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Los Grobo: 
25 anos imaginando
e construindo o futuro

Há um século que a minha família veio para a Argentina e se dedicou completa-
mente aos negócios agropecuários no oeste da província de Buenos Aires.

Há 25 anos, o meu pai começou a construir o projeto de trabalhar com seus filhos, uma no-
va vida, a idéia do que vem pode ser diferente e até mesmo melhor do que nos foi legado.

Durante esses 25 anos, olhamos sempre para o futuro e cada vez que vejo as imagens e 
textos desta publicação, redescubro experiências, colegas de caminho; as coisas que sa-
íram bem e o que fracassou. 

E gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram isto possível; muitos, muitíssimos 
continuam a bordo da nossa embarcação, outros, lamentavelmente, por vontade própria 
ou alheia, já não estão mais.  Todos reconhecemos que o fato de ter estado, ter participa-
do e ter colaborado não foi em vão. Estamos melhor do que éramos e os que ficamos a 
bordo sentimos o orgulho especial de pertencer, de fazer parte de uma história.

Dizem que falar do passado significa que estamos velhos, mas revendo esta curta e in-
tensa experiência da Los Grobo, sinto que o passado está ligado ao presente e ao futuro.

Será casualidade que o meu avô Bernardo e bisavô Abraham eram “Sem Terra” e emprei-
teiros, quer dizer, provedores de serviços? Quanto do que passa pelas nossas veias e al-
ma e pré-destinado e quanto construção nova e genuína?

Estamos fazendo 25 anos de idade e nos encontramos perante desafios únicos y estimu-
ladores. A Los Grobo é uma empresa regional, multifocal, é uma empresa daqui, não im-
porta onde, nem da onde são os nossos clientes ou provedores, nem da onde somos os 
que trabalhamos na Los Grobo. As suas idéias, a sua cultura e o seu modelo de negócios 
estão sendo adotados por muitas outras empresas e se fala sobre a Los Grobo nas univer-
sidades e nos campos, entre os trabalhadores e os políticos.

Não queremos passar inadvertidos, queremos impulsionar transformações ou revoluções, 
queremos o progresso e a melhor qualidade de vida, queremos as pessoas livres, autôno-
mas, com poder próprio, mas que não pensem unicamente em si mesmas. Acreditamos 
nos processo coletivos, não por fé senão por experiência.  A Los Grobo é o fruto de um 
grande processo coletivo.

Não posso dar nomes, são muitos, passam milhares pela minha mente, mas só deveria di-
zer que nada houvesse sido possível sem Adolfo, o nosso fundador.  

Ele abriu as portas onde e quando ninguém as abria, com generosidade para comparti-
lhar. Ele impulsionou com paixão os que estavam cansados, molestou aqueles que não sa-
biam ou não se davam conta e se mostrou abertamente humano, perfectível e falível pa-
ra que aprendêssemos dos seus erros.

Sonhei que corria o ano 2020 e nos encontrávamos sentados com Paula tomando um café 
em um bar de não sei que povo de campo. Poderia ser algum lugar da África ou da Euro-
pa do Leste.  Ou uma aldeia da Índia, do planalto colombiano ou do Brasil.

Escutávamos falar a dois camponeses do lugar sobre o desenvolvimento da agricultura e 
sua industrialização, sobre as novas tecnologias e as novas formas de organização, de co-
mo o progresso tinha chegado ao povo e de como os jovens já não desejavam ir embo-
ra.  Os escutávamos falar de muitas coisas com felicidade e esperança, até que um deles 
perguntou: Por que se chamará Los Grobo essa empresa?

Gustavo Grobocopatel
Presidente Grupo Los Grobo









Capítulo 1
LOS GROBO HOJE





E
ste leitmotiv foi ideado em 2008, quando a companhia se preparava para cum-
prir seus primeiros 25 anos de vida e sintetiza de uma maneira clara y muito 
simples o quê são Los Grobo.

Nasceu como qualquer outra empresa para dedicar-se aos negócios agropecuários, 
mas seguiu por um caminho diferente que a converteu em caso de estudo das mais 
prestigiosas universidades do mundo e no ícone da agricultura argentina do sécu-
lo XXI.

Sua unicidade não é devido a ter atingido determinada escala de produção, de ar-
mazenamento ou de faturamento, mas sim por ter integrado de maneira inovado-
ra um universo de 10.000 PeMEs, entre provedores e clientes, dos quatro países do 
Mercosul, em torno aos agronegócios.

Essencialmente, a Los Grobo é uma empresa que promove relacionamentos entre 
os membros da rede “procurando a criação de valor para os grupos de interesse en-
volvidos”.

Embora a produção agropecuária é naturalmente rica em formas de relacionamento 
entre seus atores, a inovação consistiu em basear a fortaleza no gerenciamento des-
ses relacionamentos.

Nos anos 90, a aceleração do crescimento foi devido à parceria com produtores agrí-
colas que tinham um forte conhecimento dos territórios, dos recursos naturais e das 
tecnologias.

Essa articulação horizontal entre empresas que se dedicavam à produção de grãos 
foi se estendendo até os prestadores de serviços de maquinaria agrícola, provedores 
de insumos, processadores de cereal, até formar a empresa rede que é hoje.

O pessoal da companhia o dia 11 de novembro 
de 2007, em Carlos Casares, na celebração 
do Dia Grobo. Nessa oportunidade foi 
apresentado o plano estratégico.

