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Ag ro n e g ó c i o s

Balanço Após fechar o 4o trimestre de 2012 com perdas, empresa anuncia aportes para os próximos três anos

Minerva tem prejuízo, mas planeja investir
Alda do Amaral Rocha
De São Paulo

A Minerva Foods, que encerrou o
quarto trimestre de 2012 com pre-
juízo de 21,8 milhões, ante lucro de
R$ 15 milhões no mesmo periodo do
ano anterior, anunciou que planeja
investir até R$ 400 milhões em três
anos para expandir as operações.

O presidente da empresa, Fernan-
do Galletti de Queiroz, afirmou, em
entrevista sobre os resultados, que
os aportes serão feitos sem aumento
da alavancagem. “Decidimos ir para
um novo ciclo de investimentos.
Não vamos investir mais do que ge-
rarmos em caixa livre”. Esse ciclo
prevê a diversificação da localização
de fábricas — ou seja, a possibilidade
de aquisições ou arrendamentos de
unidades no Brasil, Colômbia e ou-
tros países da América do Sul.

Além disso, a empresa também
vai investir na ampliação de sua rede
de distribuição no país para atender
principalmente o pequeno e médio
varejo. Hoje, a Minerva tem 12 cen-
tros de distribuição (dois recém-
anunciados) e deve abrir outros qua-
tro nos próximos quatro anos. Tam-
bém planeja dobrar a capacidade de
processamento e o faturamento da
área de food service até 2015.

Queiroz disse que os aportes pa-
ra o crescimento dependerão da
geração de caixa da companhia. De
acordo com o diretor-financeiro
Edison Ticle, a empresa “só irá ao
mercado se for para captar recursos
com custos mais baixos” do que os
das dividas que detém atualmente.

Segundo Ticle, no fim de 2012, a
Minerva fez operações que permi-
tirão reduzir o custo de suas dívi-
das em R$ 40 milhões a R$ 45 mi-

lhões por ano a partir de 2014 . “A
redução das despesas financeiras
permite mais geração de fluxo de
caixa livre. E permite colocar em
prática o plano de investimentos”.

No fim de 2012, a empresa res-
gatou uma debênture de R$ 200
milhões que venceria em 2015 e
emitiu um bond no valor de US$
850 milhões, com vencimento em
2023. Com essa captação, recom-
prou títulos que venceriam em
2017, 2019 e 2022. Segundo Ticle,
com a operação, o custo da dívida
caiu de 11% ao ano para 7,75%.

No quarto trimestre, a Minerva te-
ve um fluxo de caixa livre aos acio-
nistas de R$ 63,9 milhões. Segundo a
companhia, foi o quinto trimestre
consecutivo de fluxo positivo. No
ano de 2012, foram R$ 200 milhões.
Outro dado positivo no balanço di-
vulgado: a empresa conseguiu redu-

zir sua alavancagem (relação entre
dívida liquida e Ebitda) para 2,8 ve-
zes no último trimestre de 2012. Um
ano antes, eram 3,65 vezes.

O diretor-financeiro reafirmou
que a meta é reduzir a relação en-
tre dívida líquida e Ebitda para 1,5
vezes a 2 vezes até o primeiro se-
mestre de 2015. A empresa fechou
o último trimestre de 2012 com dí-
vida líquida de R$ 1,331 bilhão.

Ele explicou que o prejuízo de R$
21,8 milhões da Minerva no quarto
trimestre é resultado da reversão
de um crédito de imposto de renda
diferido de R$ 44 milhões por con-
ta da incorporação da MDF, empre-
sa de processados. O resultado lí-
quido antes do imposto de renda
foi um lucro de R$ 25,1 milhões no
quarto trimestre ante R$ 5,1 mi-
lhões no último trimestre de 2011.

Já o Ebitda (lucro antes dos juros,

impostos, depreciação e amortiza-
ção) no quarto trimestre ficou em
R$ 145,1 milhões, 18,8% mais do
que no último trimestre de 2011. A
empresa divulgou também um
Ebitda ajustado de R$ 121,5 mi-
lhões, por conta da receita não re-
corrente de R$ 23 milhões em fun-
ção da aquisição do Frigomerc, no
Paraguai, em setembro de 2012. A
margem Ebitda da Minerva no
quarto trimestre foi de 12% — h av i a
sido de 11,2% no mesmo intervalo
de 2011. A margem ajustada foi de
10,1% ante 10,7% no quarto trimes-
tre de 2011. A receita líquida no pe-
riodo cresceu 10,3%, para R$ 1,206
bilhão, sendo 67% proveniente de
exportações, segundo destacou
Fernando Galletti de Queiroz.

