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Ag ro n e g ó c i o s

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Liana Baggio Ometto: objetivo é dobrar faturamento da empresa em 2012

Est rat é g i a Empresa amplia aposta em nichos de mercado, como o das cafeterias próprias

Baggio Café quer triplicar produção
Carine Ferreira
De São Paulo

“Café de corpo e alma”. Essa é a
expressão usada por Liana Baggio
Ometto para definir seu negócio.
Liana faz parte da quarta geração
da família dedicada à cafeicultura.
Sua empresa, a Baggio Café, que
começou em 2007 a torrar cafés
superiores e “gourmet ”, tem pla-
nos ousados para os próximos
anos — entre eles, dobrar o fatura-
mento em 2012 e até triplicar a
produção nos próximos dois anos.

Com uma carteira de mais de
500 clientes espalhados pelas di-
versas regiões do país, a empresa
disponibiliza grãos de três im-
portantes regiões produtoras:
Sul de Minas Gerais, Mogiana
Paulista e Cerrado Mineiro.

Quando entrou no mercado
de torrefação, o volume produ-
zido era muito pequeno, inferior
a mil quilos por mês. Hoje, a
produção é de 10 mil quilos
mensais, sendo 1,5 mil de cafés
com aromas, 1,5 mil de grãos su-
periores (com qualidade acima

dos tradicionais) e 7 mil quilos
de “gourmet ”, categoria consi-
derada de altíssima qualidade.

“Não pretendemos crescer
muito mais, talvez triplicar a
produção com calma e com
bons parceiros que valorizem a
qualidade e atendimento. Se tu-
do correr bem, daqui a dois anos
vamos chegar a um ponto máxi-
mo de produção”, prevê Liana.

A expectativa é dobrar o fatu-
ramento em 2012. No ano passa-
do, a receita totalizou cerca de R$
1,5 milhão. “Sei bem onde quero
chegar. É muito trabalho, paixão
e dedicação”, diz a empresária.

As previsões de expansão da
Baggio Café são embasadas na
crescente demanda por cafés de
melhor qualidade. Liana acredita
que o brasileiro quer cada vez
mais conhecer e ter acesso a um
produto bom, na esteira do cres-
cimento econômico do país. E
que não é só o público da classe A
que aprecia os grãos especiais.
Além disso, na avaliação dela,
existem ainda muitos nichos ca-
rentes de um café de qualidade.

va l o r .com.br

Balanço
Montecitrus lucra
R$37,5 milhões

A M o n te c i t r u s Trading, que
comercializa laranja in natura e
produz suco de laranja
concentrado e congelado para
exportação, obteve um lucro
líquido de R$ 37,5 milhões em
2011, ante os R$ 8,6 milhões de
2010. A empresa também
registrou uma receita de R$
247,5 milhões no ano passado.
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Safra 2011/12
Clima favorece safra
de cacau na África

São exageradas as preocupações
com as safras intermediárias de
cacau da Costa do Marfim e de
Gana, segundo o Ec o ba n k . A
instituição aponta que somente a
colheita da Costa do Marfim deve
superar 325 mil toneladas — que,
somadas à primeira safra, podem
render um total de 1,36 milhão.
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Grupo português planeja investir R$ 2,4 bi em pinus em MG
Resinas vegetais
Marcos de Moura e Souza
De Belo Horizonte

O grupo português Ys e r, espe-
cializado em produção de resi-
nas vegetais, está em busca de
terras em Minas Gerais para for-
mar o que poderá ser sua maior
área florestal de pinus. O objeti-
vo é usar a madeira para a pro-

dução de carvão e para a extra-
ção de resina usada na fabrica-
ção de derivados. Hoje, a maior
parte da resina que abastece as
fábricas do grupo vem da China.

O projeto está orçado em R$
2,4 bilhões e prevê o plantio nu-
ma área total de 100 mil hecta-
res, disse ao Va l o r , Bernardo
Maia principal executivo do gru-
po, pertencente à sua família.

