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A Vanguarda Agro pode vender
42 mil hectares de terras que pos-
sui nos Estados de Minas Gerais,
Bahia, Piauí e Ceará. O desinves-
timento faria parte da estratégia
da empresa de abandonar a pro-
dução de biodiesel. A informa-
ção é do presidente da Vanguar-
da Agro, Bento Moreira Franco.
“São terras pobres e que não ser-
vem para o plantio de soja, milho
ou algodão, que são os produtos
em que a Vanguarda vai se con-
centrar”, disse o executivo.

Franco explica que as terras fo-
ram adquiridas quando o foco da
empresa era o plantio de matéria-
prima para produção de biodie-
sel, principalmente mamona e pi-
nhão manso. “A empresa origi-
nal, a Brasil Ecodiesel, foi diluída
com a entrada da Maeda e da Van-
guarda Agropecuária, duas em-
presas voltadas para o agronegó-
cio e não para o biodiesel”, diz.

No início de abril, as duas usi-
nas produtoras de biodiesel que

estavam ativas, localizadas em
Iraquara (BA) e Porto Nacional
(TO), foram vendidas por R$ 155
milhões para a Oleoplan. A Van-
guarda ainda possui outras três
usinas que estão desativadas,
em Itaqui (RS), Crateús (CE) e
Floriano (PI). “Estamos estu-
dando o que fazer com elas. Ain-
da não sabemos se iremos ven-
der ou voltar a produzir biodie-
sel”, afirma. As três usinas não
possuem o Selo de Combustível
Social que dá acesso à participa-
ção da maior fatia dos leilões de
compra do governo.

O cenário atual do mercado de
biodiesel aponta para uma ven-
da tanto das usinas como das ter-
ras. O recém-eleito presidente
do conselho de administração
da Vanguarda Agro, Salo Davi
Seibel, afirma que o atual merca-
do para o biodiesel está com

maior oferta que demanda, o que
tem pressionado as cotações.

“Dificilmente alguém conse-
gue ter lucro nesse setor. O bio-
diesel tem desvantagens compe-
titivas que tornam sua produção
inviável”, explica o executivo. Se-
gundo Seibel, a empresa analisa
as mudanças na realização dos
leilões para ver se vale a pena vol-
tar a produzir biodiesel.

O executivo afirma, contudo,
que mesmo que a Vanguarda vol-
te a produzir biodiesel, ele será
um negócio secundário. No pri-
meiro trimestre, a operação de
biodiesel afetou negativamente
o resultado da Vanguarda.

Com um prejuízo de R$ 7 mi-
lhões no período, as vendas de
biodiesel reduziram o lucro do
setor de agribusiness para R$
16,8 milhões. Para o segundo tri-
mestre, com a operação de bio-
diesel paralisada, o efeito negati-
vo no lucro final será quase resi-
dual, explica o presidente da em-
presa.

Reestruturação. Depois de
atravessar turbulências societá-
rias e de mercado, a Vanguarda
pretende concluir, em 2012, a
consolidação de suas operações
agropecuárias. Depois de vários
períodos de desentendimentos
entre os acionistas e da saída do

megainvestidor Enrique Bañue-
los de seu capital social, a empre-
sa criou um bloco de controle
coeso e estável que possui o mes-
mo objetivo: crescer no agrone-
gócio de forma sustentável.

“Vamos terminar a consolida-
ção da Brasil Ecodiesel, da Mae-
da e da Vanguarda Agropecuária

na Vanguarda Agro nos próxi-
mos meses”, diz Franco. Segun-
do ele, não há planos de realizar
novas aquisições ou de investir
em crescimento expressivo no
momento. “Vamos focar na ex-
pansão que já estava planejada e
na redução do endividamento.”

Com a saída da Veremonte do

capital social da empresa, o blo-
co de controle é formado por
Otaviano Pivetta, com 26,5% das
ações, os irmãos Hélio e Salo Da-
vi Seibel com 20,5% e Sílvio Tini,
com cerca de 10%. Juntos, eles
possuem cerca de 57% do capital
da Vanguarda.

Segundo Seibel, a Veremonte,
de Bañuelos, saiu por conta pró-
pria, descontente com o fato de
os demais acionistas não aprova-
rem o formato do fundo de ter-
ras que ela queria criar para ex-
pandir a área plantada da empre-
sa. “O fundo de terras não era
viável e não conseguiria dar re-
torno para seus investidores
sem provocar danos à saúde fi-
nanceira da Vanguarda.”

A proposta, segundo Seibel,
trazia uma série de custos: “Os
potenciais investidores teriam
que pagar uma taxa de entrada e
uma de saída, que iria para a Vere-
monte, administradora do fun-
do. Além disso, as taxas que se-
riam cobradas estariam acima
do mercado e isso tudo entraria
como custo para a Vanguarda”.

