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ERA UMA VEZ NO CENTRO-OESTE... 
 
Quando o Sr. André Maggi iniciou as operações da sua primeira empresa por 
volta de década de 60, no município de São Miguel do Iguaçu, oeste 
paranaense, nem sequer imaginava os rumos que o futuro lhe reservava. Antes 
jovem gerente de uma serraria, em pouco tempo o talento pessoal lhe conferiria 
uma empresa própria lidando com a madeira oriunda da abertura da então 
fronteira agrícola paranaense. 
 
Com a ocupação das áreas agricultáveis daquele Estado, e a conseqüente 
escassez de madeira, o Sr. Maggi viu-se obrigado a buscar outros negócios, 
culminando com a venda da serraria no início da década de 70. Naquela época, 
já possuía uma fazenda no município de São Miguel do Iguaçu, para a qual 
passou a dedicar-se quase que integralmente com o cultivo de soja. A 
constituição de uma empresa lidando com a armazenagem e o comércio de 
grãos e sementes em 1976 - a Sementes Maggi Ltda. - foi um passo natural para 
um região que se expandia eminentemente com a atividade agrícola. 
 
Mas o ímpeto pioneiro do Sr. André Maggi lhe fez tomar uma decisão que 
mudaria os rumos dos seus negócios. Em fins da década de 70, vislumbrou a 
oportunidade de adquirir áreas agricultáveis mais extensas, e mais baratas, em 
outra fronteira agrícola: o Sul do Estado do Mato Grosso, no município de 
Itiquira, que faz divisa com Rondonópolis. A região mostrava-se com excelente 
potencial para a produção de grãos e iniciava os primeiros empreendimentos em 
larga escala com soja. 
 
Concomitantemente, a Sementes Maggi expandia também suas atividades com 
armazenagem e comercialização de soja no Mato Grosso. Naquela época, a 
empresa chegava a movimentar cerca de 1,2 milhão de sacas. Firmando-se 
definitivamente na região, o Sr. André Maggi passou a arrendar parte das terras 
no Paraná. O Grupo André Maggi, de natureza familiar, se consolidava nas 
atividades de cultivo e comercialização de soja e passava a contar com o 
trabalho intenso do Sr. Blairo Maggi, filho do Sr. André, como o seu principal 
dirigente. 
 
Por volta de 1986, o Grupo visualizou outra oportunidade de crescimento. A 
Chapada dos Parecis, situada no noroeste do Mato Grosso, com solos 
extremamente planos e profundos e um regime pluviométrico muito regular, 
ainda permanecia praticamente inexplorada. A aquisição de uma fazenda de 70 
mil ha naquela região em 1986 - a Fazenda Tucunaré - foi mais um passo 
pioneiro na trajetória do Sr. André e marcou o início da exploração intensiva na 
Chapada, que se tornaria uma importante fronteira agrícola do Brasil. 
 
Mas as dificuldades eram muitas naquela região. A elevada distância da 
Chapada ao Porto de Paranaguá-PR (2.400 km), percorrida por meio do oneroso 
transporte rodoviário, então a única alternativa de escoamento, constituía-se em 
um fator limitante à competitividade dos produtores locais. De nada adiantaria 
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continuar investindo em ganhos tecnológicos em nível de fazenda se não fossem 
solucionados os entraves logísticos associados ao escoamento dos grãos  
 
Esta situação fez o Sr. André Maggi e seu Grupo chegarem a um consenso: ou 
viabilizariam outra forma de escoamento da soja produzida na Chapada dos 
Parecis, ou mudariam definitivamente para a atividade pecuária. Sob esta 
perspectiva, iniciaram em 1989 os primeiros estudos de um novo corredor de 
exportação. 
 
Ao invés de percorrer 2.500 km em caminhões até o porto de Paranaguá, no Sul 
do país, a soja da Chapada dos Parecis poderia utilizar o modal rodoviário por 
900 km até Porto Velho-RO, seguindo por mais 1.050 km pela hidrovia do Rio 
Madeira (um afluente do Rio Amazonas) até Itacoatiara-AM, podendo então ser 
transportada por navios graneleiros com destino à Europa, América do Norte e 
Ásia (através do canal do Panamá) (ver Anexo 1). Estimativas indicavam um 
barateamento de cerca de 22% do custo de transporte e de estiva em relação ao 
escoamento tradicional via Paranaguá. 
 
Estava tomada a decisão que levaria o Grupo André Maggi, atualmente com o 
status de maior produtor de soja do Brasil, a um novo negócio - a atividade de 
logística de transportes, com a criação da empresa Hermasa Navegação da 
Amazônia S/A em 1993 - e mudaria de vez o panorama das rotas de 
escoamento de grãos no Brasil. 
 
 
O GRUPO ANDRÉ MAGGI 
 
O Grupo André Maggi envolve 10 empresas conduzindo diversos negócios, 
sendo as principais a Sementes Maggi, a Agropecuária Maggi e, mais 
recentemente, a Hermasa (Anexo 2). As duas primeiras empresas contribuem 
com mais de 80% do faturamento total do Grupo. Em 1996, suas receitas foram 
da ordem de R$ 120 e R$ 8 milhões respectivamente. Os balanços, 
demonstrativos de resultado e indicadores econômico-financeiros destas 
empresas encontram-se nos Anexos 15 a 20. 
 
Todas as empresas têm relativa autonomia entre si, uma vez que o Grupo não 
se estrutura como uma holding tradicional. O Sr. André Maggi é o principal sócio 
de todas elas e o Presidente do Grupo, porém sem exercer atualmente funções 
executivas. O seu filho Blairo Maggi é o Vice-Presidente e o principal executivo 
do Grupo. Embora seja uma organização eminentemente familiar, a direção da 
empresa também é composta por profissionais contratados. 
 
Existem empresas não estritamente ligadas à área de agribusiness, como a 
Amaggi Construções (na área de construção civil, conduzida por uma filha do Sr. 
André) e a Cidezal (que é uma empresa de apoio no fornecimento de infra-
estrutura para Sapezal), mas a tendência do Grupo é centrar esforços na 
atividade de produção e comercialização de produtos agropecuários, sob o 
pressuposto de que é preciso desenvolver competências em atividades centrais. 
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Por este motivo, o Grupo pretende sair de negócios como o da Andremaq Ltda. 
(revenda de máquinas agrícolas) e da Amaggi Amidos (atuante no 
processamento de mandioca, agora arrendada para a empresa Lorenz).  
 
A seguir, as atividades da Sementes Maggi e da Agropecuária Maggi são 
apresentadas em maiores detalhes. Em outro tópico específico, será 
apresentada a Hermasa, que se constitui no foco central deste estudo de caso. 
 
Sementes Maggi 
 
A Sementes Maggi é atualmente a principal empresa do Grupo em termos de 
faturamento, tendo atingido cerca de US$ 120 milhões em 1996. Atua 
fundalmentalmente na comercialização de soja, tanto para fins industriais quanto 
para sementes. Em 1996, a empresa movimentou cerca de 589 mil toneladas de 
soja, sendo ao redor de 16% oriundas da produção própria do Grupo, via 
Agropecuária Maggi. 
 
Com sede em Rondonópolis, mas atuando também nos Estados do Paraná, 
Mato Grosso do Sul, Rondônia e Amazonas, apresenta uma considerável 
estrutura de entrepostos em pólos produtores de grãos, com uma capacidade 
estática total de armazenagem da ordem de 509 mil toneladas. A aquisição de 
soja de terceiros é realizada por uma competente equipe comercial atuando pró-
ativamente na busca de clientes. Não é rara a realização de contratos de 
entrega futura de soja com os produtores, muitas vezes incluindo o fornecimento 
de crédito, o que se torna uma necessidade ante à elevada competição por 
aquisição de soja no Brasil, tanto por esmagadoras quanto por tradings. 
 
