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HORTICERES

Expansão de portfólio

Num movimento estratégico para ganhar participação no mercado brasileiro, a Horticeres Sementes

adquiriu o portfólio da Sakama, empresa que também atua com sementes em todo o Brasil. 0 negócio vai

elevar o número de cultivares vendidas pela Horticeres de 150 para 350. Fazem parte da linha de

produtos folhosas, raizes, bulbos, entre outras. Além de poder oferecer mais variedades ao clientes que

atendem restaurantes gourmet, a companhia fortalece sua linha de hidropônicos.

ALBAUGH

Representante regional

ara entrar no mercado nordestino brasileiro, a americana Albaugh firmou uma parceria com a PH

Soluções, empresa de fertilizantes foliares que, a partir de agora, vai oferecer também os produtos da

americana em seu catálogos.

Com a aproximação, ambas pretendem ganhar mercado na região. “No Nordeste, há importantes polos

produtores de frutas para exportação e cana-de-açúcar. É essencial uma presença efetiva nesses

Estados", explica o diretor comercial da Albaugh Brasil, Paulo Tiburcio

ABRAS

Homem do tomate

Edson Trebeschi, diretorpresidente da Trebeschi, um dos maiores grupos produtores de tomates do

Brasil, recebeu da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) o título de produtor do ano. Este é o

segundo ano emque o executivo recebe a honraria. 0 prêmio levou em consideração os esforços da

empresa no cultivo sustentável do produto. 0 grupo tem áreas de produção em diversas regiões do país,

garantindo o abastecimento do mercado durante todo o ano. Outro destaque é o reservatório de água

pluvial que as fazendas possuem, que economizam recursos hídricos nas plantações do fruto.

INVESTIMENTOS

US$ 230 milhões

foram investidos pela JBS USA, subsidiária americana da empresa, na aquisição de parte da Plumrose,

que opera no mercado de produtos com alto valor agregado, como bacon, presunto, fatiados e cortes

suínos. O valor inclui cinco fábricas em diferentes Estados e dois centros de distribuição ns Estados

Unidos.

R$ 60 milhões

é quanto o grupo Tereos vai desembolsar para ampliar a capacidade de produção de açúcar na unidade

de Tanabi (SP). 0 investimento também permitirá a compra de equipamentos nas áreas industrial,

agrícola e de cogeração de energia. A meta é crescer 10% até a safra 2020/2021.

R$ 41 milhões

serão investidos pela cooperativa Lar, de Medianeira (PR), na modernização de três unidades instaladas

no Estado e também incluem a compra de um armazém de grãos em Mato Grosso do Sul. O valor será

financiado pelo BNDES e equivale a 90% de todo o investimento que a cooperativa fará no ano.

R$ 30 milhões

estão sendo aplicados pela Stoller em uma nova fábrica de soluções biológicas em Cosmópolls, interior

de São Paulo. A estrutura de 6.000 metros quadrados foi projetada para ser totalmente sustentável,
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atendendo às normas ISO 9000 e IS014000.

R$ 2 milhões

é o valor investido pela Utam numa planta de produção de cafés exclusivamente gourmet, em Piumhi,

oeste de Minas Gerais. Todo o processo de blends, torrefaçâo e até envase será realizado no local, que

possui uma estrutura moderna,
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 VALMONT

Mudança no comando

A partir deste mês, o comando da Valmont no Brasil fica sob a responsabilidade de Renato Silva, que

acaba de ser contratado pela empresa, que desenvolve soluções em irrigação. Ele é o substituto de João

Rebequi, que agora assume a liderança nos negócios da companhia em toda a América Latina.

Graduado em ciências jurídicas e sociais, João estava na direção geral da Valmont desde

2013. Já Renato Silva, engenheiro mecânico, vem da área de marketing da PLA do Brasil, companhia de

maquinários agrícolas.

ALLNOVA

Dois novos gestores

Gustavo Cunha e Mareio Presumido são os executivos recém-contratados da Allnova, multinacional do

ramo de nutrição animal. Os dois estão ocupando os cargos de gerente técnico e gerente comercial,

respectivamente, e terão como missão principal o crescimento da marca no país. Ambos possuem

experiência no mercado de atuação da empresa e passagens por grandes companhias, como a Tortuga e

a Fri-Ribe. Com duas gerências renovadas, a Allnova pretende dar sequência ao desenvolvimento de

produtos

OUROFINO

Parceria pra decolar

Os clientes da Ourofino Agrociência têm à disposição uma nova ferramenta para analisar e controlar a

aplicação de defensivos na fazenda. A empresa fabricante dos produtos se uniu à Perfect Flight, uma

startup que dá possibilidade de o usuário gerir todo o trabalho por aplicativo de celular ou smartphone. O

app promete elevar a eficácia no uso de defensivos e reduzir custos. Com a parceria, a empresa de

tecnologia pretende expandir os negócios de aplicação aérea de 250.000 hectares para 10 milhões de

hectares até o fim deste ano.

PREMIX

Atendimento

especializado
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comercial de campo.
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HUSQVARNA

Com olhar feminino

Melissa laione assumiu a gerência de marketing para a América Latina da Husqvarna, fabricante de

equipamentos para manejo de áreas verdes. Formada em publicidade e propaganda e especializada em

marketing no agronegócio, a gaúcha atuará no

planejamento e na estratégia de marketing e também será responsável pela comunicação da marca. A

função exigirá capacidade para cuidar das campanhas da empresa, além de coordenar o lançamento de

produtos e organizar feiras e eventos.

das em Mato Grosso: o médicoveterinárioezootecnista Rafael Alves Pe-

zi. Formado em Minas Gerais e com grandes empresas do ramo no currículo, o líder da companhia ficará

sediado em Juara e, além de cuidar dos clientes no município, será responsável pelo atendimento de

toda a região noroeste do Estado.
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