“Nosso objetivo é começar a

plantar já no segundo semestre”,
disse ele, que ontem assinou um
protocolo de intenções sobre o
projeto com o governador de
Minas, Antonio Anastasia. A em-
presa vem procurando áreas no
Estado, mas, segundo Maia, ain-
da não definiu os locais. Os 100
mil hectares serão distribuídos
em cinco polos. Mas 90% a 95%
dessas terras serão arrendadas.

Limites para a compra de terras

por estrangeiros no Brasil conti-
nuam em discussão no Congres-
so. Segundo Maia, a opção pelo
arrendamento já faz parte do mo-
delo da empresa, que desde 2000
tem áreas florestais no Estado de
São Paulo, das quais cerca de 8
mil hectares são terras próprias e
algumas áreas são arrendadas.

Em Minas, o projeto prevê não
só o plantio, mas a construção de
cinco usinas para a produção de

carvão vegetal. “Escolhemos Minas
essencialmente por essa questão
do carvão vegetal, porque aqui há
uma grande concentração de side-
rúrgicas e usinas de ferro gusa”,
disse o empresário. Os dois setores
são grandes clientes de carvão e o
governo mineiro tem interesse em
incentivar fornecedores legais do
insumo. Parte do insumo usado no
Estado ainda vem de cortes ilegais.

Mas com uma área de 100 mil

hectares de pinus, o grupo atende-
rá também à demanda de seu prin-
cipal negócio: resinas. A empresa
tem duas fábricas no Brasil (São
Paulo e Curitiba) e outra em Portu-
gal. “Produzimos 20 mil toneladas
de resina por ano e usamos 100 mil.
Essa diferença importamos da Chi-
na, que é o maior produtor mun-
dial. Com esses 100 mil hectares em
Minas, vamos diminuir nossa de-
pendência em relação à China.”

Entre as apostas da empresa, es-
tá o investimento em cafeterias
próprias. Em Araras, interior pau-
lista, onde fica a torrefação, foi
inaugurada em fevereiro a primei-
ra cafeteria com a marca Baggio
Café. A comercialização atual é de
20 quilos de café na xícara por mês,
com a perspectiva também de con-
solidar as vendas do produto para
ser consumido em casa. A empresa
pretende abrir, no próximo ano,
outra cafeteria na capital paulista,
no nobre bairro de Higienópolis.

Outro segmento a ser explora-
do é a exportação. No início do
ano passado, com o apoio de um
programa da Associação Brasilei-
ra da Indústria de Café (Abic), a
empresa embarcou cerca de 5
mil quilos para um empresário
do Chile, dono de quatro restau-
rantes. Agora, está tentando fe-
char mais negócios com o país. E
prospecta outros mercados. “É
um mercado muito grande para
os cafés superiores, um nicho in-
teressante para países com hábi-
to de consumir café solúvel [de
menor qualidade]”, pontua.

.
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS Exercícios findos em 31 de dezembro.
Valores expressos em milhares de Reais.
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D I R E T O R I A

BALANÇO PATRIMONIAL CONTROLADORA/CONSOLIDADO Exercícios findos em 31 de dezembro.
Valores expressos em milhares de Reais.

Derly Massaud Anunciação Representante do Acionista Major i tár io

Edegar Giordani Representante do Acionista Major i tár io

Antonio Marcos Gavazzoni Representante do Acionista Major i tár io

Andriei José Beber Representante do Acionista Major i tár io - Ind

Milton de Queiroz Garcia Representante do Acionista Major i tár io

Pedro Bittencourt Neto (Pr) Representante do Acionista Major i tár io - Ind.

Marcelo Gasparino da Silva Representante do Acionista Major i tár io

Arlindo Magno de Oliveira Representante do Acionista Minoritár io

Sergio Ricardo Miranda Nazaré Representante do Acionista Minoritár io

Paulo Roberto Evangelista de Lima Representante do Acionista Minoritár io

Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda Representante do Acionista Preferencial ista- Ind.