Cerca de 26% da soja recebida pela Sementes Maggi em 1996 foi exportada. A 
previsão para 1997 é de um aumento considerável nas exportações, saltando 
para ao redor de 69% do total recebido, basicamente em função do 
desenvolvimento da nova rota de escoamento (Anexo 3). Prevê-se em 1997 uma 
aquisição total de 720 mil t de soja, das quais 320 mil devem ser exportadas pelo 
novo corredor (via Hermasa S/A) e 180 mil pelo corredor tradicional via Porto de 
Paranaguá. 
 
A empresa não faz entregas diretas a outros países; para tal conta com tradings 
especializadas, como a Cargill, o Grupo Sumitomo (Japão) e a empresa suíca 
André. Vale citar que a atividade de exportação permite à empresa ter acesso a 
recursos mais baratos via ACCs (Adiantamento de Contratos de Câmbio), que 
podem ser repassados aos produtores nos contratos de aquisição de soja que 
envolvam pagamento antecipado. 
 
No caso de sementes, a empresa em 1996 vendeu cerca de 10 mil t, contando 
com uma estrutura de armazenagem especializada, com climatização. A 
tecnologia é obtida por meio de parcerias com órgãos especializados de 
pesquisa: o Centro Nacional de Pesquisa de Soja da EMBRAPA, que 
desenvolve sementes básicas, e a Fundação MT, criada e mantida por um grupo 
de produtores de soja (sendo um dos maiores incentivadores o Sr. Blairo Maggi), 



 5

responsável pelos testes de campo aplicados à região e pela multiplicação dos 
primeiros materiais básicos oriundos da EMBRAPA. 
 
A Sementes Maggi atua também na comercialização de insumos, notadamente 
fertilizantes e defensivos agrícolas. Tais produtos são normalmente atrelados a 
operações de financiamento dos produtores, não havendo vendas em nível de 
varejo. Outra atividade realizada pela empresa, mais como coadjuvante do seu 
negócio central, é a coordenação do transporte de grãos e insumos agrícolas, 
utilizando frota de terceiros.  
 
Agropecuária Maggi 
 
A Agropecuária Maggi possui como principal unidade produtora a Fazenda 
Tucunaré, localizada em Sapezal-MT, apresentando uma área total de 70 mil ha. 
Existe outra unidade produtiva localizada na divisa dos municípios de Itiquira e 
Rondonópolis-MT (com 24,4 mil ha no total). A fazenda em São Miguel do 
Iguaçu-PR, que marcou o início das atividades agricolas do Sr. André Maggi, 
encontra-se atualmente arrendada. 
 
A Agropecuária Maggi produziu na safra 1996/97 cerca de 98,2 mil t de soja 
(sendo 66% oriundas da unidade em Sapezal), 14 mil t de milho "safrinha", 5 mil 
t de algodão e 1 mil t de arroz (Anexo 5). A principal cultura, a soja, contribuiu na 
safra 1996/97 com cerca de 83% da receita agrícola. A empresa atua também 
com produção pecuária, apresentando um rebanho de 15 mil cabeças de 
bovinos e 670 matrizes de suínos. 
 
Os índices de produtividade da empresa mostram-se elevados, o que tem 
conduzido a custos unitários de produção competitivos (Anexo 4). No caso da 
soja, a produtividade da empresa tem sido pouco menos que 50 sc./ha, o que 
pode ser considerado alto ante à media nacional de 38 sc. A empresa tem 
valorizado o aprimoramento tecnológico de seus processos produtivos, por meio 
de contatos intensos com entidades como a Fundação MT, a EMBRAPA e 
consultores externos. 
 
A cidade de Sapezal praticamente surgiu a partir da Fazenda Tucunaré. Visando 
desenvolver um pólo regional de desenvolvimento, o Sr. André Maggi fracionou 
parte da área da Fazenda para a instalação da cidade. A energia elétrica de 
Sapezal é suprida por uma usina hidroelétrica da propriedade do Sr. Maggi, com 
potência total de 5.500 KW. Estradas, instalações de distribuição de energia, 
água, cabos telefônicos e até mesmo casas foram também resultado de 
investimentos próprios do Sr. André, conduzidos pela sua empresa Cidezal. A 
sua iniciativa foi reconhecida pelos habitantes de Sapezal que, quando 
transformado em município em 1994 (desmembrando-se de Campo Novo dos 
Parecis), elegeu o Sr. André Maggi prefeito, não tendo havido concorrentes para 
o cargo. 
 
A região como um todo vive um período de entusiasmo em função da 
adaptabilidade da soja, dos bons preços em safras consecutivas (1995/96 e 
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1996/97) e das perspectivas de tornar-se um importante pólo de grãos no Brasil. 
Na verdade, trata-se de um caso que ilustra bem mudanças estruturais que vêm 
ocorrendo no agribusiness brasileiro e que passam a ser discutidas a seguir. 
 
 
A PRODUÇÃO DE GRÃOS NO BRASIL 
 
A euforia da soja 
 
O bom desempenho das safras de soja de 1995/96 e 1996/97 no Brasil, 
trazendo aumentos de renda agrícola consideráveis (Anexo 5), tem gerado uma 
verdadeira euforia pela cultura. Além de presenciar um aumento dos preços 
internacionais, refletido imediatamente nos preços domésticos (Anexo 6), a 
produção de soja brasileira aumentou de cerca de 23,7 milhões de t em 1995/96 
para cerca de 26,6 milhões em 1996/97. 
 
Os motivos deste cenário favorável são conhecidos. A redução dos estoques 
mundiais de soja e a insuficiente capacidade dos produtores em suprir aumentos 
contínuos de demanda, em particular do Sudeste Asiático, resultaram em preços 
mais elevados (Anexo 7).  
 
Muitos argumentam que tal situação não deve ser passageira em função da 
crescente demanda e da insuficiência de oferta mundial (a China, terceiro maior 
país produtor, tem sua competitividade ameaçada face à pequena escala de 
produção e às crescentes restrições ambientais). Mas, ao mesmo tempo, os 
países produtores passam a responder aos estímulos gerados pelos altos 
preços, aumentando as áreas de plantio (como no caso dos Estados Unidos). No 
Brasil, a disponibilidade de área para o cultivo de soja e os ganhos de 
produtividade ainda possíveis também permitem antever um cenário de aumento 
de oferta.  
 
Entretanto, as incertezas acerca do comportamento futuro do mercado são 
apenas parte dos fatores sob a análise dos empresários do setor. O Brasil tem 
apresentado mudanças estruturais importantes, que podem alterar 
substancialmente o cenário competitivo no longo prazo. Dentre estas mudanças, 
destacam-se: a) o deslocamento das regiões produtoras para o Centro-Oeste; b) 
a reorganização dos setores “pós-porteira”, notadamente as esmagadoras de 
soja e a a indústria de carnes; c) as mudanças logísticas, com o 
desenvolvimento de novas rotas de transporte. 
 
Mudanças das regiões produtoras 
 
A partir do final da década de setenta, ocorreu no Brasil uma intensa 
movimentação de produtores de grãos, outrora estabelecidos nas Regiões Sul e 
Sudeste, rumo às áreas de cerrado. Tais áreas envolvem uma extensão 
terriotorial da ordem de 2,1 milhões de km2, na sua maior parte estabelecida na 
Região Centro-Oeste. Estima-se que existam cerca de 80 milhões de ha aptos a 
serem explorados com culturas agrícolas nos cerrados, embora pesquisadores 
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da EMBRAPA considerem que somente 20 milhões possam ser usados com 
métodos tradicionais em função de impactos gerados sobre o ecossistema.  
 
O interesse pela região dos cerrados foi resultante de três fatores básicos: a) 
aspectos edafo-climáticos favoráveis (topografia plana, regularidade de chuvas, 
temperatura elevada e profundidade dos solos); b) a busca de terras mais 
baratas, visando aumentar da rentabilidade da exploração agrícola (lucro sobre 
ativos) e também a escala de operação, uma vez que, com um mesmo valor 
patrimonial, tornava-se possível aumentar o número de ha cultivados e ainda por 
cima auferir, na maioria dos casos, ganhos com a valorização do capital 
fundiário; c) a busca de explorar economias de escala: estimativas da 
Universidade de Brasília indicam que o custo de produção por saca de soja 
reduz-se em cerca de 40-45% quando a escala operacional aumenta de 50 a 
1.000 ha (Anexo 8)1. 
 
