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Ag ro n e g ó c i o s

Nutriplant fechou 2012 no
azul e com salto na receita
Balanço
De São Paulo

A empresa brasileira Nutri -
plant, uma das pioneiras da área
de fertilizantes especiais, fechou
2012 com lucro líquido de R$ 7,8
milhões, revertendo o prejuízo de
R$ 10 milhões no ano anterior.

A receita líquida da companhia
alcançou R$ 52,2 milhões, 78,6% a
mais que os R$ 29,3 milhões regis-
trados em 2011. O lucro antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda) atingiu R$
13,5 milhões no ano passado, o
que representou uma expressiva
melhora após o valor negativo de
R$ 1,4 milhão no ano anterior.

De acordo com informações da
empresa, o melhor desempenho
reflete dois fatores importantes da
reestruturação estratégica, opera-
cional e financeira iniciada em
abril de 2012: a incorporação da
indústria de produtos químicos
Quirios, em Barueri, na Grande São
Paulo, e a venda de uma unidade
da empresa que fabricava micro-

nutrientes aplicados no solo —
operação que rendeu R$ 24,5 mi-
lhões à Nutriplant. A companhia
decidiu concentrar a atuação nos
produtos foliares, mais rentáveis,
mas continua revendendo micro-
nutrientes para aplicação no solo.

Com o plano de reestruturação
estratégica, a empresa integrou as
atividades da Quirios e da Nutri-
plant e “verticalizou” a cadeia pro-
dutiva, permitindo a obtenção de si-
nergias operacionais e administrati-
vas. A medida reduziu custos e gerou
maior competitividade no comércio
de fertilizantes especiais e diferen-
ciados, conforme a Nutriplant.

A empresa também informou
que reduziu as despesas em 7,2
pontos percentuais no ano passa-
do, que passaram a representar
22,2% de sua receita líquida — ou
RS$ 11,6 milhões — no período.

O foco em 2013 está no desen-
volvimento de produtos mais ren-
táveis, de maior tecnologia. “Deve -
mos aumentar a participação no
mercado de fertilizantes especiais”,
disse Simone Fonseca, diretora de
controladoria da Nutriplant. (CF)

Empresa convoca assembleia para votar indicação de Abilio
Adriana Mattos
De São Paulo

O conselho de administração
da BRF publicou ontem edital de
convocação da assembleia geral
da empresa, no dia 9 de abril,
que vai deliberar sobre a indica-
ção do empresário Abilio Diniz
para a presidência do conselho
da empresa de alimentos. Abilio
compõe a chapa única — votada
em reunião de acionistas, em fe-
vereiro — e seu nome teve o

apoio dos fundos Previ e Ta r p o n ,
acionistas da companhia.

Na reunião dos controladores,
foram dois votos contrários ao
nome de Abilio: o da Petros, por
meio do seu representante no
conselho, Luís Carlos Afonso, e do
membro independente, Décio da
Silva. Nota da Petros divulgada na
época menciona que um even-
tual conflito de interesses envol-
vendo a empresa deveria ser uma
questão melhor “c o m p r e e n d i d a”.
Sócio de Abilio, o Casino sustenta

que a presença dele na presidên-
cia do conselho de BRF e do Pão
de Açúcar configura conflito de
interesses, algo que Abilio nega.

O Va l o r apurou que a Petros
ainda mantém hoje uma posição
contrária à indicação de Abilio.
Há informações no mercado de
que a Petros teria avaliado a hi-
pótese de pedir a eleição do novo
conselho por voto múltiplo —
nesse caso, em vez de votar em
chapas, cada candidato a conse-
lheiro receberia votos indivi-

dualmente. A Petros poderia in-
dicar um nome na assembleia
para a presidência do conselho.

Hoje a BRF informou, na pauta
de votação da assembleia, que o
percentual mínimo de participa-
ção no capital votante para a ado-
ção do sistema de voto múltiplo
será de 5%. A Petros tem 12,9% das
ações ordinárias, a Previ, 12,2% e a
Tarpon, 8%. Mas essa taxa da Petros
já teria aumentado nos últimos
dias, pois o fundo estaria adquirin-
do mais papéis desde fevereiro.Fonte: Empresa
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A l i m e n to s Ideia é criar subsidiárias
regionais e “headquarter ” global

BRF estuda
reorganizar
est rut ura
de gestão

JULIO BITTENCOURT/VALOR

Rearranjos na gestão fazem parte da vida de empresas de controle difuso como a BRF, diz presidente José Antonio Fay, sobre indicação de Diniz para conselho

Alda do Amaral Rocha
De São Paulo

A BRF estuda uma reorganiza-
ção de sua estrutura de gestão
que prevê a criação de subsidiá-
rias regionais — como a BRF Ar-
gentina, criada em 2012 — e de
um “headquarter ” global para a
companhia. Nessa nova estrutura
de organização multinacional,
ideia que precisa ser aprovada pe-
lo conselho de administração, os
presidentes regionais responde-
riam a um presidente global.