“ A rede não se faz 
colocando um aviso 
no jornal e juntando 
pessoas.
Todos estamos 
orgulhosos disto, 
que é um desafio 
muito grande.”

Víctor Trucco, 2009,  
Reunião de Bioceres

“ Não somos grandes, 
  somos muitos”

LOS GROBO HOJE
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“ Umas das nossas 
suposições básicas é 
que quando ocupamos 
a maior parte do tempo 
fazendo o que gostamos 
de fazer, as coisas 
tendem a sair melhor.”

Magdalena Eceizabarrena

“Somos coordenadores de uma rede de provedores competitivos, de altos padrões 
de qualidade, com uma visão compartilhada: Sermos líderes mundiais da rede agro-
alimentar pela nossa capacidade de entender o novo paradigma e de prover servi-
ços inovadores”.

Este paradigma se vincula com a aplicação dos postulados da Economia do Conhe-
cimento aos agronegócios.

A idéia de que “no conflito entre o capital e o trabalho, ganha quem maneja o conhe-
cimento” foi uma das bases da construção da empresa. 

Esta visão demoliu as concepções mais enraizadas da cultura empresária rural. A 
idéia de que quando uma pessoa ganha a outra perde, de que expor informações 
beneficia a concorrência, de que compartilhar oportunidades vá em contra do inte-
resse próprio ou de que o relacionamento se estabelece em termos de empregador 
e empregado, foi superada pela Los Grobo.

“O emprego aumenta, mas a partir de trabalhadores por conta própria, em PeMEs 
especializadas, com trabalho com tempo flexível, deslocalizado; são os trabalhado-
res do conhecimento de Peter Drucker”, explicaram em mais de uma ocasião.

Diego Fattore, Gerardo Burriel e Magdalena 
Eceizabarrena em uma reunião de gerentes da Los 
Grobo Agropecuaria, em 2007, “construindo bem-

estar” em termos de Amartya Sen.

Em 2006, a Los Grobo formou a Frontec SA para o desenvolvimento e 
divulgação de pacotes tecnológicos adaptados ao oeste bonaerense. Na foto, uma 
exibição dinâmica de intersemeadura de soja em trigo, no campo Kolker.

Vista do escritório de Casares, construído em 
2004, com um plantio de girassol na frente.
A cidade é o berço da oleaginosa na 
Argentina, trazida pelos imigrantes judeus 
no final do século XIX.
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Sob esses preceitos, a empresa rede estendeu-se em duas dimensões: horizontal e 
vertical.

De maneira horizontal, outorgando a outros núcleos do Brasil, Uruguai e Paraguai a 
oportunidade de compartilhar uma visão e uma missão. 

De maneira vertical, expandindo-se na cadeia de valor até a industrialização das ma-
térias-primas agrícolas, a logística, os serviços e os insumos necessários para a pro-
dução.

“A nossa missão e construir o melhor ambiente para o desenvolvimento das pesso-
as e seu ambiente, fornecendo matérias-primas, serviços e informações para a rede 
agroalimentar.”

Integração vertical, diversificação geográfica, qualidade de gestão e inovação são 
as quatro competências organizacionais nas que a Los Grobo baseia a sua fortaleza. 

Com o passar dos anos, foram se incorporando alguns valores que fazem parte da 
cultura da companhia:

•	 Paixão	por	fazer.
•	 Generosidade	para	compartilhar.
•	 Inteligência	para	nos	dar	conta.

O setor administrativo contábil é responsável 
de preparar os relatórios de sustentabilidade 
ambiental, social e econômica, iniciativa 
onde a Los Grobo é pioneira. 

Janeiro 2009, reunião constitutiva da Los Grobo Brasil Central 
em Goiânia. De esq. a dir. Carlos Martins (Cadú), Antonio Neto, 
Pedro Cervi, Bruno Medeiros, Gustavo Barbeito, Flavio Inoue, Fabio 
Miquilino, Rafael Abreu, André de Moraes Sa e Gabriel Beretti.

A construção midiática do agro e da companhia é importante. Na foto, 
uma das oficinas “Passando Revista” onde o grupo analisa e debate o 
que a mídia reflete em suas notas. A participação é aberta para todos os 
membros da rede.

“La Pecera” (o aquário), mote do setor que ocupa a mesa de 
comercialização de grãos. É o único âmbito não aberto, conceito que 
domina a arquitetura do escritório central.
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A ação
Em um quarto de século, uma empresa que nasceu “em um garage/escritório com 4 
empregados, um caminhão e 3.500 hectares no oeste da província de Buenos Aires” 
transformou-se em um holding de empresas dos quatro países do Mercosul, que no 
exercício 2008 obteve uma receita de 534 milhões de dólares, armazenou 2,3 milhões 
de toneladas, processou 900 toneladas diárias de trigo e se relacionou com 4.100 
provedores de bens e serviços e com 5.500 clientes.

A “paixão por fazer” significou um compromisso com o trabalho e a dedicação para 
atender aos grupos de interesse, fundamentalmente aos clientes e provedores. Mui-
tos deles lembram hoje os primeiros tempos onde Adolfo pessoalmente atendia os 
pedidos de caminhões os domingos na sua própria casa. Também significou integrar 

A tremonha descarrega seu grão no 
caminhão, sob a atenta mirada de um 
operador da companhia.

A rede é baseada em articular serviços e os empreiteiros são uma peça chave: proporcionam a produtividade e recebem os benefícios de fazer parte.
Desch pulverizando campos de trigo em Pringles.