Tal movimentação nas unidades produtivas rumo às áreas de cerrado, em 
particular para o Centro-Oeste, pode ser verificada no Anexo 9. A mesma 
tendência deverá ser observada na produção de aves e suínos: a proximidade 
dos pólos de produção animal às regiões de grãos permite, além de uma 
redução dos custos produtivos (na sua maior parte representados pelos 
alimentos), uma adição de valor ao milho e à soja, o que se torna importante 
para reduzir o impacto dos custos de frete. Por este motivo, argumenta-se que o 
Centro-Oeste e outras áreas de fronteira no cerrado brasileiro, como as regiões 
de Balsas-MA e Barreiras-BA, tenderão a ser um importante pólo integrado de 
produção de grãos e carnes no futuro. 
 
Reorganizações no “pós-porteira” 
 
As mudanças verificadas na produção agropecuária têm induzido também 
mudanças em setores do “pós-porteira”, especialmente agroindústrias de soja e 
carnes. De 1980/81 para 1994/95, o número de plantas processadoras de soja 
na Região Centro-Oeste aumentou de 1 para 28. A competitividade da indústria 
de processamento é fortemente determinada pela capacidade de lidar com 
aspectos logísticos, especialmente no que tange ao processo de aquisição de 
grãos, que assume papel crucial no sentido de reduzir a capacidade ociosa das 
fábricas. 
 
As indústrias de carnes também vêm continuamente anunciando investimentos 
nos cerrados, visando acompanhar a tendência de deslocamento de sua 
matéria-prima. A Perdigão tem investimentos aprovados em plantas industriais 
nas regiões de Patos de Minas-MG e Rio Verde-GO. A Sadia já tem uma planta 
de abate de aves em Várzea Grande-MT (nos arredores de Cuiabá). O próprio 
sr. André Maggi participa como sócio de um frigorífico de suínos em 
Rondonópolis, a Agra Agroindustrial de Alimentos S/A, com capacidade de abate 
de 400 suínos/dia, resultante de uma espécie de agremiação de suinocultores do 

                                            
1  Wedekin, I.  Reestruturação competitiva do agribusiness.  Agroanalysis, dezembro de 1994. 
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Mato Grosso visando adicionar valor à soja e ao milho por meio da produção 
pecuária.   
 
A logística e o “custo Brasil” 
 
Mesmo com todo o potencial competitivo “dentro da porteira”, é notória a 
ineficiência sistêmica do Brasil em lidar com aspectos de infra-estrutura, que 
acabam onerando em muito o custo dos produtos para os mercados interno e 
externo. Deficiências nas estruturas atuais de transporte somam-se a custos 
portuários excessivos para criar um conjunto de fatores altamente desfavorável 
para a competitividade dos produtos nacionais, coloquialmente denominado 
“custo Brasil”.  
 
Estimativas do Banco Mundial apontam que os custos portuários no Brasil são 
cerca de 27% superiores aos da Argentina e Uruguai, isto sem incluir custos 
gerados por atrasos em embarque (críticos em época de safra), dificuldades 
burocráticas e as conseqüentes incertezas geradas ao planejamento de 
exportadores e importadores. Dados da Confederação Nacional da Indústria 
evidenciam, adicionalmente, que o custo médio de movimentação de um 
container de 40 pés atinge US$ 600 no Porto de Santos e US$ 300 no Porto de 
Paranaguá, contra US$ 120 em Rotterdam2. 
 
Além disso, no Brasil a maior parte da movimentação de cargas é realizada por 
rodovias: cerca de 60%, contra menos de 40% nos Estados Unidos e Austrália e 
de 20% na China, justamente o modal de transporte de maior custo 
especialmente para distâncias mais longas. Estima-se que, para transportar 1 t 
de carga agrícola por 1.000 km, devam ser dispendidos por volta de US$ 8-13 
com o uso de hidrovias, US$ 25-30 por ferrovias e US$ 33-50 por rodovias3. 
Agrava-se a isto o mal estado de conservação das estradas brasileiras, a 
obsolescência da frota de caminhões e o congestionamento nas rotas para os 
portos no período de safra. 
 
Tais problemas têm chamado a atenção dos setores público e privado. Têm sido 
bastante estudados os chamados corredores de transporte multimodais, visando 
a integração e a racionalização das rotas com o uso conjunto de rodovias, 
ferrovias, hidrovias, portos e aerovias. O Anexo 10 apresenta uma breve 
descrição dos principais corredores e o Anexo 11 procura indicar a sua 
localização no Brasil. 
 
Sob uma postura inovadora, o Grupo André Maggi entendeu que não bastava 
esperar de braços cruzados as mudanças em curso: as ineficiências logísticas 
no Brasil traziam, outrossim, oportunidades para investimentos efetivos. 
Antecipar-se às mudanças era uma forma de destacar o grupo dos seus 
competidores e, ainda por cima, entrar em um novo negócio. 
 
                                            
2  Ver a reportagem “Custo Brasil”, por Fernando Dantas, na Gazeta Mercantil de 23/07/96. 
3  Ver Caixeta Filho, J. V.  Transporte e logística no sistema agroindustrial.  Preços Agrícolas, 
setembro de 1996. 
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O PROJETO HERMASA    
 
Delineando um novo corredor de exportação 
 
A Hermasa Navegação da Amazônia é uma sociedade anônima, constituída em 
1993 através da associação entre a Ciamapar Investimentos e Participações 
S/A, empresa criada para viabilizar a participação do Governo do Amazonas em 
empreendimentos privados, com a Hermaggi Agroindustrial Ltda., empresa 
integralmente controlada pelo Grupo André Maggi. A Ciamapar detém 43% do 
capital e a Hermaggi, 57% (ver o esquema societário destas empresas no Anexo 
12). O Sr. Blairo é o Diretor-Presidente da empresa, contando com o apoio do 
Diretor Superintendente Luiz Antônio Pagot, um profissional com larga 
experiência em projetos de navegação. 
 
O projeto da Hermasa consistiu na implantação de dois terminais graneleiros, 
um em Porto Velho-RO, e outro em Itacoatiara-AM. Para realizar o transporte 
entre os dois pontos foram adquiridos dois comboios fluviais (barcaças e 
rebocadores), cada um com capacidade de transportar 11.400 toneladas de 
grãos. No terminal de Porto Velho é feito o descarregamento da soja dos 
caminhões para silos graneleiros e daí por correias alimentadoras até as 
barcaças. Em Itacoatiara, o terminal pode operar fazendo o transbordo direto 
das barcaças para os navios oceânicos ou das barcaças para o armazém e 
deste, mais tarde, para os navios. 
 
A capacidade de transporte de carga é de 300 mil t no primeiro ano, meta já 
superada em 1997 (321 mil t). Há que se citar que o início das operações 
coincidiu com a eliminação do ICMS para a exportação de produtos básicos e 
semi-elaborados ocorrida em 1996, favorecendo a decolagem das atividades da 
empresa. O Terminal de Itacoatiara já passa a assumir o status de terceiro maior 
porto em termos de movimentação de soja, perdendo para Paranaguá e Santos 
(com 1.989 mil t e 817 mil t., respectivamente, na safra 1996/97), mas 
superando o Porto de Tubarão (274 mil t). 
 
A movimentação de soja pela Hermasa pode alcançar mais que 2 milhões t em 
um horizonte de cinco anos, sendo que o Terminal de Porto Velho tem uma 
capacidade-limite de 3 milhões t. Para chegar a este nível de operação, os 
investimentos adicionais concentram-se basicamente no aumento do número de 
comboios. Portanto, a evolução pode se ocorrer de forma modular, barateando o 
custo do investimento. 
 
