
Osetorsucroalcooleiroéoprimeiro em que o grupo Noble, especializado na comercialização
de commodities, entra também
na produção. A companhia possui 65% de cana própria em suas
unidades. Além disso, opera no
Brasil também com café e grãos,
masnãopossuioperaçõesdeprodução com essas commodities.

inaugurouumterminalde transbordo férreo para recepção, armazenamento e transferência
do etanol localizado em Goiás,
próximo a Chapadão do Céu. “O
terminal permite uma logística

eficiente entre a região CentroOeste e o município de Paulínia
(SP), onde o produto é distribuídoparaosmercadosconsumidores paulistas”, disse. O terminal
jámovimenta 1,5 milhão de litros

temsede emAtlanta,está presente no Brasil há 23 anos,
com ênfase na área de informações eanálise de créditode
pessoas jurídicas.
Nocomunicadoaosacionistas, a Equifax informa que a
Boa Vista é a segunda maior
empresa de monitoramento
de crédito do País – atrás apenasda Serasa. Além da ACSP e
daEquifax,associaçõesdecrédito e de lojistas do Paraná,
Rio de Janeiro e Rio Grande
do Sul compõem o quadro de
acionistasda BoaVista.Ofundo de participações TMG Capital tem o caráter de sóciogestor da companhia.

Odebrecht pede
suspeição de juíza

Longo prazo. Segundo Ri-

Crédito. Associação Comercial de SP quer nicho da Serasa

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

chard F. Smith, CEO da Equifax, o acordo com a Boa Vista
servirá para aumentar significativamente as operações da
empresanoPaís.“Essatransação estratégica reforça o nossocompromissodelongo prazo com o Brasil, criando uma
presençamaioremaispoderosa em um mercado de crescimento acelerado”, afirma o
executivo, em nota. “O nosso
compromisso de aumentar a
injeçãode capital (de US$ 100
milhões) mostra a nossa determinação de crescer de forma mais agressiva neste mercado.”

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

Onze dias depois de a juíza MariadeLourdes Araujo, da 10.ªVara Cível de Salvador, marcar, pela segunda vez, uma data (14 de
julho) para a primeira audiência
de conciliação entre representantes das famílias Odebrecht e
Gradin – que protagonizam a
maior disputa societária do País
–, os advogados da Kieppe Participações e Administração Ltda,
dos Odebrecht, entraram com
uma arguição de suspeição contra a juíza.
A alegação é que ela não esperou o julgamento, pelo Tribunal
de Justiça, de agravos de instrumento impetrados pela Kieppe
sobre o caso. Isso, segundo a tese, poderia mudar o rumo da disputa judicial. Os advogados da
Graal Participações Ltda, da fa-

mília Gradin, avaliam que a manobra tem dois objetivos: adiar,
uma vez mais, a realização da audiência e tentar forçar uma mudança na condução do processo,
afastando a juíza do caso. “Estamos levando essa questão ao
Conselho Nacional de Justiça,
porqueoqueaKieppeestáfazendo é uma afronta ao Poder Judiciárioda Bahia,uma manobratemerária”,afirmaModestoCarvalhosa, que representa os Gradin.
As famílias disputam na Justiça, desde dezembro, a posse de
20,6% das ações do Grupo Odebrecht, hoje pertencentes aos
Gradin. A família que tem controle majoritário do grupo empresarial cobra a possibilidade
de recompra imediata das ações,
apósoafastamentodosintegrantes dos Gradin das direções das
empresas do conglomerado – o
que estaria previsto em contrato. A intenção dos Odebrecht seria dividir as ações dos Gradin
entreosnovosexecutivosdogrupo. Os Gradin apontam irregularidades no trâmite para a recompra e querem que a decisão seja
realizada por arbitragem.