A discussão sobre a reorgani-
zação da estrutura da BRF come-
çou no ano passado, bem antes
de a Ta r p o n , acionista da com-
panhia, indicar o nome do em-
presário Abilio Diniz, acionista
do Pão de Açúcar, para a presi-

dência do novo conselho de ad-
ministração da BRF.

Mas os dois processos acaba-
ram se interligando. Os acionis-
tas da BRF vão decidir o novo
conselho em assembleia em
abril, e o mercado especula que
Abilio Diniz, se eleito, indicará
nomes para a gestão da empre-
sa. Poderia até mesmo indicar
um nome para a presidência da
companhia, ocupada hoje por
José Antonio do Prado Fay.

Ontem, após reunião com
analistas para comentar os re-
sultados da BRF no ano passado,
Fay afirmou não saber se haverá
mudanças de nomes na gestão
da empresa com a eleição do no-
vo conselho. Mas informou que
sua sucessão já estava sendo pre-
parada, uma vez que, pelo esta-

tuto da BRF, tem de se aposentar
até novembro de 2014.

Sobre a indicação de Abilio Di-
niz para liderar o conselho de ad-
ministração da BRF, Fay disse que
“rearranjos fazem parte da vida
de uma empresa com controle
difuso como a BRF”. Ele evitou
comentar sobre um eventual
conflito de interesses caso Diniz
seja eleito para o posto, afirman-
do que a empresa é apenas
“c o a d j u v a n t e” no processo e que
tal avaliação cabe aos acionistas.

Num sinal do que pode ser seu
futuro se um novo nome for indica-
do por Diniz para a presidência da
BRF, Fay admitiu a possibilidade de

ser presidente global se a reorgani-
zação da gestão for levada a cabo.
Isso também dependeria de deci-
são do conselho de administração.

Antes da entrevista, o executi-
vo destacou aos analistas os re-
sultados positivos da união en-
tre Perdigão e Sadia, que origi-
nou a BRF. Segundo ele, o retor-
no ao acionista da BRF foi de
136% entre maio de 2009, mês
da fusão, e dezembro de 2012.

No mercado, comenta-se que
os resultados da BRF não esta-
riam agradando aos acionistas, o
que teria levado a Tarpon a indi-
car o nome de Abílio Diniz para o
conselho de administração.

Fay também informou que a
previsão é de um crescimento en-
tre 10% e 12% na receita operacio-
nal líquida da BRF este ano, com
a melhora no mix de preços dos
produtos. Em 2012, a receita lí-
quida da companhia aumentou
11%, para R$ 28,5 bilhões.

Já o vice-presidente de mercado
interno da BRF, José Eduardo Ca-
bral, afirmou ainda aos analistas
esperar um maior equilíbrio entre
oferta e demanda neste ano, um
cenário diferente de 2012.

A perspectiva também é melhor
para o mercado externo, segundo
Antônio Augusto de Toni, vice-pre-
sidente da área na BRF. Segundo

ele, os custos de produção devem
cair um pouco já a partir do segun-
do trimestre e, com mais ênfase, no
segundo semestre deste ano, devi-
do à queda esperada nos preços in-
ternacionais dos grãos usados na
ração animal. Isso deve melhorar
rentabilidade da companhia no
mercado externo. No ano passado,
o lucro da BRF caiu 41%, para R$
813 milhões, reflexo principal-
mente da alta dos grãos.

Os investimentos da BRF este
ano devem ser inferiores aos de
2012, quando somaram R$ 2,48
bilhões. Para este ano, a empresa
estabeleceu um teto de investi-
mento de R$ 2 bilhões.