“ Ação. Talvez a chave da 
competitividade	da	Los	Grobo	é	que	sai	
do discurso para passar à ação.”

Enrique Di Lucca, consultor



sucessivamente a produção agrícola, a comercialização de grãos, a provisão de insu-
mos e a industrialização do trigo, replicando o modelo nos países da região.

Transformaram a empresa comercial em social, envolvendo-se com o que a comuni-
dade desenvolve. “A sociedade fusiona-se com a empresa e a empresa com a socie-
dade. Desaparece o limite entre trabalhador e cidadão”.

O projeto “Escolas do Bicentenário”, cuja meta é reduzir a brecha das crianças no 
que diz respeito ao conhecimento, é o último dos grandes projetos não comerciais 
que impulsiona a Los Grobo em parceria com outras empresas, o Estado e organiza-
ções públicas e privadas.

Paula Marra em uma reunião no campo da Bioceres, empresa de pesquisa e desenvolvimento em genética e biotecnologia da qual a Los Grobo é parceira com 
outros quase 200 produtores.

Stand na Rural de Pehuajó. O treinamento é feito no local de trabalho.Colheita de trigo no Uruguai.



Compartilhar
“A organização acredita que quando o ambiente é propício, as pessoas tendem a ex-
pressar o melhor delas mesmas para benefício próprio e dos demais.”

O axioma traça uma relação na qual é possível que todos ganhem e onde as capa-
cidades individuais expressadas contagiam positivamente o conjunto dos membros. 

Uma forma de compartilhar foi a constituição de Canquega, uma espécie de fun-
do de investimento dos mesmos membros da organização, participar do negócio 
agrícola.

Acrônimo da frase “Capaz Nomás Que Ganemos”, a idéia do fundo não era unica-
mente que os colaboradores em relação de dependência tivessem a oportunidade 

Empresa do conhecimento. Calculadora, mapa 
de solos, projetor de notebook e o chimarrão. 

“ Compartilhar. 
Transitamos um caminho comum. 
Trabalhamos para coordenar uma rede 
de desenvolvimento de Capital Social 
em benefício das comunidades locais, 
sua cultura e sua gente.”

Código de Ética e Conduta Empresarial

San Ignácio, Pehuajó. Enquanto lubrificam o elevador da extratora de grãos, Esteban López compartilha o chimarrão com Armando Cabezas, o transportador.

Eduardo Feller realizando o vídeo sobre 
segurança em plantas de armazenamento. 
A anedota é que entre os operários fizeram o 
casting dos “atores” e o roteiro.



de investir as suas poupanças na rede, mas também de vivenciar como acionistas as 
vicissitudes do negócio. 

No entanto, as histórias dos membros da rede estão cheias das oportunidades ge-
radas quando se compartilha. Ingressar o campo à produção, com a receita adquirir 
maquinaria, prestar serviços à rede e por meio da sociedade de garantias recíproca 
ter acesso ao crédito para renovar os equipamentos.

As oficinas de integração procuram que todos compartilhem as novidades produzidas nas diferentes áreas da organização.
Nesse dia de inverno de 2004, Adolfo (centro) contava a sua experiência aos recém incorporados. 

Os Responsáveis Técnicos analisando risk, modelo 
de análise de risco em produção que a Los Grobo 
colaborou em desenvolver.

O final de ano despede-se dançandoRepresentantes Comerciais na Festa de 
Girassol, celebrada em Carlos Casares desde 
1960.



A	inteligência	
“A organização acredita nos processos coletivos, na aprendizagem em equipe e no 
desenvolvimento das fortalezas de cada integrante da rede”.

A capacitação permanente, o desenvolvimento das habilidades, o conhecimento pa-
ra entender e aproveitar o ambiente onde a atividade é desenvolvida tem sido um 
norte desde o início da empresa.

Quando foram construídos os novos escritórios, em 2003, ao lado da Estrada Nacio-
nal 5, foi reservado um espaço para que funcionasse um auditório, um lugar especial 
para intercambiar conhecimento.

Nesse lugar, não só o pessoal da Los Grobo, mas também a comunidade de Carlos 
Casares e a sua área de influência, tiveram a oportunidade de apreciar o pensamento 
de personalidades do mundo acadêmico utilizando o sistema de videoconferência.

“ Inteligência ppara dar-se conta.
Ficar atentos e assumir a responsabilidade do 
que	se	vê,	agir	em	conseqüência.	Oferecer	
melhores negócios e serviços, segundo o que 
for	necessário.	Inteligência	como	capacidade	
de propor soluções.”

Jornada Frontec no auditório H. Ordóñez.

O fitopatologista Marcelo Carmona em 
uma jornada sobre doenças de fim de ciclo 
da soja, com os engenheiros da rede.



Em 2006, o auditório foi o centro de um ciclo de videoconferências com a Universida-
de de Harvard, chamado de “Harvard no Campo”. É a idéia do conhecimento fluin-
do sem distâncias nem tempos, hierarquizando o espaço rural como lugar para viver 
e se desenvolver. 

Em 2008, foi organizada a quarta edição da pós-graduação em Agronegócios da Fa-
culdade de Agronomia da UBÁ (Universidade de Buenos Aires). Na sede da UPJ em 
Tandil foi realizado um evento igual e para 2009 estava projetado levá-lo para a rede 
do Paraguai. No Uruguai, entanto, já tinham ministrado o programa pela terceira vez.

