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Aos 35 anos, o gaúcho Erasmo
Battistella já registra uma tra-
jetória impressionante: dono
de postos de combustível no
sul do País, ele criou uma pro-
dutora de biodiesel em 2005,
vendeu metade dela para a Pe-
trobrás em 2011 e se tornou
sócio da maior empresa brasi-
leira. Ele podia ter parado
por aí. Mas, ao que parece, a
sociedade com a estatal foi só
o começo de uma nova histó-
ria de empreendedorismo.
Com o bolso cheio de dinhei-
ro, Battistella partiu para ou-
tros negócios. Montou uma
concessionária de máquinas
agrícolas, comprou um frigo-
rífico e, agora, vai construir
usinas hidrelétricas na Améri-
ca Central.

Filho de pequenos agriculto-
res de Itatiba do Sul (RS), Battis-
tella fez curso técnico e traba-
lhou como vendedor de fertili-
zantes e defensivos agrícolas.
Sua porta de entrada no mundo
dos negócios foi o arrendamen-
to de um posto de combustível,
aos 20 anos, com R$ 20 mil em-
prestados da avó da namorada.
“Eu pensava que, um dia, se tu-
do corresse bem, poderia ser do-
no de dois ou três postos” – me-
ta que conseguiu atingir em pou-
co tempo.

Em 2003, na fila do Banco do
Brasil, ele teve a ideia que o faria
dono de um negócio bilionário.
Battistella ouviu falar de um pro-
jeto do governo para incentivar
a produção de biodiesel. Deci-
diu investir na área e convenceu
outros três empresários da re-
gião a entrarem como sócios na
BSBios, lançada em 2005, com

sede em Passo Fundo (RS).
O empresário Arlindo Palu-

do, dono do Grupo Vipal, en-
trou na sociedade em 2006,
após ler no jornal Zero Hora que
o então presidente da Repúbli-
ca Luiz Inácio Lula da Silva este-
ve em Passo Fundo para lançar
a pedra fundamental da BSBios.
“Acreditei no negócio. Telefo-
nei para eles na hora e pergun-
tei se não queriam um sócio”,
conta Paludo, que é dono do
Banco Vipal. “Na época, faltava
crédito e ajudei a facilitar os fi-
nanciamentos”, explica.

O investimento total de Bat-
tistella e seus sócios para criar a
BSBios foi de R$ 6 milhões. O
negócio deu retorno. Em 2011,
eles venderam 50% da empresa
por R$ 200 milhões a um novo
sócio: a Petrobrás.

“Tínhamos usinas de biodie-
sel no Nordeste e no Sudeste e
passamos a procurar oportuni-
dades na Região Sul”, disse Mi-
guel Rossetto, presidente da Pe-
trobrás Biocombustível. Primei-
ro, a Petrobrás fechou uma par-
ceria em 2009 para construir
uma usina em Marialva, no Para-
ná, com a BSBios. Em 2011, a Pe-
trobrás comprou 50% do capi-
tal da BSBios. Além de ter ges-
tão profissionalizada e disposi-
ção para dividir investimentos,
pesou a favor da BSBios a tecno-
logia verticalizada de produção
de biodiesel, diz Rossetto.

Enquanto as outras usinas da
Petrobrás compram o óleo de
soja para produzir biodiesel, a
BSBios tem esmagadoras pró-
prias. “O preço do óleo de soja
subiu muito com o início da pro-
dução de biodiesel e ficou mais
vantajoso verticalizar a opera-
ção”, diz a analista da consulto-

ria INTL FCStone Natália Orlo-
vicin.

Battistella continua na presi-
dência da BSBios e se tornou
uma das principais lideranças
do setor. É presidente também
das associações de produtores
de biodiesel e de canola e vem
insistentemente pedindo ao
governo para aumentar o por-
centual de mistura do biodie-
sel no diesel, hoje em 5%. “Há
ociosidade nas usinas e o País
está importando diesel”, argu-
menta.

Diversificação. O empresário
gaúcho deve ao biodiesel sua as-
censão no mundo dos negócios.
Mas, depois de lucrar com o
combustível verde, quer diversi-
ficar os investimentos e se pre-
para para administrar uma hol-
ding. “Procurei oportunidades
nas áreas de agronegócios e de
energias renováveis.”

A primeira investida nessa li-
nha foi a abertura de uma con-
cessionária de máquinas agríco-
las da John Deere no Rio Gran-
de do Sul, que deve faturar R$

200 milhões este ano. Depois
criou uma empresa de energia –
a RP Energia– e investiu em pe-
quenas centrais hidrelétricas
(PCHs) no Estado. Ao todo, são
cinco projetos que somam capa-
cidade de 50 megawatts.