No ano de 2012, a Minerva Fo-
ods teve uma receita líquida pro-
forma de R$ 4,595 bilhões, 15,6%

acima das vendas de 2011. O nú-
mero é pro-forma pois considera
uma receita de R$ 218 milhões do
Frigomerc, como se o frigorífico já
estivesse sob controle da Minerva
desde o início do ano passado.

O resultado liquido da compa-
nhia em 2012 também foi negativo
em R$ 199 milhoes, ante lucro de R$
41 milhoes em 2011. Segundo Ticle,
a desvalorização cambial no ano
passado teve um impacto de R$ 245
milhões no balanço (não contábil)
da Minerva, o que levou a compa-
nhia ao prejuízo. O Ebitda em 2012
foi de R$ 494,2 milhões, 50% mais do
que no ano anterior, considerando
os dados pro forma com o Frigo-
merc. O Ebitda ajustado pro forma
(desconsiderando o ágio de R$ 24
milhões com a aquisição do frigorí-
fico paraguaio) foi de R$ 475,2 mi-
lhões, alta de 36,8% sobre 2011.

Premix diversifica e acelera expansão
D I V U LG A Ç Ã O

Marco (esq.) e Daniel Guidolin, principais executivos da brasileira Premix: em 2012, faturamento alcançou R$ 160 milhões

Nutrição animal
Fernando Lopes
De São Paulo

Depois de investir entre R$ 20 mi-
lhões e R$ 25 milhões nos últimos
três anos na expansão e em melho-
rias das operações e ver seu fatura-
mento aumentar 35% no período, a
brasileira Premix, empresa de nutri-
ção animal com participação ex-
pressiva no segmento de ruminan-
tes, segue a ampliar a estrutura e a
diversificar a atuação para tentar
acelerar seu avanço em 2013.

Mesmo com o mercado ainda agi-
tado e cada vez mais concorrido em
meio a fusões e aquisições, a Premix,
com sede em Patrocínio Paulista, no
interior de São Paulo, onde também
tem uma fábrica, estima que sua re-
ceita poderá alcançar de R$ 200 mi-
lhões a R$ 220 milhões neste ano,
ante R$ 160 milhões em 2012.

Nesse sentido, a empresa planeja
ampliar sua unidade em Araguaína,
no Tocantins, lançar uma nova linha

de produtos para equinos e iniciar
operações no Rio Grande do Sul e no
norte de Minas. A Premix está pre-
sente em 20 Estados do país e Mato
Grosso encabeça as vendas, segundo
o diretor comercial Marco Guidolin.

Da mesma forma que a unidade
de Tocantins será ampliada para irri-
gar as vendas em novos mercados,
inclusive no exterior, a terceira fábri-
ca da companhia, em Presidente
Prudente, também em São Paulo, re-
centemente teve sua capacidade de
armazenamento expandida em 40%
e recebeu aportes de R$ 500 mil em
equipamentos, de acordo com o di-
retor administrativo e financeiro
Daniel Guidolin, irmão de Marco.
No total, a Premix comercializou
160 mil toneladas de produtos em
2013, 50 mil a mais que em 2012.

“E estamos reforçando no traba-
lho de campo com a contratação de
mais consultores técnicos”, diz Mar-
co Guidolin. Hoje são 15 consulto-
res, além de dez promotores técni-
cos, 300 representantes comerciais e
14 coordenadores nesta frente. No

portfólio, que será ampliado, entre
100 e 120 produtos padronizados e
dezenas de fórmulas sob medida.

Em rações para ruminantes, que
inclui a pecuária de corte e de leite,
além dos equinos, a Premix estima
sua participação de mercado 10%.
“O mercado vem crescendo, em mé-
dia, 5% a 6% ao ano. Apesar da ten-
dência de consolidação, ele ainda é
pulverizado e queremos ser ‘consoli -
dadores’ ”, diz o diretor comercial.

A Premix foi criada em 1968 pelo
pai do zootecnista Marco e do admi-
nistrador de empresas Daniel. O fun-
dador morreu em 1999, e a compa-
nhia está sob o comando dos jovens
irmãos —de 27 e 25 anos, respectiva-
mente — há quatro anos, desde que
a mãe deles também faleceu.

No caminho da diversificação,
dois novos negócios animam a du-
pla atualmente. São as empresas Se-
mentes Paulista e Green Fertilizan-
tes, voltadas ao mercado de pasta-
gens. A Green já conta com uma uni-
dade de mistura, que fabrica os pro-
dutos finais, em Patrocínio Paulista.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Empresas, p. B15.