O valor total dos investimentos atingiu R$ 66,1 milhões, com a seguinte 
distribuição: R$ 5,6 milhões para o Terminal de Porto Velho, R$ 32,1 milhões 
para o Terminal de Itacoatiara, R$ 27,1 milhões para os comboios fluviais e R$ 
1,3 para o mapeamento da hidrovia, visando facilitar a navegação. Os cálculos 
de viabilidade foram feitos considerando-se apenas 300 mil t de soja, sem frete 
de retorno (carga de Itacoatiara para Porto Velho) e navegação somente no 
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período de fevereiro a junho (época das cheias). Na fase inicial, portanto, o 
projeto se mostrou viável mesmo com elevada ociosidade. 
 
As vantagens da hidrovia frente ao corredor tradicional são a economia de frete, 
de custos portuários e de tempo (Anexo 13). No cômputo final, a economia de 
frete e custos portuários deverá ficar em cerca de US$ 24/t ao longo do ano, ou 
seja, 22% a menos do que Paranaguá. Além disso, o percurso total demandará 
23 dias até Rotterdam (pelo Madeira), quando hoje leva pelo menos 30 dias por 
Paranaguá. 
 
Aproveitando fretes de retorno 
 
A empresa pretende utilizar o retorno para trazer insumos, especialmente 
fertilizantes importados, a fim de aproveitar a capacidade ociosa tanto das 
barcaças quanto dos caminhões utilizados no transporte de soja. Já existe a 
possibilidade de parceria com uma empresa israelense, que poderá suprir 
fertilizantes prontos para a utilização no campo. Entretanto, no Terminal de Porto 
Velho, está reservado um espaço para a construção de uma planta de mistura 
de fertilizantes, embora nenhuma decisão concreta tenha sido tomada  
 
Outra alternativa em estudo é o transporte de milho do Mato Grosso para o 
Nordeste na época da entressafra. Em virtude da distância e do mau estado das 
estradas que ligam Goiás ao Nordeste, os consumidores nordestinos preferem 
importar milho da Argentina e dos EUA, pois o custo do frete é inferior.  
 
Se for possível montar uma integração entre a hidrovia e a navegação de 
cabotagem a custos competitivos, o milho do Centro-Oeste, especialmente Mato 
Grosso, poderá abastecer o Nordeste, reduzindo os problemas tanto dos 
produtores da região quanto do Governo, que subsidia o transporte rodoviário. 
Além disso, tal ação permitirá trazer sal comum nos fretes de retorno, para 
utilização pelo rebanho bovino de Rondônia e do Noroeste do Mato Grosso. 
 
Os desafios do Rio Madeira 
 
Se a hidrovia oferece tantas vantagens, por que ela não foi implantada antes? 
Em primeiro lugar, porque não havia massa crítica no Noroeste do Mato Grosso, 
uma vez que a ocupação da Chapada é recente. Em segundo lugar, e 
sobretudo, porque os desafios eram muito grandes.  
 
Embora muito antiga e intensa, a navegação no Madeira envolve vários riscos, 
tais como a dificuldade de navegação na época da seca (quando emergem 
bancos de areia e as pedras ficam a baixa profundidade, trazendo restrições a 
cerca de 5% do percurso), grandes troncos de árvores à deriva na época da 
cheia e a ausência de infra-estrutura de apoio ao longo do rio, uma vez que a 
navegação transcorre quase integralmente no meio da floresta. 
 
Ciente disso, a empresa idealizou algumas ações para viabilizar a operação em 
larga escala. O mapeamento integral do rio, por meio de batimetria, é uma ação 
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que permitirá a navegação por GPS (com sinal de satélite), mesmo à noite. 
Medidas foram tomadas também com respeito ao reforço na estrutura das 
barcaças. Por fim, a Hermasa tem negociado com o Governo do Amazonas e 
órgãos de proteção ambiental o possível derrocamento de alguns trechos. 
 
A estratégia mais adequada e factível, contudo, é adequar o transporte às 
características do rio e não vice-versa, mesmo porque existem limitações 
ambientais para tal4. Na época da seca, pode-se levar as barcaças com meia 
carga, ao invés de inteira, o que elimina o risco de colisão e dano severo às 
embarcações e/ou cargas. 
 
Concorrência com outros corredores 
 
O sucesso da nova rota de escoamento depende, em grande parte, da sua 
eficência relativa a outros corredores. Há quatro adversários potenciais: corredor 
Centro-Norte, a expansão do corredor Centro-Leste, a conclusão da Ferronorte 
até Cuiabá e a Hidrovia do Mercosul (ver o mapa do Anexo 12). O corredor 
Cuiabá-Santarém não se mostra tão ameaçador em função do mal estado da 
rodovia homônima e das necessidades de investimentos em eclusas em alguns 
pontos da hidrovia. 
 
No caso do corredor Centro-Norte, há a possibilidade de captação de 
mercadorias ao longo de toda a hidrovia Araguaia-Tocantins. Todavia, não existe 
ramal ferroviário que atinge o Rio Araguaia, exigindo a intermediação por modal 
rodoviário e, conseqüentemente, aumentando os custos. No caso do corredor 
Centro-Leste, a extensão do seu ramal ferroviário até o sul de Goiás não é uma 
ameaça imediata. Mas, caso haja decisão nesse sentido, a concorrência com a 
hidrovia do Madeira pode ser significativa, pois a Chapada dos Parecis está 
relativamente eqüidistante de Porto Velho e Goiás. 
 
As maiores ameaças, a médio prazo, talvez sejam a Ferronorte e a Hidrovia do 
Mercosul (Corredor Paraná-Paraguai). No caso da Ferronorte, sua construção 
está parada, mas deverá ser retomada em breve, pois fundos de pensão e 
outros investidores estão entrando no projeto como sócios e o BNDES já 
aprovou linhas de financiamento para a ferrovia. Em cinco anos, ela deverá 
atingir Cuiabá, passando por Alto Taquari e Rondonópolis (planeja-se também 
futuras extensões de Cuiabá para Porto Velho e Santarém). Um possível gargalo 
associado à Ferronorte é que ela será interligada à malha ferroviária de São 
Paulo (FEPASA) e ao Porto de Santos, que ainda necessitam de ganhos de 
eficiência, muito embora as privatizações em curso possam reduzir esse 
problema. 
 
No caso da Hidrovia do Mercosul, acredita-se que sua elevada distância até o 
Atlântico possa ser um limitante para a exportação de soja brasileira, embora 
talvez seja uma boa rota para importação de grãos oriundos da Argentina, 
                                            
4  A título de comparação, pode-se citar o caso da hidrovia do Mississipi nos EUA que, por ter 
sofrido fortes correções no seu curso visando facilitar a navegação, atualmente tem presenciado 
impactos prejudiciais ao meio-ambiente. 
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especialmente sob regime de draw-back. Além disso, ajustes devem ser feitos 
no seu percurso, o que acaba sofrendo limitações em função de possíveis 
impactos sobre o Pantanal Mato-grossense. 
 
De acordo com o Sr. Blairo Maggi, nenhum dos corredores (presentes ou 
futuros) de escoamento da produção do Mato Grosso constitui ameaça à 
hidrovia do Madeira. Segundo ele, deve haver uma tendência natural de 
especialização regional dos corredores, com poucas zonas de interseção entre 
eles. 
 
Novas fronteiras agrícolas 
 
A hidrovia do Madeira dispõe de uma grande vantagem: o desenvolvimento de 
regiões hoje não produtivas, como Rondônia, Acre e Sul do Amazonas 
(Humaitá), irá gerar volumes crescentes de carga, em áreas não sujeitas à 
influência de outros corredores. Acredita-se que até mesmo a soja da Bolívia 
possa ser exportada pela hidrovia. Em virtude destas novas áreas, estima-se 
que o corredor tenha um potencial de escoamento de até 10 milhões t de soja 
em grãos. 
 