Várias empresas na Argentina replicaram com sucesso esta experiência e tomaram a Los 
Grobo como inspiração. O sono foi e continua sendo formar uma rede de aulas virtuais 
no campo, que permitam aos diversos atores da sociedade ter acesso ao conhecimento. 
Uma revolução que terá como centro o homem articulado em diferentes organizações.

Primeiros formados no curso de pós-graduação de Alta Direção em Agronegócios, fruto do convênio PAA-UBA e a Los Grobo. Fernando Vilella, segundo da esquerda.

Técnicos usando Smart Field que permite controlar 
a qualidade dos provedores de serviços.

Debatendo o Plano Estratégico. Calicata em uma jornada de Biointa.



“Na Los Grobo produzimos otimizando a utilização dos fatores da produção – terra, 
capital e trabalho—através do conhecimento e devido ao nosso desenho organiza-
cional em rede, descentralizado e fortemente articulado no investimento em Tec-
nologias da Informação e a Comunicação. O foco da organização é o desenvolvi-
mento de competências nos talentos e nos processos, com forte integração às cul-
turas locais”.

Um	exemplo
para que outras 
empresas cresçam 
Por Luis Pagani. Presidente do Grupo Arcor

É uma excelente notícia para o nosso país 
que empreendimentos familiares constru-
am um projeto exitoso de negócios que 

perdure e seja exemplo do caminho a seguir para 
a construção de novas empresas.
Desde o seu começo no interior do país, em Car-
los Casares, a Los Grobo tem sido pioneira na 
inovação produtiva do setor dos agronegócios, 
desenvolvendo um modelo de gestão que com o 
passar dos anos virou caso de estudo em outros 

O design de plano aberto dos escritórios 
facilita o intercambio e a integração dos 
membros.
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países. Sua inovação e reconhecida no mercado 
internacional.
Na Los Grobo destacam-se principalmente a sua 
história e a família vinculada com a empresa. Sob 
a liderança de Gustavo Grobocopatel, quem sou-
be guiar com força a companhia, afrontou com 
sucesso os novos desafios que se apresentaram.
A inovação e o desenvolvimento jogaram um pa-
pel importante; junto à energia e ao trabalho da 
família lograram os frutos do presente. 

As pessoas são seu ativo mais visível e destacável.
Esse reconhecimento não é só pela gestão do ne-
gócio, mas também pela trajetória da Los Gro-
bo na responsabilidade social empresária e pelos 
programas de desenvolvimento para as comuni-
dades.
No Grupo Arcor temos há muitos anos uma re-
lação de negócios muito frutuosa no que diz res-
peito ao fornecimento de algumas das matérias-
primas necessárias para a nossa operação.

É importante salientar que o setor agroalimentar 
e o agroindustrial estão profundamente ligados e 
são parceiros naturais para o desenvolvimento de 
produtos com valor agregado nacional.
Por isso, empresas como a Los Grobo são a pla-
taforma ideal e um exemplo para que outras em-
presas cresçam, concorram no âmbito global e 
melhorem as condições de concorrência do nosso 
país, contando com a grande capacidade da nossa 
gente para a produção.

Desde a formação de grupos de clientes com especialistas para a análise dos mer-
cados de grãos, até a criação do Frontec para mostrar a fronteira do conhecimento 
tecnológico agrícola, a empresa privilegiou a incorporação deste como um ativo dos 
membros da rede.

Além disso, construiu um discurso que interpretou o momento e o contexto do agro 
na Argentina e no mundo; o cenário e os atores. Inteligência para nos dar conta.

Não só a urbe convoca. Megaevento “A 
Rede no Campo” organizado em parceria 

com a Intel, a BGH e o município de 
Casares ao lado da “Ruta 5”.
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Construyendo una visión compartida.



A	excelência	trás	um	sono	
Forjar e fazer parte da Argentina Verde e Competitiva, a que imaginou o professor 
Héctor Ordóñez, é o sono da Los Grobo.

“Vemos a soja e o milho transformados em proteínas animais. A Argentina será, den-
tre outras coisas, frangos, porcos e bovinos. Vemos os bioplásticos e os resíduos das 
cidades já não ser um problema. Vemos os povos rurais com boa qualidade de vida, 
com boa educação, casa e serviços”.

“Vemos o Mercosul fornecendo alimentos ao mundo. Vemo-nos integrados como re-
gião: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, e provavelmente outros países da Améri-
ca Latina. Vemo-nos projetados ao Nafta, EU, Ásia Pacífico e todo lugar ou região on-
de existam interesses ou espaços para os intercâmbios e o comércio”.

“Vemos a Los Grobo transferindo os seus conhecimentos ao resto do mundo, lide-
rando a inovação tecnológica e organizacional nos agronegócios. Vemos a nossa Re-
gião pôr-se em movimento, para frente, sem olhar para trás, com esperança, eqüida-
de, respeito, integração e solidariedade”.

Em suas ações, a empresa transita esse caminho. Em 2000, tornou-se o primeiro 
produtor agrícola do mundo em certificar seus processos sob normas de qualida-
de ISSO 9001.

Também adotou a transparência como base fundamental da sua cultura. É a primei-
ra empresa argentina do setor alimentar em publicar suas demonstrações financeiras 
de conformidade com o requerido pela Global Reporting Initiative, uma rede mun-
dial para o desenvolvimento sustentável e onde o dever de prestar contas (accounta-
bility) é um eixo chave para os seus membros.

“ Assim, os programas 
de	RSE	do	Grupo	Los	
Grobo	sensibilizam	
e motivam aos 
empregados e 
stakeholders para 
realizar atos solidários 
e ecológicos nas 
suas casas e em suas 
atividades comerciais.”