A Vanguarda teria que arren-
dar suas terras para o fundo e,
para usá-las, pagaria um aluguel
a valores considerados acima do
mercado. “Nossa estratégia é
não colocar interesses particula-
res acima dos interesses da em-
presa”, diz Seibel. Ele afirma que
o projeto de fundo de terras não
foi descartado, apenas o formato
apresentado pela Veremonte.

Vanguarda Agro planeja vender 42 mil hectares

A Apple concordou em pagar
US$ 2,25 milhões para pôr fim ao
caso em que é acusada de fazer
propaganda enganosa do novo
iPad na Austrália, informam jor-
nais internacionais.

Além dessa quantia – referen-
te a multa a ser paga à Comissão
Australiana de Competição e Di-

reitos dos Consumidores, uma
agência governamental –, a em-
presa se dispõe a desembolsar
US$ 300 mil para compensar os
gastos com o processo.

A Austrália esteve entre os pri-
meiros países do mundo a rece-
ber a terceira geração do tablet
da Apple, cujo lançamento ocor-

reu no dia 14 de março. Assim
como nas campanhas de marke-
ting feitas nas outras regiões, lá a
empresa destacou o suporte à co-
nexão 4G como um dos diferen-
ciais do aparelho. “Então você
pode baixar conteúdo, assistir a
vídeos instantaneamente e nave-
gar na web a uma velocidade im-

pressionante”, diz o site da com-
panhia.

Frequência. O problema é que
o novo iPad só suporta o 4G nas
frequências de 700MHz ou
2100MHz. E, como na Austrália
o 4G funciona na frequência de
1800MHz, a internet de quarta

geração prometida pela Apple
acaba sendo, na verdade, a 3G —
suportada também pelo iPad 2,
agora mais barato.

O juiz que avalia o caso na Aus-
trália, Mordy Bromberg, ainda
precisa aprovar o acordo. Ele ain-
da não está certo se o dinheiro a
ser pago pela Apple é uma penali-
dade suficiente, segundo o All
Things D.

O site de tecnologia diz que
Bromberg se recusa a bater o

martelo antes de saber quantos
consumidores se sentiram enga-
nados e qual a situação financei-
ra da Apple.

A empresa fundada por Steve
Jobs alega que a posição financei-
ra da companhia não importa
nesse caso e diz ter indenizado
os consumidores australianos
que compraram o novo iPad acre-
ditando adquirir um aparelho
que funcionaria na rede 4G do
país. / NAYARA FRAGA

Apple deve pagar multa de US$ 2,25 milhões

Tecnologia
precisa
atrair mais
mulheres
Setor ainda não viu surgir equivalentes
femininos a Jobs, Gates e Zuckerberg

● Em 2005, o corpo docente da
Universidade Harvey Mudd, de
Claremont, Califórnia, decidiu
lançar uma expressiva iniciativa
para atrair as estudantes de pri-
meiro ano para a os cursos de
programação, buscando mantê-
las lá. Os professores repararam
que os homens pareciam chegar
nas aulas de computação, mes-
mo nas mais elementares, com
algum conhecimento prévio da
matéria – muitas vezes adquirido
informalmente nos fóruns online
de programação –, coisa que inti-
midava os alunos menos expe-
rientes. Assim, eles dividiram o
curso introdutório em suas se-
ções: uma para os verdadeiros
novatos (principalmente para as
mulheres) e outra para aqueles
que já tinham experiência ante-
rior com a programação.

Dana Goldstein / SLATE

Os Estados Unidos produzi-
ram candidatas viáveis à presi-
dência, mulheres atletas que
comandam milhões de dóla-
res em patrocínios esportivos,
e a primeira economista a ga-
nhar o Prêmio Nobel. Mas ain-
da não existe uma equivalente
feminina de homens como Ste-
ve Jobs, Bill Gates e Mark Zuc-
kerberg.

As mulheres continuam atrás
dos homens na ciência da com-
putação, setor no qual a parcela
feminina da força de trabalho
chegou a diminuir nos últimos
25 anos. Hoje em dia, as mulhe-
res detêm 27% de todas as posi-
ções de trabalho ligadas à ciên-
cia da computação, proporção
que era de 30% uma década
atrás, e correspondem a apenas
20% dos estudantes universitá-
rios de computação, uma queda
em relação aos 36% observados
em 1986.

A diferenciação tecnológica
tem início em casa, onde os meni-
nos ganham seus primeiros com-
putadores e videogames mais ce-
do do que as meninas, tendo tam-
bém uma maior probabilidade
de se divertir com brinquedos
que desenvolvem as capacida-
des de raciocínio espacial, como
o Lego. Ela continua na escola,
onde as alunas demonstram me-
nos confiança na matemática, na
ciência e na computação, tendên-
cia que perdura no universo cor-
porativo.

Mesmo entre os nomes da ge-
ração mais jovem de empresas

de tecnologia, como Facebook,
Google e Twitter, menos de 10%
dos programadores – principal
emprego do setor – são mulhe-
res, de acordo com especialistas
na indústria.