Só no âmbito da Chapada dos Parecis, estimativas da Sementes Maggi indicam 
que, se mantidos bons preços para a soja nos próximos 5 anos, a região poderá 
incorporar mais 235 mil ha aos seus atuais 535 mil (um crescimento da ordem 
de 43,9%) (Anexo 14), gerando uma produção potencial de 2,3 milhões de 
toneladas. Evidentemente, tal cenário reflete a euforia da soja na região e pode 
ser frustrado na ocorrência de uma reversão do patamar de preços nos próximos 
anos. 
 
O Grupo tem analisado estas novas regiões e pesquisas têm sido direcionadas 
para a seleção de variedades de soja mais adaptadas e para o desenvolvimento 
de tecnologias específicas de cultivo (por exemplo, nos campos de Humaitá é 
preciso estabelecer sistemas de drenagem). O modelo de expansão para estas 
fronteiras deve envolver produtores locais já instalados (embora 
descapitalizados) e agricultures do Mato Grosso buscando oportunidades de 
crescimento. O Estado de Roraima, mais especificamente, dada à sua latitude, é 
capaz de produzir em plena entressafra brasileira. Isto seria interessante para 
aumentar a capacidade utilizada dos portos e comboios fluviais.  
 
Em virtude deste potencial de crescimento, a Hermasa poderá enfrentar em 
breve a instalação de concorrentes na própria hidrovia. Embora disponha de 
menos fôlego financeiro do que grandes processadoras e tradings, ela tem 
vantagens por ter sido a pioneira: já dispõe de instalações e equipamentos que 
outros levarão tempo para montar, apresenta maior conhecimento sobre a rota e 
está auferindo “lucros de fundador”, que lhe darão fôlego para enfrentar os 
desafios dos grandes. Além disso, espera-se uma redução nos custos do frete 
fluvial cobrado pela Hermasa nos próximos anos, caindo dos atuais US$ 19,50/t 
para cerca de US$ 17,00, em função de ganhos de experiência e do crescimento 
esperado na movimentação de soja pela hidrovia. 
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FINANCIAMENTO DO PROJETO 
 
Para viabilizar seus planos de expansão, o Grupo Maggi procurou suporte 
financeiro no BNDES e no Governo do Amazonas. Considerando-se o conjunto 
dos investimentos para a implantação da hidrovia, desde os portos até os 
comboios, as fontes de recursos utilizadas foram a Sementes Maggi (com 
37,2%), o Governo do Amazonas (com 27,8%) e o BNDES (com 23,1%). 
 
Linhas do BNDES 
 
O Grupo Maggi apresentou dois projetos ao BNDES: construção de dois 
comboios fluviais para a hidrovia do Madeira e ampliação da produção de soja, 
através da abertura de novas áreas na região de Sapezal. 
 
No caso do financiamento à Hermasa, o pleito consistia no financiamento de 
dois comboios fluviais, compostos cada um por um empurrador fluvial azimutal 
de 2.600 bhp e quatro balsas fluviais tipo rake de 1.850 tpb cada uma e duas 
balsas graneleiras tipo box de 2.000 tpb cada uma, para transporte de granéis 
sólidos, especificamente grãos e insumos agrícolas. 
 
As condições do crédito foram as seguintes: 18 meses de carência e 144 meses 
de amortização (prazo total: 13,5 anos),  juros de 4% ao ano sobre crédito 
atualizado pela variação do dólar norte-americano. A participação do crédito 
atingiu 85% do valor do investimento. 
 
Além dos comboios, o Grupo Maggi pleiteou e obteve financiamento no valor de 
US$ 20,1 milhões para a Agropecuária Maggi Ltda., destinado a vários 
investimentos, especialmente a expansão da área cultivada com soja e milho na 
Fazenda Tucunaré (com a abertura de mais 20.000 ha), melhorias na infra-
estrutura de apoio da fazenda e na infra-estrutura social (residências para 
empregados da fazenda, um hospital/maternidade e uma escola primária, os 
dois últimos localizados na cidade de Sapezal). 
 
O BNDES tem concedido redução de juros em projetos privados que 
contemplem investimentos em infra-estrutura, sempre que o empresário esteja 
assumindo funções típicas do Estado, como saúde e educação. Entretanto, ela 
só se mostra viável quando o investimento gera benefícios privados 
suficientemente fortes para a empresa realizá-lo e/ou há grande compromisso 
social do empresário. 
 
Governo do Amazonas 
 
O Governo do Amazonas teve participação central na viabilização da hidrovia do 
Madeira. Sua contribuição mais ostensiva foi a participação acionária na 
Hermasa através da Ciamapar, embora tenha também concedido isenção do 
diferencial de alíquota de ICMS para a movimentação da soja. 
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De início, a participação do Governo no empreendimento iria se dar com o 
aporte de recursos públicos para ações pontuais, como por exemplo o 
mapeamento do Rio Madeira, que começou a ser discutido em 1989 num 
seminário em Porto Velho. As conversas foram paralisadas até 1993, quando a 
Hermasa foi constituída, a partir de uma parceria entre Maggi e a Hernave 
Marítima, empresa do setor de navegação com sede em São Paulo.  
 
Mas a Hernave perdeu capacidade de investimento e o projeto parecia 
ameaçado. Foi quando o Governador do Amazonas tomou conhecimento da 
idéia e propôs uma parceria com o Grupo Maggi, que assumiu completamente o 
controle da Hermasa com a saída da Hernave. Em abril de 1995, a sociedade foi 
constituída e, em setembro de 1995, foram iniciadas as obras. O projeto foi 
apresentado ao BNDES logo depois, em novembro. 
 
A sociedade com o Governo poderia ser vista como uma ameaça ao 
desempenho empresarial da Hermasa. Entretanto, segundo o Sr. Blairo Maggi, o 
risco de “contaminação” nas decisões da empresa é quase nulo, pois o Governo 
só tem um conselheiro, entre três, sem voto. Não há nomeações políticas. A 
Hermasa é submetida a uma auditoria independente, tanto para preservá-la 
quanto para garantir a confiança do Governo na gestão privada. 
 
Há um certo desejo do Governo em sair do empreendimento, entendendo que a 
sua função seria participar da viabilização inicial do projeto. No caso de saída, a 
norma acordada é que a Ciamapar deve oferecer suas ações ao Grupo Maggi 
antes de vendê-las no mercado. 
 
Externalidades positivas 
 
Os serviços de transporte constituem atividade tipicamente geradora de 
externalidades positivas, ou seja, investimentos de agentes privados geram 
benefícios que não podem ser completamente apropriados pelos mesmos, 
sendo refletidos na sociedade local. Para o Grupo Maggi, é um negócio para 
ganhar dinheiro, por meio de transações privadas: comercialização e transporte 
de soja. Mas, para as regiões de influência do projeto, os benefícios podem ser 
enormes. 
 
Muito embora a hidrovia propriamente dita seja um bem público, a Hermasa 
detém a propriedade dos terminais portuários e dos comboios, não havendo 
neste caso a possibilidade do surgimento de “caronas”: aqueles agentes que 
usufruem de um investimento sem ônus (basta pensar em um poste de luz, que 
ilumina mesmo os sonegadores).  
 
De toda forma, o sucesso dos investimentos da Hermasa passam a sinalizar 
para futuros competidores de que é realmente possível explorar o corredor, o 
que não deixa de ser uma informação da mais alta relevância. Além disso, o 
projeto beneficia também outros produtores além da Agropecuária Maggi e 
outras tradings além da Sementes, se a Hermasa porventura prestar serviço aos 
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concorrentes da sua coligada (o que irá depender das estratégias tomadas pelo 
Grupo como um todo). 
 
O maior obstáculo era o custo do mapeamento do rio Madeira: mais de US$ 1,3 
milhão. O aporte de capital à Hermasa pelo Governo do Amazonas viabilizou a 
contratação do estudo a uma empresa norueguesa. Obviamente, este estudo é 
de interesse de todos que navegam ou que venham a navegar na hidrovia. Uma 
vez que as informações geradas serão públicas (disponíveis no Ministério da 
Marinha, no Ministério dos Transportes e na Sociedade de Portos e Hidrovias do 
Amazonas), trata-se de um nítido exemplo de externalidade positiva do projeto. 
 