Elisabet Garriga

Fernando Solari (segundo à esq.) e Ernesto 
Viglizzo (n dir.) na primeira reunião pelo 

Agro Eco Index.

Apresentação do Relatório de 
Administração e Demonstrações 

Financeiras do grupo, inclusos no 
Relatório de Sustentabilidade.
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Antonio Cafiero e Daniel Scioli entregam o 
Prêmio Sarmiento, outorgado pelo Senado 
Nacional Argentino.

Em 2004, Gustavo recebe o prêmio da 
Associação de Dirigentes de Empresas. 

A distinção da Dow na Bolsa de Cereais de 
Buenos Aires,

O Konex de Platino pelo melhor empresário 
agropecuário da década.

DISTINÇÃO ANO GALARDOADO INSTITUIÇÃO 

Premio Konex - Diploma pelo mérito 
Empresários Rurais

1998 Adolfo Grobocopatel Fundação Konex

Premio Security 2000. 
Empresário do Ano

2000 Adolfo Grobocopatel Security Defensa Jurídica S.A

Menção honrosa Senador
Domingo Faustino Sarmiento ao 
empreendedor

2000 Adolfo Grobocopatel Câmara de Senadores

Prêmio ADE 2004 - Dirigente de 
Empresa do ano

2004 Gustavo Grobocopatel Associação de Dirigentes de 
Empresas

Prêmio Granos SAC 2004
Empresário do Armazenamento do ano

2004 Adolfo Grobocopatel Granos SAC

2º Prêmio pelo desenvolvimento 
dos Recursos Humanos no setor 
agropecuário.

2004 Área Gestão de Talentos Dow Agro Sciences

Prêmio Fortuna 2004
Empresário Agropecuário do ano

2005 Gustavo Grobocopatel Revista Fortuna

Distinção ao mérito 2005 2005 Adolfo Grobocopatel AMIA

Selo Baires pela Qualidade 2005 Los Grobo Agropecuaria Gob. de la Ciudad de Bs. As.

Prêmio Mate.ar 2005 pelas melhores 
páginas web da Argentina

2005 Página 
www.losgrobo.com

Mate.ar

Reconhecimento de ASAGIR 2005 Gustavo Grobocopatel Associação Argentina de 
Girassol

1º lugar na pesquisa da RSE realizada 
pela revista Valor Sostenible - (95/100)

2006 Grupo Los Grobo Revista Valor Sostenible

Menção Especial “Liderança na Inova-
ção do Modelo de Organização Aplicado 
ao Setor Agropecuário”.

2006 Grupo Los Grobo Fundação Prêmio Nacional da 
Qualidade

Prêmio como Empreendedor 
Solidário

2006 Grupo Los Grobo Foro Ecumênico Social

Selo Baires pela Qualidade 2006 Los Grobo Inversora Gob. de la Ciudad de Bs. As.

1º lugar na pesquisa da RSE realizada 
pela revista Valor Sostenible - (95/100)

2007 Grupo Los Grobo Revista Valor Sostenible

Prêmio Criativo Argentino “Diente 
2007”

2007 Gustavo Grobocopatel Círculo de Creativos Argentinos

Prêmio “Readers Choice” pelo melhor 
relatório de sustentabilidade na catego-
ria organização sem fins de lucro

2008 Fundação Emprendi-
mientos Rurales Los 
Grobo

GRI (Global Reporting Initiative)

Prêmio Konex de Platino na categoria 
Empresários Rurais

2008 Gustavo Grobocopatel Fundação Konex

Prêmio pela “Excelência Ambiental 
Empresária” na categoria Grandes 
Empresas

2008 Grupo Los Grobo Instituto de Estudos e Pesqui-
sas Ambientais da Universidade 
de Ciências Empresariais e 
Sociais

Prêmio “Excelência 2008” 2008 Gustavo Grobocopatel Revista América Economía

1º Lugar Stand Comercial
Exposição Rural Carlos Casares

2008 Grupo Los Grobo Sociedad Rural de Carlos 
Casares.

Gustavo Grobo, Gustavo Santaolalla, Gastón 
Libedinsky e Juan Carr galardoados com o 
prêmio “Diente” pelo criativo do ano.
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Em 2008, o relatório de sustentabilidade da Fundação Emprendimientos Rurales Los 
Grobo recebeu o prêmio Readers Choice do GRI na categoria Organização sem fins 
de lucro. No entanto, o relatório da companhia obteve a qualificação de “Notável”.

Em temas ambientais, a companhia participou em 2004 no programa Agrolimpio, or-
ganizado pela Câmara Argentina de Sanidade e Fertilizantes, para a reciclagem dos 
recipientes de agroquímicos.

Desde a campanha 2004/05, a companhia aplica os indicadores Agro Eco Index, de-
senvolvidos pelo engenheiro agrônomo Enesto Viglizzo do Programa de Gestão Am-
biental Agropecuária do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, que mede o 
impacto ambiental das práticas agrícolas.

Em 2006, começou a participar no Prêmio Nacional da Qualidade, onde obteve a 
Menção Especial pela Liderança na Inovação, por seu sistema de gestão na cate-
goria Grande Empresa. Foi a primeira empresa argentina de alimentos em lográ-lo.

Nesse ano também aderimos aos princípios do Pacto Global das Nações Unidas, re-
feridos aos direitos humanos, direitos trabalhistas, de proteção do meio-ambiente e 
luta contra a corrupção.