Edimar Rodrigues de Abreu Representante do Acionista Minoritár io

Jair Maurino Fonseca Representante dos Empregados
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André  Lu i z  de  Rezende Diretor de Relações com Investidores

Cla i r ton  Be lém da S i lva D i re to r  de  P lane jamen to

C O N S E L H O  F I S C A L

Julio Sergio de Souza Cardozo Representante dos Preferencial istas

Valter José Gall ina Representante do Acionista Major i tár io

Henrique Guglielmi Representante do Acionista Major i tár io

Telma Suzana Mezia Representante dos Minoritár ios Ordinário

Ênio de Andrade Branco (Pr) Representante do Acionista major i tár io

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – Celesc, é uma sociedade de economia mista, que atua há mais de cinco décadas nas áreas de ge-
ração, transmissão e distribuição de energia. Durante esse período, consolidou-se como uma das maiores empresas do Setor Elétrico Brasileiro, 
sendo reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade dos seus serviços e por suas ações nos campos técnico, social e financeiro. 

Em 31 de dezembro de 2011, o Capital Social da Celesc S.A. atualizado, subscrito e integralizado somava R$1.017.700.000,00, representado 

por 38.571.591 ações nominativas, sem valor nominal, sendo 15.527.137 ações ordinárias (40,26%) com direito a voto e 23.044.454 ações 

preferenciais (59,74%), também nominativas, sem direito a voto. Na mesma data, os investidores estrangeiros representavam 19,89% do 

Capital Social da Companhia, detendo o volume de 7.673.816 ações, na grande maioria, ações preferenciais.

Na mesma data, os investidores estrangeiros representavam 19,89% do Capital Social da Companhia, detendo o volume de 7.673.816 ações, 

na grande maioria, ações preferenciais. O grupo de investidores estrangeiros (não-residentes) é composto basicamente por grandes fundos 

de pensão dos EUA e Canadá.  

A estrutura societária e a composição acionária da Companhia estão representados no gráfico abaixo:

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
Fabricio Santos Debortoli

Contador – CRC/SC 25.570/O-0

AUDITORES INDEPENDENTES
KPMG Auditores Independentes

CRC SC-000071/F-8

Claudio Henrique Damasceno Reis
Contador CRC SC-024494/O-1

A ín tegra das Demonst rações Finance i ras da Cent ra is  E lé t r icas de Santa Catar ina -  Ce lesc

fo i  pub l icada no D iár io  Of ic ia l  do Estado de Santa Catar ina,  ed ição de 13 de abr i l  de 2011

e estão d ispon íve is  no s i te  www.ce lesc.com.br/r i .

NOTA

Controladora Consolidado

Ativo 2011 2010 2011 2010

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 37.880 32.522 442.495 260.252