A entrada em operação da hidrovia em 1997 provocou uma verdadeira onda de 
euforia nas regiões sob sua influência. Os técnicos do Grupo Maggi têm que se 
multiplicar em dias de campo e reuniões com agricultores interessados em 
produzir soja, especialmente em Rondônia, onde existem áreas ociosas. O 
Governo do Amazonas qualifica esta nova onda como o “Terceiro Ciclo de 
Desenvolvimento” da região, baseado na produção agrícola no interior do Estado 
e no novo corredor de exportação, sucessor dos ciclos da borracha e da Zona 
Franca de Manaus. 
 
 
DIRECIONAMENTOS FUTUROS 
 
O Grupo Maggi cresceu fundamentalmente com os ganhos de escala obtidos na 
produção agrícola, com a expansão da atividade de trading e, mais 
recentemente, com os investimentos em um novo negócio ligado à logística de 
transportes. 
 
É desejo do Grupo que cada uma destas linhas de negócio, representadas 
respectivamente pela Agropecuária Maggi, pela Sementes Maggi e pela 
Hermasa, cresçam de forma independente e com recursos gerados no próprio 
negócio. Segundo o Sr. Blairo Maggi, o curso natural da Hermasa será 
consolidar-se e crescer como uma empresa de fornecimento de serviços 
logísticos, embora tenha surgido fundamentalmente para viabilizar a produção 
agrícola na Chapada e para trazer sinergias às atividades da Sementes Maggi. 
 
Todavia, cada empresa apresenta desafios particulares. A Agropecuária Maggi 
planeja manter o crescimento da produção de grãos, como demonstra o 
financiamento obtido no BNDES para expansão de áreas e investimentos em 
infra-estrutura. A empresa também planeja expandir o cultivo de algodão, que 
tem demonstrado ótima adaptabilidade à região e retorno satisfatório, além de 
ser uma alternativa à soja para evitar plantios sucessivos desta cultura em uma 
mesma área (em função dos riscos de pragas e doenças). 
 
No caso da Sementes Maggi, a empresa pretende expandir as aquisições de 
soja e focar com maior intensidade o mercado externo. Sendo sócia da Hermasa 
(via Hermaggi Agroindustrial), dominando uma rota competitiva de escoamento, 
a empresa parece estar atualmente em posição logisticamente favorável.  
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Desafios (e possíveis conflitos) podem surgir se porventura a Sementes Maggi 
não conseguir suprir totalmente os planos de crescimento futuro da Hermasa. A 
confluência dos interesses comerciais entre as duas empresas deve ser 
discutida, em função da possibilidade da Hermasa prestar serviços a terceiros, 
incluindo competidores da Sementes Maggi (tradings e processadoras). Em 
função das possibilidades de crescimento da produção regional, é de se esperar 
um acirramento do ambiente competitivo para a aquisição de soja. 
 
Além disso, nada impede que estes competidores realizem investimentos em 
terminais portuários e comboios fluvias na rota Madeira-Amazonas e até mesmo 
criem novas rotas. Mas o possível acirramento futuro da competição tanto no 
processo de aquisição de soja no Mato Grosso quanto no uso de novas rotas de 
escoamento pode ser atenuado pela abertura das novas áreas de exploração 
agrícola. 
 
A Hermasa está preocupada com outras possíveis rotas de transporte que 
possam ser exploradas, além da própria hidrovia do Madeira. A região de 
Santarém-PA tem sido estudada como possível nova fronteira da soja, iniciando 
uma discussão sobre a viabilidade de futuros investimentos em um terminal 
portuário naquele município (que também poderia escoar a soja oriunda do 
Norte do Mato Grosso, via corredor Cuiabá-Santarém).  
 
Por fim, é desafio da Hermasa promover uma coordenação entre diversos 
modais de transporte e, assim, a sua competitividade está também condicionada 
por melhorias na infra-estrutura de apoio. Por exemplo, o transporte de soja da 
Chapada até Porto Velho é realizado em rodovias mal conservadas, que 
necessitariam de investimentos em melhorias. Evidentemente, investimentos 
neste sentido, se realizados pela Hermasa, poderão ser aproveitados por 
eventuais competidores. Surge, assim, a necessidade de envolvimento do setor 
público, o que não é um aspecto fácil de ser lidado.  
 
 
DESAFIOS 
 
O Sr. André Maggi e seu filho Blairo, como o principal executivo do Grupo, 
defrontam-se com várias questões a serem equacionadas, no gerenciamento de 
uma organização cada vez mais complexa. Existem decisões cruciais que 
podem afetar sobremaneira o direcionamento do Grupo e, conseqüentemente, o 
seu sucesso futuro: 
 
1. Deveria o Grupo estabelecer estratégias visando atrelar o crescimento da 

Hermasa às necessidades da Sementes Maggi ou estruturar o seu 
crescimento de forma independente (por exemplo, deixando a Hermasa 
prestar serviços para quem trouxer as melhores oportunidades de negócio, 
incluindo - se for o caso - competidores da Sementes)? Como gerenciar o 
crescimento e evitar conflitos internos? 
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2. Existe a possibilidade de que competidores realizem novos investimentos em 
portos, barcaças, etc., especialmente no próprio Corredor Noroeste, mas 
também em outros corredores, uma vez que as hidrovias propriamente ditas 
são bens públicos. Que ações estratégicas a Hermasa deve tomar para 
resguardar sua posição competitiva no business de serviços logísticos?  

3. De que forma o Grupo poderá efetivar as melhorias necessárias tanto nas 
rodovias de acesso à hidrovia, quanto no próprio Rio Madeira e em eventuais 
novos corredores que a empresa pretenda explorar no futuro: realizando 
investimentos próprios (por meio de concessões e cobrando algum tipo de 
pedágio) ou recorrendo à ação do Estado, que poderá se mostrar 
excessivamente lenta e em certos casos pouco factível?  

4. O Grupo tem apostado na expansão das novas fronteiras agrícolas, graças à 
euforia atual com a cultura da soja. Uma possível redução nos patamares 
atuais de preços para a soja pode frustrar tais expectativas e pôr em risco o 
crescimento futuro do Grupo, que possui grande parte de suas atividades 
baseado nesta oleagionosa. Que ações podem ser conduzidas para garantir 
uma massa crítica de operação tanto para a Hermasa quanto para a 
Sementes Maggi, mesmo em uma situação menos favorável de preços?   

5. A possibilidade de trazer insumos para o interior do País aproveitando fretes 
de retorno da Hermasa tem sido cuidadosamente analisada, especialmente 
no caso de fertilizantes. O Grupo poderá efetivar tal processo de três formas: 
comprando no mercado spot fertilizantes prontos para o consumo, 
estabelecendo contratos de longo prazo e/ou parcerias com fornecedores ou 
adquirindo matérias-primas e realizando a mistura em plantas industriais 
próprias. Qual estratégia poderia ser mais adequada?  
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NOTAS TEÓRICAS E DE APOIO DIDÁTICO 
 
O presente estudo de caso discute três aspectos teóricos centrais: a) o 
crescimento e a estratégia de empresas; b) economia do setor público, em 
especial os tópicos de externalidades e bens públicos; c) o gerenciamento de 
sistemas logísticos. Por este motivo, é um caso que se presta adequadamente à 
discussão em cursos de Economia e Administração, em especial nas disciplinas 
Organização Industrial, Economia de Empresas, Estratégia Empresarial e 
Economia do Setor Público. 
 
Crescimento e estratégia de empresas 
 
O caso pode ser utilizado para discutir estratégias alternativas de crescimento 
em função do tipo de indústria ou mercado onde a empresa atua, as vantagens e 
desvantagens de cada alternativa condicionadas pelas suas capacitações e 
deficiências, além dos diferentes arranjos associados às transações envolvidas. 
O caso permite discutir também as formas como o inovador pode se apropriar 
dos seus investimentos iniciais. Para uma contextualização teórica desta 
discussão, recomenda-se a seguinte bibliografia: 
 
BEST, M.  The New Competition: Institutions for Industrial Restructuring.  