A empresa leva a cabo uma pesquisa de clima organizacional realizada pelo Great 
Place to Work Institute para monitorar a satisfação e motivação das pessoas da or-
ganização. 

Também subscreveu ao Código de Melhores Práticas de Governo das Organizações 
para a República Argentina, preparado pelo Instituto Argentino para o Governo das 
Organizações.

Em 2008, recebeu o prêmio UCES pela excelência meio ambiental. 

Relatório e prêmio do Global 
Reportng Initiative (GRI).

Gustavo e Andrea recebem a menção do Prêmio 
Nacional pela Qualidade do ano 2006.

Toda a equipe da Los Grobo recebe o prêmio que é entregue 
habitualmente pelo presidente na Casa Rosada.
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3.500 hectares
Carlos Casares
Province of Buenos Aires

1.000 toneladas
Armazenamento 

1 planta de armazenamento 
“Planta Uno”

4 empregados

255,000 ha semeadas
Argentina
Brasil
Uruguai
Paraguai

2,3 milhões de toneladas
Armazenamento 

48 plantas de armazenamento
entre próprias e alugadas

900 empregados  
5,000 produtores  
4,100 provedores 
de bens e serviços

PAIXÃO POR FAZER

INTELIGÊNCIA PARA NOS DAR CONTA

GENEROSIDADE PARA COMPARTILHAR

CAMPO PRODUÇÃO

EXCELÊNCIA TRÁS UM SONO

2000

Certificado de qualidade ISO 9001

Programa Agrolimpio • Menção Especial pela
    Liderança na Inovação.
• Adesão Pacto Global
    de Nações Unidas

• Premio Readers
    Choice del GRI.
• Prêmio UCES

Indicadores Agro Eco Index

2004 2005 2006 2008

1984

25 ANOS

Grupo LOS GROBO
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Empresa FAMILIAR

Desde a formação de grupos de clientes com especialistas para o análise dos mercados de grãos, até a criação do Frontec para monstrar
a fronteira do conhecimento tecnológico agrícola, a empresa privilegiou a incorporação deste como um ativo dos membros da rede.

“A organização acredita que quando o ambiente é propício, as pessoas tendem a expressar o melhor delas mesmas
 para benefício próprio e dos demais".

•  Primeira empresa argentina do setor alimentar em publicar suas
    demonstrações financeiras de conformidade com o requerido pela Global Reporting Initiative.
•  Leva a cabo uma pesquisa de clima organizacional realizada pelo Great Place to Work Institute.
•  Subscreveu ao Código de Melhores Práticas de Governo das Organizações para a República Argentina

Construção de novos escritórios
Auditório
Sistema de Videoconferências 

Receita para adquirir maquinaria

Serviços para adquirir maquinaria

Sociedade de garantia recíproca.
Acesso a crédito para renovar
os equipamentos.

= + oportunidades

“Harvard no Campo”
Ciclo de videoconferências Com
a Universidade de Harvard

7 edições de pós-graduação da
Faculdade de Agronomia da UBÁ.
Na ADP foi realizado em Tandil,
na sede de UPJ

Empresa SOCIAL

2008/09
Holding LOS GROBO
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Los	Grobo	como	caso	de	estudo
Seu inovador modelo organizacional fez com que a companhia seja caso de estudo 
para diferentes instituições acadêmicas.

O primeiro foi realizado em 2003 pelos professores Héctor Ordóñez e John Nichols 
da Universidade de Buenos Aires e a Texas A&M University.

Em 2007, foram seguidos por Andrew Mcafee y Alexandra De Royere, da Harvard Bu-
siness School, e Jorge Forteza, Francisco Diaz Hermelo, Silvina Cabrini e Bernardo 
Kosacoff da Universidad de San Andrés.

Paralelamente, estudantes de pós-graduação de diferentes universidades mergulha-
ram no conhecimento da rede para realizar seus trabalhos finais. Um deles é Laure 
Clasadonte, da Universidade de Wageningen (Holanda), vinculando a nova agricultu-
ra com o formato de empresa rede.

Em 2008, também alunos da IAE Business School da Universidade Austral (Argentina) 
estudaram as estratégias de negócios do grupo. Mais outro exemplo é o de Raquel 
Sastre, cuja tese de Master in Business Administration na UBÁ, dirigida por Roberto 
Bisang, abordou o modelo de organização da Los Grobo, no âmbito das novas for-
mas empresariais da agricultura argentina de finais do século XX.

Todos estes trabalhos contribuíram para dar maior exposição à companhia e criar 
uma imagem da agricultura argentina competitiva de finais do século XX e come-
ços de XXI.

Convertida em um ícone, a Los Grobo foi objeto de debate fora do seu país e tam-
bém dentro do mesmo.

Pela primeira vez, estava se mostrando o caso de uma companhia agropecuária não 
só com seus números – faturamento, lucro, dívida, produção, armazenamento- mas 
também ficava exposta a estratégia de negócios e planejavam-se abertamente os 
possíveis caminhos futuros.

