
Depois de mineração, petróleo, lo-
gística, maquinários, energia, ago-
ra é a vez do café fazer parte dos
planos do grupo EBX, holding do
empresário Eike Batista. A empre-
sa confirma que estuda oportuni-
dades na área de café, sem identi-
ficar o foco do negócio. De acordo
com informações do mercado, o
bilionártio estaria interessado em
abrir cafeterias dentro das lojas
Burger King (BK), onde tem parti-
cipação desde 2010. O BK Brasil
afirma que não foi procurado pelo
empresário para falar de café.

Para Giancarlo Greco, profes-
sor do Insper, a entrada de cafete-
rias nas lojas BK, se efetivada, po-
deria agregar valor à marca, cha-
mar a atenção de novos públicos
para o core business (hambúrger)
e melhorar a rentabilidade do gru-
po. “O público tem mudado, o ca-
fé passou a ser um programa de la-
zer e a bebida, um item de degus-
tação; há um grande mercado po-
tencial no país”, diz Greco.

Contudo, o professor da ES-
PM Marcos Machado,acredita
que este não é o melhor momen-
to para a rede entrar no setor de
cafés. “O BK não tem ainda posi-
cionamento definido no país e
um novo segmento de negócios
exigiria mais funcionários, car-
dápio especial, treinamento, es-
paço físico. Só agora que o gru-
po está montando escritório no
país para pensar estratégia de
crescimento local”, afirma.

Enzo Donna, diretor da ECD,
consultoria de food service, con-
corda que para uma rede de cafe-
terias dar certo no país há um lon-
go caminho. “O Mc Café já está
há 10 anos e ainda não conseguiu
se firmar. A concorrência com as
padarias é muito forte por abri-
rem mais cedo e ter mais opções
de produtos”, afirma Donna. ■

A Usina Albertina, em recupera-
ção judicial desde 2008, voltou
a quitar dívidas com credores
nos últimos 15 dias. Mesmo as-
sim, a empresa demitiu ontem
600 funcionários da única uni-
dade que detém em Sertãozi-
nho, no interior paulista. “Os
salários estavam em dia, mas
não tínhamos mais como man-
tê-los”, disse Marcelo Milliet,
diretor da Intermixture Consul-
toria Empresarial e gestor inte-
rino da Albertina.

O retorno dos pagamentos
da dívida ocorrem após a auto-
rização concedida pela juíza
Rebeca Mendes Batista, da 1ª
Vara de Sertãozinho, para que
a Albertina concretize um ne-
gócio que lhe dará fôlego finan-
ceiro. Após a decisão, a compa-

nhia pode fechar um contrato
de cessão de direitos de cana-
viais com a Louis Dreyfus, que
lhe renderá R$ 180 milhões
nos próximos 12 anos, de acor-
do com Milliet.

A usina em recuperação judi-
cial precisou recorrer à Justiça
após a Cosan, um dos seus prin-
cipais credores, votar contra a
negociação com a Louis Dreyfus
em assembleia de credores reali-
zada no fim do ano passado. “A
Cosan recorreu, mas enquanto
a Justiça faz nova avaliação, es-
tamos operacionalizando o ne-
gócio para pagar os credores”,
diz Milliet.

Segundo o administrador da
usina em recuperação judicial,
20% da dívida foi quitada, res-
tando ainda um montante de
R$ 180 milhões. Desse total, R$
140 milhões são devidos a cre-
dores com garantia real e, o res-
tante, a quirografários. ■ E.P.