Hitachi e Mitsui se unem
em projeto para o campo
Te c n o l o g i a
Gustavo Brigatto e Carine Ferreira
De São Paulo

As multinacionais japonesas Mit -
sui e Hitachi decidiram deflagrar no
Brasil um projeto global na área de
Tecnologia da Informação aplicada
à agricultura que prevê a utilização
de imagens de satélites para o moni-
toramento de plantações. A expecta-
tiva dos parceiros é que a receita ini-
cial dessa nova frente de negócios
gere receita total de US$ 100 milhões
por ano — de 35% a 45% no mercado
brasileiro, onde espera atrair no cur-
to prazo entre dez e 20 grandes
clientes, com 10 mil hectares cada.

O sistema auxilia o planejamen-
to das colheitas e reduz custos com
testes de campo para determinar os
estágios das lavouras. “Algumas
empresas têm usado sistemas de
posicionamento [GPS] e outras tec-
nologias para fazer esse tipo de me-
dição, mas o satélite ainda é pouco
e x p l o r a d o”, afirmou ao Va l o r Yuki -
taka Kaneda, diretor da divisão de
sistemas de TI da Hitachi no Brasil.
Conhecido como “GeoMation
Fa r m”, o produto foi desenvolvido
pela Hitachi e é comercializado pe-
la companhia no Japão desde 2004.

Naquele país, o foco são as cultu-
ras de arroz e trigo, principalmente
na região de Hokkaido, ilha no norte
do país. Atualmente, o sistema é usa-
do por 46 clientes japoneses. Com a
parceria entre as duas companhias,
o objetivo é levar a oferta para outros
países, especialmente emergentes
Rússia, China e Índia, também gran-

des produtores de alimentos. Há tes-
tes no Brasil desde novembro. Se-
gundo Shintaro Sadamatsu, diretor
do departamento de negócios em TI
da Mitsui Brasil, o país foi escolhido
por sua força na produção de soja.

Os testes são em uma fazenda da
Agrícola Xingu, braço de agrone-
gócios da Multigrain AG, subsidiá-
ria da Mitsui que atua no Brasil na
produção agrícola e como trading
de grãos. Os testes na propriedade,
localizada no oeste da Bahia e pro-
dutora de soja, serão concluídos
em junho. Depois, a tecnologia se-
rá melhor adaptada à realidade
das plantações brasileiras. A ex-
pectativa é que as primeiras as ven-
das aconteçam no início de 2014.

Um dos pontos que serão avalia-
dos após os testes é a forma de entre-
ga das informações. No Japão, os
clientes precisam instalar um
software da Hitachi criado especifi-
camente para visualizar essas ima-
gens. No processo de expansão glo-
bal do sistema, a expectativa é que a
entrega seja pela internet, no mode-
lo conhecido como nuvem. Nele, os
usuários não precisam instalar nada
em seus computadores, basta entrar
em uma página específica da web.

Conforme Sadamatsu, as compa-
nhias podem criar uma joint ventu-
re com sede no Brasil ou no Japão. Na
parceria, a Hitachi será responsável
pela parte tecnológica. Já a Mitsui
comercializará a plataforma e, as-
sim, agregará um novo negócio ao
seu vasto campo de atuação, que vai
desde logística e mineração até os
setores de alimentos e automotivo.
No processo de venda, serão feitas

parcerias com empresas brasileiras
de tecnologia. “Elas ficarão respon-
sáveis pela customização e pela ins-
t a l a ç ã o”, afirmou Sadamatsu.

O produto funciona com a capta-
ção de imagens por satélite usando
recursos como filtro infravermelho,
que serve para capturar a umidade
da plantação. Depois de coletadas,
as informações são enviadas ao la-
boratório de pesquisa da Hitachi no
Japão. Lá elas são analisadas com a
ajuda de computadores e passam
pelo crivo de especialistas. No caso
dos testes no Brasil, há uma dezena

de pessoas dedicadas ao projeto.
Segundo Kaneda, grande parte

do trabalho hoje é manual. Quando
o produto ganhar mais clientes e a
base de dados das plantações cres-
cer, os computadores ganharão
mais espaço no processo. No futuro,
de acordo com o executivo, poderão
ser feitas até simulações sobre o
comportamento das plantações. Ka-
neda também disse que provavel-
mente será preciso instalar uma es-
trutura de processamento das infor-
mações no Brasil para acelerar a en-
trega dos resultados aos clientes.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Kaneda (esq.), da Hitachi, e Sadamatsu, da Mitsui: satélite a serviço do campo

va l o r .com.br

A u to m a ç ã o
Enalta, de automação agrícola,
aposta da demanda do setor
sucroalcooleiro, diz o diretor-
executivo Giandri Machado (foto).
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Empresas, p. B16.