Di Castri: Quebrando o ciclo da fome

F rancesco di Castri foi uma importante 
figura no mundo do pensamento cien-
tífico. Diretor de Pesquisas do Centro 

Nacional de Pesquisas Científicas da França 
(CNRS) e diretor do programa internacional 
sobre Desenvolvimento e Meio-ambiente na 
Sociedade Global da Informação e do Co-
nhecimento da Unesco, Francesco chegou à 
Los Grobo por Victor Trucco, presidente da 
Aapresid.
A relação com a associação começou em 2000 
e este italiano de nascimento e cidadão do 
mundo por opção resultou o Carrier para que 
conceitos como Sociedade do Conhecimento, 

empowerment, “tentação do bem” ou empre-
sas redes fluíram até o âmbito dos inovadores 
produtos rurais argentinos e se instalaram co-
mo novo paradigma.
Rapidamente estabeleceu-se uma grande afini-
dade entre o acadêmico e a Los Grobo, empre-
sa que expressava na prática muito do pensa-
mento dele.
Por isso, não foi uma surpresa que no Congres-
so Anual de Aapresid de 2004, Francesco se 
referisse diretamente à companhia de Casares.  
“Realmente para mim é a empresa líder do 
mundo conceitualmente. Os avanços que a 
Los Grobo tem feito do ponto de vista da ino-

vação organizacional, da formação de redes, de 
incluir a comunidade no processo - de Carlos 
Casares e de outras partes – é realmente extra-
ordinário”, disse perante um auditório de mais 
de 2.000 pessoas.
“Do ponto de vista mundial, se este tipo de 
inovações pudesse ser patenteado, quer dizer 
as inovações da organização, isso seria mui-
to mais importante para erradicar a fome do 
mundo do que o produto que o Gustavo pro-
duz.  Isso poderia realmente quebrar o ciclo 
da fome, isso poderia ser o clássico provérbio 
chinês: “Não dar o peixe, mas ensinar a pes-
car”. Isto inspirou a consultoria externa co-

John Nichols, Gustavo e o Negro
Ordóñez quando escreviam o caso 
Los Grobo para a Texas A&M.

 34 | CAPITULO 1 | LOS GROBO HOJE



Com Francesco di Castri no 
Congresso de Aapresid de 2004.

A futura integração como empresa regional, seu enfoque para empresa social, a con-
figuração de uma rede, a gestão do conhecimento, a incorporação de tecnologia co-
mo base da competitividade, todo isso foi sendo antecipado pelas sucessivas abor-
dagens dos pesquisadores. 

As pesquisas abriram uma janela pública ao quase desconhecido mundo interior da 
produção agropecuária e dos agronegócios. Possivelmente e pela primeira vez, os 
rendimentos dos cultivos, a logística, os volumes de comercialização adquiriam um 
nome e sobrenome em virtude dos casos da Los Grobo.

De maneira que o crescimento da companhia se realizava antecipando-lhe ao siste-
ma quem eles eram e como pensavam jogar. Só uma grande confiança em si mes-
mos e no valor de compartilhar pôde resolver positivamente o aparente problema. 

“O futuro não é para ser predito, o futuro é para ser construído.” Esta frase repetida 
incansavelmente por Gustavo Grobocopatel sintetiza o convencimento sobre a von-
tade como força de mudança. Por isso, abrir a companhia ao exterior não representa 
uma ameaça, mas sim uma oportunidade.

“A organização acredita nos processos coletivos, na aprendizagem em equipe e no 
desenvolvimento das fortalezas de cada integrante da rede. “Juntos Agregamos Va-
lor” é precisamente a nossa declaração de princípios”.

mo nova área na empresa. 
Com a Los Grobo, Francesco apresentou-se no 40 
Colóquio Anual do Instituto para o Desenvolvi-
mento Empresarial da Argentina (Idea), estenden-
do a sua palavra ao mundo além dos agronegócios. 
Em 2005 e com 74 anos de idade, este amigo dos 
produtores argentinos foi surpreendido pela mor-
te. “Desde o começo, Francesco nos impressionou 
com a sua lucidez, a sua visão do mundo, resulta-
do de uma mente brilhante, de um trabalhador 
incansável e um permanente viageiro; da Polinésia 
à Rússia; das Ilhas de Páscoa a Boston”, escreveu 
Victor, após conhecer a notícia.
Para a Los Grobo foi um perda importante, jus-
tamente quando o relacionamento começava a se 
potenciar, mas como legado ficou a incorporação 
do discurso do Francesco à ação cotidiana e posi-
tiva da empresa na comunidade.
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A organização 
A Los Grobo é uma empresa rede que produz grãos, os armazena, os processa e 
presta serviços para a produção e a indústria alimentar no Mercosul.

Geograficamente, opera na Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

Na cadeia de valor vinculam-se desde a pesquisa biotecnológica e a genética vege-
tal até a comercialização de farinhas e subprodutos da moagem. 

Organizada com o formato de holding de empresas, a estrutura é baseada em du-
as divisões:

1)  Matérias-primas. Inclui as atividades de produção agrícola, comercialização de 
grãos, venda de insumos e serviços logísticos e financeiros. 

2)  Industrial. Agrupa a atividade de moagem de trigo, realizada por meio da Los 
Grobo Inversora SA, Molinos Cánepa Hnos. e Los Grobo Agroindustrial do Brasil.

Em conjunto, nos quatro países foram semeados um total de 255.000 hectares e co-
mercializadas 2,3 milhões de toneladas de grãos, partindo de uma capacidade de ar-
mazenamento estático de 950.000 toneladas, no exercício 2007/08.

Nesse exercício, o número de provedores de bens e serviços do holding ascendeu a 
4.136 e o de clientes a 5.552, enquanto que o pessoal permanente foi de 954.