Assim como outros investido-
res no ramo de energia, Battis-
tella refez as contas após as re-
centes mudanças regulatórias
no setor feitas pelo governo bra-
sileiro. “As taxas de retorno es-
tão muito baixas no Brasil e os
investimentos em PCHs fica-
ram inviáveis”, explica.

A solução foi procurar proje-
tos em outro lugar. Battistella
encomendou estudos e encon-
trou oportunidades na América
Central. A RP Energia criou
uma subsidiária em Honduras e
começará as obras de duas
PCHs no país este ano. Elas te-
rão capacidade total de 36 mega-
watts (MW) e receberão investi-
mentos de US$ 90 milhões. “Te-
mos 200 MW mapeados para in-
vestimento em PCHs na Améri-
ca Central em 5 anos.”

Aves. Neste ano, o empresá-
rio gaúcho avançou em uma no-

va área – a produção de aves.
Battistella comprou em abril a
produtora Frinal, de Garibaldi
(RS), por R$ 80 milhões. O fri-
gorífico era uma empresa fami-
liar, enfrentava dificuldades de
gestão e estava à venda fazia
tempo. A Frinal abate 120 mil
aves ao dia e deve faturar este
ano R$ 200 milhões.

“Ele pode aproveitar siner-
gias com o biodiesel. No merca-
do de aves, farelo de soja é ou-
ro. Ano passado, faltou farelo e
isso impactou na produção”,
disse o presidente da União Bra-
sileira de Avicultura (Ubabef),
Francisco Turra. A BSBios pro-
duz 660 mil toneladas de farelo
de soja por ano, um subprodu-
to da extração de óleo de soja,
matéria-prima do biodiesel.

O novo dono da Frinal quer
elevar sua receita para R$ 300
milhões no ano que vem. O ca-
minho será abrir novos merca-
dos, tanto no Brasil quanto no
exterior. Battistella está empe-
nhado nisso. Viajou em julho,
pela primeira vez, à China, para
onde quer exportar os frangos
da Frinal. A viagem, no entan-
to, pode render mais. “Existem
muitos empresários chineses
do setor industrial interessa-
dos em investir no Brasil com
parceiros brasileiros. Vou ava-
liar essas oportunidades.”

Mas, para Battistella, cons-
truir e comprar empresas não
são sinônimo de sucesso. “Meu
desafio pessoal é fazer um IPO
(oferta inicial de ações).” Ele
pensa um dia levar à bolsa de
valores seu frigorífico ou sua
empresa de energia. “Um IPO
bem-sucedido é um reconheci-
mento do mercado de uma tra-
jetória empresarial.”
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Os novos planos do
sócio mais jovem
da Petrobrás
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Aos 35 anos, depois de já ter vendido parte de
sua empresa para a estatal, Erasmo Battistella
comprou frigorífico e fábrica de máquinas
agrícolas. Agora, quer investir em energia

Mercado. Mistura obrigatória no diesel fomentou biodiesel

● Sonhos● BSBios em números

Sua empresa precisa

de mais boletos? Tudo bem.

Precisa de menos?

Tudo bem também.
Chegou a Conta Certa Itaú. Boletos, DOCs, TEDs e muitos 
outros serviços para a sua empresa. E é você mesmo 
que escolhe, simula e contrata. Tudo pela Internet.

Personalize e mude o jeito de cuidar da conta da sua empresa.

Não é cliente? Abra já a sua.

Acesse itau.com.br/empresas/contacerta Itaú. Feito para sua empresa.
Feito para você.

“(Aos 20 anos) Pensava que,
um dia, poderia ser dono de
dois ou três postos.”

“Meu desafio pessoal é
fazer um IPO... Um IPO
bem-sucedido é um
reconhecimento do
mercado de uma trajetória
empresarial.”
Erasmo Battistella
FUNDADOR DA BSBIOS

R$ 1,3 bilhão
foi o faturamento da BSBios no
ano passado. A empresa tem
duas unidades de produção de
biodiesel e usa soja, sebo bovino
e canola como matéria-prima. Ao
todo, a BSBios emprega cerca de
600 trabalhadores e compra
seus insumos de cerca de 15 mil
agricultores familiares dos três
Estados da Região Sul.

343 milhões
de litros por ano é a produção de
biodiesel da BSBios em suas
duas unidades – em Marialva
(PR) e Passo Fundo (RS). Além
do combustível, a empresa tam-
bém produz óleo de soja para
consumo próprio e para exporta-
ção, farelo de soja e fomenta a
produção de canola como cultu-
ra de inverno.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 set. 2013, Economia & Negócios, p. B1.