Títulos e valores mobiliários - - 15.062 13.498

Contas a receber de clientes 509 609 858.809 789.726

Estoques - - 20.510 15.061

Tributos a recuperar ou compensar 14.210 12.786 73.337 47.405

Dividendos a receber 71.580 70.618 2.215 955

Ativo indenizatório - concessão 20.303 18.894

Outras contas a receber 6 452 39.460 65.219

124.185 116.987 1.472.191 1.211.010

Não circulante
Títulos e valores mobiliários 133.013 125.656 133.013 125.656

Contas a receber de clientes - 457 121.430 215.791

Outros Créditos com partes relacionadas 64.888 108.818 64.888 108.818

Tributos diferidos - - 408.562 403.398

Tributos a recuperar ou compensar - - 13.697 15.495

Depósitos judiciais 6.651 6.065 147.178 127.750

Ativo indenizatório - concessão 1.987.103 1.796.251

Outras contas a receber - 50 4.838 3.648

Investimentos em Controladas e Coligadas 1.932.273 1.674.256 25.844 22.942

Intangível 8.583 8.643 616.381 664.689

Imobilizado 47 24 370.105 306.424

2.145.455 1.923.969 3.893.039 3.790.862

Total do ativo 2.269.640 2.040.956 5.365.230 5.001.872

Controladora Consolidado

Passivo e patrimônio líquido 2011 2010 2011 2010

Circulante
Fornecedores 148 257 433.503 380.410
Empréstimos, Financiamentos  e Debêntures - - 241.298 109.720
Salários e encargos sociais 338 433 120.632 125.301
Tributos e contribuições sociais 14.531 16.821 129.800 122.489
Dividendos propostos 72.048 74.679 72.048 74.679
Taxas regulamentares - - 174.941 149.494
Outros Passivos de Partes relacionadas - - 18.113 17.446
Obrigações com benefícios a empregados - - 115.908 171.167
Outros passivos 210 387 19.177 37.423

87.275 92.577 1.325.420 1.188.129

Não circulante
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - - 129.800 210.621
Tributos e contribuições sociais 1.207 1.807 1.207 1.807
Tributos diferidos - - 144.142 132.858
Taxas regulamentares - - 147.841 112.575
Outros Passivos de Partes relacionadas - - - 3.872
Provisão para contingências 6.627 6.065 489.207 478.451
Obrigações com benefícios a empregados - - 949.795 930.337
Outros passivos - - 3.287 2.715

7.834 7.872 1.865.279 1.873.236

Patrimônio líquido
    Capital social 1.017.700 1.017.700 1.017.700 1.017.700
     Reservas de capital 316 316 316 316
     Reservas de lucros 1.001.394 765.355 1.001.394 765.355
     Ajuste de avaliação patrimonial 139.736 144.158 139.736 144.158
     Dividendos adicionais a distribuir 15.385 12.978 15.385 12.978

2.174.531 1.940.507 2.174.531 1.940.507

Total do passivo e patrimônio líquido 2.269.640 2.040.956 5.365.230 5.001.872
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Legenda

O – Ordinárias
P – Preferenciais
T – Total

Controladora Consolidado

2011 2010 2011 2010

Receita 4.191.414 4.036.765

Receita das vendas e serviços  - - 3.842.488 3.660.593

Receita de Construção – CPC 17 - - 348.926 376.172

Custos (Nota 27) (3.263.462) (3.378.334)

Custo das vendas e serviços - - (2.914.536) (3.002.162)

Custo de Construção – CPC 17 - - (348.926) (376.172)

Lucro bruto - - 927.952 658.431

Despesas com vendas - - (169.675) (157.886)

Despesas gerais e administrativas (14.231) (11.009) (283.030) (205.983)

Outras receitas (despesas), líquidas 27.938 (44.368) (28.183)

Resultado de Equivalência Patrimonial 325.914 229.874 7.953 6.660

Lucro operacional 311.683 246.803 438.832 273.039

Receitas financeiras 14.437 39.490 132.177 145.367

Despesas financeiras (2.233) (1.590) (116.959) (60.557)

Resultado financeiro 12.204 37.900 15.218 84.810

Lucro antes do 
imposto de renda e 
da contribuição social 323.887 284.703 454.050 357.849

Imposto de renda e contribuição social

Corrente - (11.187) (124.043) (103.186)

Diferido - - (6.120) 18.853

Lucro líquido 
do exercício 323.887 273.516 323.887 273.516

Lucro por ação atribuível aos
acionistas da Companhia durante o exercício
(expresso em R$ por ação)

Lucro diluído por ação

Ações ordinárias nominativas 7,92 6,69 7,92 6,69

Ações preferenciais nominativas – Classe A 8,72 7,36 8,72 7,36

Ações preferenciais nominativas – Classe B 8,72 7,36 8,72 7,36
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 abr. 2012, Empresas, p. B13.




