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Ag ro n e g ó c i o s

Insumos Companhia com foco em produtos especiais
quer elevar vendas para R$ 50 milhões em cinco anos

Espanhola Agritecno
desembarca no Brasil

FABLICIO RODRIGUES/VALOR

Miguelangelo Basso, diretor da Aspebio/Agritecno : demanda por fertilizantes especiais deve aumentar no Brasil

Carine Ferreira
De São Paulo

A A g r i t e c n o, empresa espanho-
la que atua no segmento de ami-
noácidos e micronutrientes para
o setor agrícola, desembarcou no
Brasil por meio de uma joint ven-
ture com a Aspebio Brasil Comér-
cio e Importação de Agroquími-
cos. A nova companhia aportou
no país com perspectivas positi-
vas de crescimento na comerciali-
zação de fertilizantes especiais
que otimizam a nutrição das
plantas. A meta é aumentar em
dez vezes o faturamento com as
vendas no Brasil em cinco anos.

A Aspebio atua como uma
subsidiária da Agritecno, que es-
tá presente em cerca de 40 países
e pertence ao também espanhol
grupo Dadelos, fabricante e dis-
tribuidor de matérias-primas pa-
ra as indústrias alimentícia e ani-
mal e de formuladores de fertili-
zantes. Considerada uma com-
panhia de médio porte no seg-
mento, a Agritecno fatura cerca
de € 30 milhões por ano, de acor-

do com Miguelangelo Barros
Basso, diretor de vendas e opera-
cional da Aspebio/Agritecno.

Basso conta que a empresa es-
panhola foi criada há nove anos
de olho em fertilizantes de alta
concentração “complexados”
com aminoácidos, que são pro-
duzidos a partir de cereais. O
processo de “complexar ” os pro-
dutos consiste em evitar a perda
de nutrientes por parte da plan-
ta. Os dez produtos de solo e fo-
liares comercializados no Brasil
ainda são importados.

O diretor da Aspebio/Agritec-
no expõe que a meta é vender
neste primeiro ano no Brasil cer-
ca de R$ 5 milhões , com volume
de 200 mil litros dos produtos —
2% das exportações totais da Agri-
tecno, de 10 milhões de litros. As
operações começaram oficial-
mente em dezembro de 2011,
embora o processo de registro de
produtos tenha começado há três
anos. O plano é crescer 900% da-
qui a cinco anos e atingir R$ 50
milhões em vendas no país.

Basso acredita que a demanda

por estes produtos tende a aumen-
tar, já que, na sua avaliação, so-
mente com o uso de fertilizantes
especiais e com manejo especiali-
zado de pragas e doenças é possí-
vel ter grandes saltos na produtivi-
dade agrícola. A estratégia tam-
bém permite o cultivo de duas a
três safras de ciclo curto por ano.

O mercado de fertilizantes espe-
ciais e outros produtos de nutrição
cresceu a uma taxa de 10% nos últi-
mos dez anos no Brasil, segundo Gil-
berto Pozzan, diretor de fertilizantes
foliares da Associação Brasileira das
Indústrias de Tecnologia em Nutri-
ção Vegetal (Abisolo). A associação
deve fazer um levantamento mais
preciso sobre o mercado, que che-
gou a ser estimado em aproximada-
mente R$ 2 bilhões ao ano somente
o segmento de micronutrientes.

Pozzan explica que, além dos mi-
cronutrientes , os extratos vegetais e
os aminoácidos contribuem para
uma melhor defesa vegetal e para o
equilíbrio da nutrição da planta, co-
mo vitaminas. Ele lembra que o seg-
mento tem atraído investimentos de
fundos e empresas de defensivos.
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Ag ro e n e rg i a
Cade aprova aquisição feita pela Canabrava
O Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade)
aprovou a compra de ativos da
Companhia Brasileira de Açúcar
e Álcool (CBAA) pela C a n a b rava

Bioenergia Participações
(CBPar). Ambas atuam na
produção de açúcar e etanol.
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M e rc a d o
Preço do leite ao produtor tem baixa de 1,2%
O preço médio do leite pago ao
produtor no país recuou pelo
terceiro mês consecutivo.
Alcançou R$ 0,80 por litro em
julho (referente à produção

entregue em junho), ante R$ 0,81
em junho e R$ 0,82 em maio,
segundo a Scot Consultoria.
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Inflação
Varejo brasileiro ‘a c u s a’ disparada dos grãos
O impacto do choque de oferta de
grãos em virtude da seca nos
Estados Unidos teve influência
sobre o atual do Índice Geral de
Preços – Mercado (IGP-M), que

avançou de 0,66% para 1,34%
entre junho e julho, conforme a
Fundação Getulio Vargas (FGV).
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O único com os leitores do Valor!

Os resultados do setor Eletroeletrônico
estão na edição 2012 do Valor 1000,
o anuário que analisa as maiores empresas do país.

Tecnologia para o Brasil do futuro

Valor 1000 traz:
• As 1000maiores empresas
• 250 maiores holdings
• 100 maiores bancos
• Análise de 25 setores da economia
• Destaques regionais

Eletroeletrônica

Coloque sua empresa no Valor 1000
e mostre sua força nesse mercado.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 jul. 2012, Empresas, p. B12.