Os efeitos dessa diferença en-
tre os gêneros vão muito além do
baixo número de mulheres que
criam jogos de videogame e apli-
cativos para a web junto a equi-
pes masculinas (e que tornam a
tecnologia mais consciente das
necessidades das usuárias – bas-
ta pensar nas respostas que a Siri
oferece para perguntas relacio-
nadas ao aborto e as mensagens
machistas publicadas pela Asus
na sua conta do Twitter).

Nos últimos dez anos, o núme-
ro de empregos criados nos seto-
res correspondentes à sigla
Stem (ciência, tecnologia, enge-
nharia e matemática, em inglês)
foi três vezes maior do que aque-
le ligado aos demais setores, e os
trabalhadores dos setores Stem
apresentaram uma probabilida-
de muito menor de enfrentar o
desemprego. As mulheres que
trabalham em setores Stem têm
salários melhores do que as de-
mais: sua renda média é de US$
31,11 por hora, comparada aos
US$ 19,26 das mulheres de seto-
res fora do Stem.

A lacuna salarial entre os gêne-
ros também é menor nos setores
Stem: apenas 14%, comparados à
diferença de 21% entre os salá-
rios pagos a homens e mulheres
do restante da força de trabalho.

Os economistas calculam que
essa tendência deve continuar
na próxima década. E, se as mu-

lheres americanas não forem ca-
pazes de dar conta da demanda
crescente pela mão de obra nes-
tes setores, as concorrentes o fa-
rão. Brasil, Índia e Malásia estão
entre as potências emergentes
que contam com meninas muito
mais bem preparadas para lidar
com as ciências da computação.

Fronteira. Sheryl Sandberg, di-
retora de operações do Face-
book, chama a luta para atrair as
meninas e as jovens para carrei-
ras no setor da tecnologia de “a
grande fronteira da igualdade de
oportunidades para as mulheres
de nossa geração”.

E Sheryl tem uma sugestão in-
comum para a superação desta
diferença: “Deixem suas filhas jo-

gar videogame. Incentivem suas
filhas a jogar videogame!” foi o
que ela me disse numa entrevis-
ta concedida no segundo semes-
tre do ano passado.

Embora a maioria dos pais fos-
se capaz de fazer qualquer coisa
para evitar que os filhos passas-
sem o dia todo na frente de uma
tela jogando games, a experiên-
cia com os jogos e com a lingua-
gem dos computadores na infân-
cia foi o que motivou muitos pro-
gramadores a entrar para o ra-
mo, entre eles o chefe de Sheryl,
Mark Zuckerberg, fundador do
Facebook.

O salto para a computação
mais avançada não vem apenas
da interação com os jogos – hoje
em dia, 94% das meninas brin-
cam com games, comparado a
99% dos meninos –, e sim da
curiosidade em relação ao seu
funcionamento e das tentativas
de manipular o código para alte-
rar o resultado dos games.

Os meninos ainda apresen-
tam uma probabilidade muito
maior de se interessar pela explo-
ração deste tipo de programação
simples de computador, e nem

todas as meninas curiosas em re-
lação ao funcionamento dos
computadores têm em casa um
pai que as incentive nem o equi-
pamento necessário para dar va-
zão a esses impulsos.

Os educadores do ensino fun-
damental e médio sabem da im-
portância de levar as meninas a
se interessar pelo tipo de “racio-
cínio computacional” que torna
possível a programação. A Acade-
mia de Engenharia de Software,
escola pública cujo currículo se-
rá criado em torno da programa-
ção de computadores e do desen-
volvimento para a web, vai abrir
setembro em Nova York.

Apenas um quarto da primeira
turma será composto por mulhe-
res, mas os fundadores da esco-
la, que têm vínculos próximos
com a comunidade tecnológica
nova-iorquina, têm planos ambi-
ciosos para reunir as estudantes
com orientadoras que traba-
lhem no setor com o objetivo de
reduzir o atrito, conduzir as garo-
tas para carreiras de destaque e
recrutar mais alunas para as tur-
mas futuras da escola. /
TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

BRIAN SNYDER/REUTERS-23/5/2012

NECO VARELLA/AE-2/4/2011

Universidade cria
turmas especiais de
programação

● Jogo

Desafio. Sheryl Sandberg diz que atrair meninas para o setor é a ‘grande fronteira da igualdade de oportunidades’

Venda de terras em
Minas, Bahia, Piauí e
Ceará faz parte da
estratégia de abandonar
a produção de biodiesel

Soja. Vanguarda Agro aposta na produção de grãos● Sem retorno

SHERYL SANDBERG
DIRETORA DE OPERAÇÕES
DO FACEBOOK
“Deixem suas filhas jogar
videogame. Incentivem suas
filhas a jogar videogame!”

SALO DAVI SEIBEL
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA VANGUARDA
“O fundo de terras (proposto pela
Veremonte) não era viável e não
conseguiria dar retorno aos
investidores sem causar danos à
saúde financeira da Vanguarda.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 jun.2012, Economia & Negócios, p. B11.