Harvard University Press, Cambridge, 1990. (especialmente o Capítulo 4) 
 
DOUGLAS, E. J.  Managerial Economics: Analysis and Strategy.  Prentice-Hall, 

1992. (Especialmente o Cap. 14 e o Cap.11 item 11.2) 
 
FARINA, E. M. M. Q.  Reflexões Sobre Desregulamentação e Sistemas 

Agroindustriais: a Experiência Brasileira.  Tese de Livre Docência 
apresentada à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo, 1996. 

 
ZYLBERSZTAJN, D.  Governance structures and agribusiness coordination: a 

transaction cost economics based approach.  In:  Research in Domestic and 
International Agribusiness Management.  Vol. 12, IAI Press, 1996. 

 
Externalidades e Economia do Setor Público 
 
O caso trata de uma iniciativa privada assumindo em parte uma função 
tradicionalmente atribuída ao setor público, que é o fornecimento de infra-
estrutura, pelas conhecidas externalidades geradas que acabam induzindo a um 
sub-investimento por parte de agentes privados. Para uma discussão teórica 
mais aprofundada deste tópico, recomenda-se: 
 
PYNDICK, R.S. & RUBINFELD, D.L.  Microeconomia.  Makron Books do Brasil, 

São Paulo, 1994. (especialmente Capítulo 18) 
 
STIGLITIZ, J.E.  Economics of the Public Sector. W. W. Norton & Company, New 

York, 1988. 
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Gerenciamento da Logística 
 
Este tópico é central ao caso. Pode ser feita uma discussão mais pormenorizada 
e técnica a respeito do delineamento do novo corredor de exportação, bem como 
os impactos gerados sobre as estratégias da empresa e sua competitividade. 
Recomendam-se para leitura os seguintes textos: 
 
ALVES, M. R. P. A.  Logística agroindustrial.  In: BATALHA, M. O. (coord.)  

Gestão Agroindustrial.  Vol. 1, Editora Atlas, 1997. 
 
CAIXETA FILHO, J. V.  Transporte e logística no sistema agroindustrial.  Preços 

Agrícolas, setembro de 1996. 
 
Consultar também o PROJETO SIFRECA - Sistema de Informações de Fretes 
para Cargas Agrícolas, do Departamento de Economia e Sociologia Rural da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo 
(coordenado pelo Prof. Dr. José Vicente Caixeta Filho). 
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Anexo 1 
Projeto Hermasa: (a) localização do projeto no Brasil (área de cerrado em 
destaque); (b) esquema do novo corredor multimodal. 
Realizar montagem:  
(a) Inserir mapa do arquivo cerrados.doc 
(b) Scanear figura (b) 
 
Anexo 2 
Empresas do Grupo André Maggi 
 

Empresa Atividade 
  

Sementes Maggi Ltda. - Comercialização de soja industrial e sementes 
- Comercialização de insumos (adubos, defensivos, etc.) 
- Transporte de grãos e insumos 

Hermasa S/A - Transporte hidroviário de grãos e insumos 
- Serviços portuários  

Agropecuária Maggi Ltda. - Atividades agropecuárias (soja, milho, algodão, pecuária 
de corte e suinocultura) 

Cidezal Agrícola Ltda. - Fornecimento de infra-estrutura básica para o município 
de Sapezal-MT (energia elétrica, água e moradia) 

Maggi Armazéns Gerais Ltda. - Administração de armazéns para viabilizar AGFs e EGFs 
Amaggi Constr. Rodovias Ltda. - Empresa criada para viabilizar a estrada "Nova 

Fronteira", interligando Sapezal a Campo Novo dos 
Parecis) 

Amaggi Construções Ltda. - Empresa de construção civil situada em Curitiba-PR 
Andremaq Ltda. - Revenda de máquinas e equipamentos agrícolas (está 

sendo vendida) 
Fornecedora de Acessórios S/A - Situada em Curitiba-PR, atua com representação de 

peças automotivas 
Amaggi amidos Ltda. - Atua com industrialização de mandioca (foi arrendada 

para a Lorenz) 
 
Anexo 3 
Desempenho operacional da Sementes Maggi nos últimos 3 anos (em mil 
t). 
 
 1994 1995 1996 1997 *
Recebimento  
   Soja 534.700 561.600 59.904 720.000
   Farelo de soja - 57.800 - 
   Óleo de soja 4.550 8.450 2.558 
   Milho 11.300 2.700 12.000 
Vendas - mercado interno  
   Soja 401.500 478.335 433.904 220.000
   Milho 11.312 - 10.900 
   Arroz - - 1.800 
Vendas - mercado externo  
   Soja 126.300 73.335 156.000 500.000
   Óleo de soja 4.550 8.450 2.558 
   Farelo de soja - 57.800 - 
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* Previsão 
 
Anexo 4 
Desempenho técnico e econômico da Agropecuária Maggi nas suas 
unidades produtivas. 
 
 1994/95 1995/96 1996/97
SAPEZAL  
Soja  
   Produção (t) 37.338 56.446 64.591
   Produtividade (sc.60 kg/ha) 43,82 48,24 48,93
   Custo (US$/sc.) 8,52 6,44 8,14
Milho "safrinha"  
   Produção (t) 5.097 8.413 7.200
   Produtividade (sc.60 kg/ha) 35,40 34,20 40,00
   Custo (US$/sc.) 3,15 2,50 3,30
Arroz  
   Produção (t) 2.400 1.800 696
   Produtividade (sc.60 kg/ha) 18,18 15,00 19,33
   Custo (US$/sc.) 7,72 7,22 5,43
Feijão  
   Produção (t) 360 72 72
   Produtividade (sc.60 kg/ha) 20,00 12,00 20,00
   Custo (US$/sc.) 14,00 26,75 17,79
  
RONDONÓPOLIS/ITIQUIRA  
Soja  
   Produção (t) 34.201 36.042 33.614
   Produtividade (sc.60 kg/ha) 47,90 51,35 48,20
   Custo (US$/sc.) 8,89 8,12 8,70
Milho "safrinha"  
   Produção (t) 6.648 3.313 6.840
   Produtividade (sc.60 kg/ha) 36,93 31,55 40,00
   Custo (US$/sc.) 4,60 3,38 3,84
Arroz  
   Produção (t) 203 - 360
   Produtividade (sc.60 kg/ha) 33,79 - 30,00
   Custo (US$/sc.) 8,22 - 6,60
Algodão  
   Produção (t) 1.417 2.752 4.950
   Produtividade (@/ha) 172 183 200
   Custo (US$/sc.) 12,00 12,16 11,10
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Anexo 5 
Evolução da renda real agrícola no Brasil (com base em preços médios 
anuais). 
[inserir arquivo agribus.xls] 
FONTE: Carta HM, IBGE e Agroanalysis. 
 
 
Anexo 6 
Evolução dos preços da soja pagos ao produtor em Rondonópolis. 
[inserir arquivo pre_soja.xls] 
FONTE: FIPE-Agrícola / Agência Estado. 
 
 
Anexo 7 
Balanço da produção mundial de soja em grãos (milhões de toneladas) 
 

 94/95 95/96 96/97 * Var. % 
96/95 

Var. %
97/96

Produção total 136,87 124,40 131,12 -9,11 5,48
   EUA 68,49 59,24 64,74 -13,50 9,45
   Brasil 26,00 23,74 26,57 -8,69 12,34
   China 15,20 13,30 12,50 -12,50 -6,02
   Argentina 12,50 12,20 11,84 -2,40 -2,95
  
Estoques iniciais 22,10 28,98 22,36 31,13 -22,84
Disponibilidade total 158,97 153,38 153,58 -3,52 0,13
Estoques finais 28,98 22,36 20,56 -22,84 -8,10
FONTE: USDA e Louis Dreyfuss Co. / Coinbra S/A Research Department. 
* Estimativas preliminares. 
 