A BRF estaria retirando equipa-
mentos de controle de ração e
engorda de frangos na unidade
que mantém em Feira de Santa-
na, na Bahia. O valor dos equipa-
mentos, segundo fontes ouvi-
das pelo BRASIL ECONÔMICO, va-
riam entre R$ 1 milhão e R$ 2,5
milhões e a retirada teria aconte-
cido depois que a BRF anunciou
a troca de ativos com o grupo
Marfrig, segundo Benedito Ba-
tista, presidente da Associação
dos Produtores Integrados em
Avicultura da Bahia (Aiave-BA).
Batista é um dos 410 fornecedo-
res de aves para a BRF na cidade
baiana. A troca de ativos entre
BRF e Marfrig, ainda sob análise
do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), foi
negociada em dezembro de
2011 e é resultado da imposição
feita pelo Cade, que a BRF se
desfizesse das marcas e unida-
des produtoras, como condição
para que o órgão aprovasse a fu-
são entre Sadia e Perdigão. As
unidades serão transferidas pa-
ra o Marfrig, mas ainda estão es-
tão sob a gestão da BRF.

“Logo após a venda para a
Marfrig, notamos que a qualida-
de da ração havia mudado. Não
sabíamos exatamente o que esta-
va acontecendo, mas passamos
a receber ração farelada em vez
da peletizada [em blocos], o que
reduz a eficiência da engorda
no tempo determinado pela in-
dústria”, diz Batista. No sistema
de integração, a BRF fornece a
ração e os filhotes de aves para
que os produtores façam a en-
gorda em estruturas próprias.
“Soubemos pouco tempo de-
pois que a BRF havia retirado da

unidade um sistema de peletiza-
ção, parte de laboratório que
avalia a qualidade nutricional
das rações animais e uma caldei-
ra”, diz Batista. De acordo com
o presidente da Aiave-BA, os
executivos da BRF foram ques-
tionados sobre o problema mas
não houve explicações claras.

Os produtores realizaram ma-
nifestações em frente à sede da
BRF. Além da questão da ração,
há desacordo em relação ao sis-
tema de precificação e temores
em relação às regras das nego-
ciações de venda dos ativos.

Em nota, a BRF informou que
obedece as disposições contidas
no Termo de Compromisso de De-
sempenho, do Cade. Segundo o
documento, a empresa pode subs-
tituir linhas de produção desde
que a eficiência da unidade não se-
ja prejudicada. As substituições
devem ser avaliadas pelo Cade.
Procurados, Cade, Marfrig e BRF
não concederam entrevistas até o
fechamento desta edição. ■
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Eike Batista
quer servir café
no Burger King

Divulgação

Fornecedores
pressionamBRF

Empresário tem participação
na rede de fast food que, por
sua vez, estuda ter cafeterias

Dreyfus fica com
canaviais da Albertina

Carlos Cecconello/Folhapress

Em recuperação judicial, usina
arrendou canaviais por R$ 180
mi; Cosan havia votado contra

Fornecedores da BRF
em Brasília querem mais
garantias na negociação

Segundo produtores, a empresa retirou irregularmente
equipamentos utilizados na criação de frango.

Nesta semana, os fornecedores
de aves da unidade que a Sadia
detinha em Brasília, e que deve
a ser repassada à Marfrig, entre-
gam ao Cade uma lista de pon-
tos que consideram importan-

tes para concluir a negociação
entre BRF e Marfrig. A venda de
ativos foi negociada em dezem-
bro de 2011 como condição para
a fusão de Sadia e Perdigão.

Os produtores integrados da
Associação dos Avicultores do
Planalto Central querem mais
garantias. Entre elas, discutem
a validade dos prazos dos venci-

mentos dos contratos, hoje váli-
dos por tempo indeterminado,
e o apoio a empréstimos. Fer-
nando Ribeiro, presidente da en-
tidade, lembra que as dívidas
dos produtores locais são de lon-
go prazo e a Sadia foi avalista
nas operações. “Não se transfe-
re o avalista de Sadia para Mar-
frig simplesmente”, diz. ■ E.P.

Depois de
petróleo, gás,
minério, energia,
equipamentos,
imóveis,
restaurantes,
agora é a vez de
Eike Batista
investir em café

Produtores pedem reavaliação para o Cade

JoséAntonioFay,
presidentedaBR
Foods:empresa
nega irregularidades
naretiradade
equipamentos
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Fonte: Associação dos Produtores 
Integrados em Avicultura da Bahia
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