 
 
 
Anexo 8 
Economias de escala na produção de soja brasileira. 
[inserir figura do arquivo figSoja1.doc]  
FONTE: Wedekin (1994), com base em dados da UnB. 
 
Anexo 9 
Evolução regional da produção de soja no Brasil. 
[inserir gráficos do arquivo Prodsoja1.xls] 
FONTE: IBGE. 
 
 
 
Anexo 10 
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Alguns corredores multimodais no Brasil5:  
 
 
• Corredor Centro-Norte: envolvendo cerca de 80 milhões de ha distribuídos por todo o 

Estado do Tocantins, sul do Maranhão (região de Balsas) e Piauí, sudeste do Pará, leste do 
Mato Grosso e Nordeste de Goiás. Os principais modais de transporte envolvidos neste 
corredor são: Rios Araguaia, das Mortes (afluente do primeiro) e Tocantins; Rodovia BR-010 
(Belém-Brasília); Ferrovias Norte-Sul e Carajás; Portos de Ponta da Madeira e de Itaqui-MA. 
Projetam-se investimentos da ordem de US$ 209 milhões para este corredor, envolvendo o 
ajuste dos rios e a expansão da Ferrovia Norte-Sul de Imperatriz-MA para Estreito-MA. 

• Corredor Centro-Leste: abrange os arredores do Distrito Federal, o noroeste de Minas 
Gerais e a região de Belo Horizonte. Caracteriza-se principalmente pela Estrada de Ferro 
Vitória-Minas (entre o Porto de Tubarão e Belo Horizonte), da Companhia Vale do Rio Doce, 
e pela Ferrovia entre Belo Horizonte e Pirapora-MG. Planeja-se estender este ramal 
ferroviário para a cidade de Unaí, no extremo oeste de Minas, e a partir daí até o sul de 
Goiás. Para este corredor, são projetados investimentos ao redor de US$ 292 milhões, 
envolvendo a implantação da ferrovia entre Pirapora e Unaí. 

• Corredor Noroeste: abarca a área de atuação do Grupo Maggi, com o uso dos Rios 
Madeira e Amazonas e as rodovias BR-364 (entre Porto Velho-RO e o noroeste do Mato 
Grosso). Este corredor é apresentado em maiores detalhes no caso. Envolve também a 
rodovia que interliga Cuiabá-MT a Santarém-PA, esta fora do escopo do projeto do Grupo 
Maggi. 

• Corredor Nordeste: envolve principalmente os Estados de Minas Gerais (porção norte), 
Bahia e Pernambuco, tendo ampla influência sobre toda a Região Nordeste do país. A sua 
base é o Rio São Francisco e afluentes (especialmente a extensão navegável de Pirapora-
MG a Petrolina/Juazeiro-BA), a malha rodoviária a partir de Pirapora e a partir de 
Petrolina/Juazeiro até Recife e Fortaleza. Este corredor pode também interligar-se ao 
Centro-Leste via Pirapora. Projetam-se investimentos de cerca de US$ 774 milhões, 
envolvendo acertos no complexo do Rio São Francisco (US$ 7,5 milhões) e o restante na 
contrução e recuperação de trechos rodoviários.  

• Corredor Cuiabá-Santarém: envolve a rodovia Cuiabá-Santarém (BR 163) e os Rios Teles 
Pires-Tapajós (para os quais precisam ser realizados investimentos em eclusas), com amplo 
potencial de escoamento de regiões produtores aos arredores de Cuiabá e ao norte do Mato 
Grosso. 

• Corredor Tietê-Paraná: abrange o complexo hidroviário dos Rios Tietê, Paraná e Paraguai, 
com potencial de integração regional entre os Estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso 
do Sul, sul de Goiás e Triângulo Mineiro. A Santista anunciou investimentos em uma planta 
de processamento de soja no município de Pederneiras-SP, próximo a este corredor. 

• Corredor Paraná-Paraguai: também chamado de “Hidrovia do Mercosul”, apresenta amplo 
potencial de interligar regiões produtoras do Brasil, Argentina e Paraguai, tendo como 
principais eixos as cidades de Corumbá-MS e Buenos Aires, já havendo operações também 
a partir de Cáceres-MT. A empresa ACBL Hidrovias S/A, formada por capitais norte-
americanos e argentinos, vem explorando este corredor desde fevereiro de 1996, com uma 
frota de 131 barcaças e 7 rebocadores. Já acumula investimentos da ordem de US$ 65 
milhões neste negócio e planeja investir mais US$ 190 milhões até 2001. 

  
 
 
Anexo 11 
Principais corredores multimodais no Brasil. 
Scanear mapa  

                                            
5 Informações foram obtidas em Lício, A. & Corbucci, R.  A agricultura e os corredores de 
transporte multimodais.  Revista de Política Agrícola, 5(2):22-36, 1996 e também em artigos da 
Gazeta Mercantil. 
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Anexo 12 
Composição societária da Hermasa S/A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 13 
Comparação de custos entre alternativas de exportação a partir da 
Chapada dos Parecis (em US$ por tonelada). 

 
Itens Paranaguá Madeira 

Frete rodoviário * 80,0 35,0 
Frete fluvial 0,0 19,5 
Custo portuário **    9,0 8,5 
Total até porto   89,0   63,0 
Frete marítimo até Rotterdam  19,0 21,0 
Total até Rotterdam 108,0 84,0 

FONTE: Hermasa. 
* Média no ano. 
** Porto Velho: US$ 2,5/t; Itacoatiara: US$ 6,0/t 
 
 
Anexo 14 
Potencial de crescimento de áreas na Chapada dos Parecis, se mantidos 
bons preços para a soja nos próximos 5 anos. 
 
Região Atual Potencial Crescimento
 1996/97 (ha) 2001/2002 (ha) (% ao ano)
Campo Novo dos Parecis 280.000 350.000 5%
Sapezal 170.000 270.000 10%
Campos de Júlio 85.000 150.000 10%
TOTAL 535.000 770.000
FONTE: Estimativas da Sementes Maggi. 

André Antônio Maggi  52% 

André Antônio Maggi  28% 

Blairo Borges Maggi  13% 

Ciamapar Investimentos e Partic,. S.A. 43% 

6 pessoas físicas  12% 

Cia de Desenv. do Estado do Amazonas  88% 
Sementes Maggi Ltda.  59% 

Hermaggi Agro-Industrial Ltda  52% 

Hermasa Navegação da Amazônia S.A.
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Anexo 15 
Sementes Maggi: histórico de balanços. 
Arquivo: MagFinanceiro3.xls 
Pasta: Anexo15 
 
Anexo 16 
Sementes Maggi: histórico de demonstrativos de resultado. 
Arquivo: MagFinanceiro3.xls 
Pasta: Anexo16 
 
 
Anexo 17 
Sementes Maggi: indicadores econômico-financeiros. 
Arquivo: MagFinanceiro3.xls 
Pasta: Anexo17 
 
 
Anexo 18 
Agropecuária Maggi: histórico de balanços. 
Arquivo: MagFinanceiro3.xls 
Pasta: Anexo18 
 
 
Anexo 19 
Agropecuária Maggi: histórico de demonstrativos de resultado. 
Arquivo: MagFinanceiro3.xls 
Pasta: Anexo19 
 
 
Anexo 20 
Agropecuária Maggi: indicadores econômico-financeiros. 
Arquivo: MagFinanceiro3.xls 
Pasta: Anexo20 
 
 
Anexo 21 
[scanear reportagem “O Fim do Passeio da Soja no Cerrado”] 
Fonte: Gazeta Mercantil, 21/08/96, p. B18 
 
Anexo 22 
Projeto Hermasa: (a) descarregamento de soja oriunda da Chapada dos 
Parecis no Terminal de Porto Velho; (b) Terminal de Itacoatiara: 
transferência de soja da barcaça ao navio graneleiro. 
[scanear  fotos] 