En la Argentina

PRODUZ GRÃOS DÁ SERVIÇOS - RECEBE GRÃOS PRODUZ GRÃOS 

Na cadeia de valor vinculam-se desde 
a pesquisa biotecnológica e a genética 

vegetal até a comercialização de farinhas e 
subprodutos da moagem
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Indicadores	principais	do	Grupo	Los	Grobo	Holding

Argentina Uruguai Paraguai Brasil Total

Empresa
LGA / LGI 

/ Cánepa / 
UPJ

Agronegocios 
del Plata SA

Tierra 
Roja SA

LGAB /
LGdB 

Ceagro
Faturamento 
(u$s milhões)*

371,8 81,3 9,1 32,5 494,7

Empregados 
diretos:

479 76 37 323 915

Hectares 
semeados 
08/09

125.400 76.300 22.200 30.000 253.900

Toneladas 
comercializadas 
(07/08)

1.500.000 300.000 30.000 520.000 2.603.900

Referências:
LGA: Los Grobo Agropecuaria

LGI: Los Grobo Industrial
LGAB: Los Grobo Agroindustrial do Brasil

LgdoB: Los Grobo do Brasil

Dados de faturamento das demonstrações financeiras até 30 de abril de 2009
para a Argentina e Uruguai, e até 31 de dezembro de 2008 para o Brasil e Paraguai.

Nota: No caso do Uruguai e Brasil é considerado só o proporcional da 
participação acionária do grupo.

Mercosur. Geograficamente, opera na 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai
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Na Argentina
•	 Los Grobo Agropecuaria SA. É a origem do grupo. Data de 1984, quando co-

meça a operar sob o management de Adolfo Grobocopatel e seus filhos Gusta-
vo e Andrea. A sua atividade principal é a produção agrícola, os serviços vincula-
dos com a comercialização agropecuária e a venda de insumos.

•	 Los Grobo Inversora SA. Foi criada em 2001 depois da aquisição do moinho 
de Bahia Blanca e representa a incursão da empresa na industrialização de ma-
térias-primas.

•	 Chain Services SA. É a corretora de grãos do grupo. Com escritórios na cidade 
de Buenos Aires, a sua missão é detectar oportunidades comerciais para agregar 
valor aos clientes do grupo e ao grupo como cliente interno.

•	 Los Grobo SGR. Formada em 2004, é a sociedade de garantia recíproca do gru-
po, criada com o intuito de facilitar o acesso ao crédito para as PeMEs que fazem 
parte da rede de prestadores de serviços da empresa.

•	 Molinos Cánepa Hnos. Em 2005, GLG SA ingressou ao pacote acionário do tradi-
cional moinho de Chivilcoy, consolidando a Divisão Industrial. Atualmente, a Los 
Grobo está posicionada como o quarto grupo de moagem de trigo da Argentina.

O sistema de produção mais estendido na 
Argentina é o plantio direto.
Aqui, controlando a profundidade de 
semeadura da soja de segunda.
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•	 UPJ SA. Em 2007, o grupo ingressou no pacote acionário de UPJ, um reconheci-
do armazenamento de Tandil (região Mar e Serras), que origina umas 250.000 to-
neladas de grão por ano e vende insumos por u$s 7 milhões.

No entanto, alguns dos acionistas da Los Grobo participam como parceiros da Bio-
ceres SA, uma companhia formada majoritariamente por produtores agropecuários, 
focalizada em trabalhos de Pesquisa e Desenvolvimento em biotecnologia agrícola.

A participação na Bioceres SA permitiu à Los Grobo ter acesso como sementeira de 
trigo da Biointa, um acordo entre o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária e 
Bioceres para a comercialização de genética de trigo.

Por outro lado, com a criação da Bioceres Semillas SA para ampliar o espectro de ne-
gócios a outras espécies vegetais, a Los Grobo tem acesso direto à genética que lo-
go depois utilizará em seus campos e nos dos seus clientes.

Na integração águas abaixo na cadeia de valor, alguns parceiros possuem participa-
ção acionária na Avex, uma companhia integrada de produção aviária.

“	 UPJ	significou	a	
primeira	experiência	
de parceria da Los 
Grobo	na	Argentina	
e una grande 
aprendizagem para 
o que logo depois 
seria a chegada ao 
Brasil.”Assembléia anual da Bioceres, a empresa de P+D 

biotecnológica, com a participação de Otto Sobrig, da U. 
de Harvard.
Os acionistas são produtores, multiplicadores e 
pesquisadores.
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No Uruguai
Em 2003, a Agronegocios Del Plata integrou-se ao grupo, virando a primeira experi-
ência de expansão da rede fora da Argentina.

A empresa conta com três plantas de 75.000 toneladas de capacidade total. Com 
uma comercialização de 245.000 toneladas de grãos na campanha 2007/08, a ADP 
consolidou-se como o segundo exportador de grãos do país. O faturamento da com-
panhia é de 39 milhões de dólares.

“	 Integrar-se	à	ADP	é	sentir	que	
mais conhecimentos, mais visão 
de futuro e mais trabalho em 
equipe geram um círculo virtuoso 
que	cresce	exponencialmente.		E	
cresce ainda mais com cada nova 
pessoa que se anima a agir no 
ambiente da empresa.”

Marcos Guigou

Jornada de Trigo em Dolores. Líder Guigou e seu filho Marcos. O argentino González Montaner em 
terras uruguaias
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No	Paraguai
Criada em 2005, a Tierra Roja continuou com a expansão internacional da Los Grobo.

A companhia semeia 22.000 hectares e conta com uma planta de armazenamento na 
localidade de Minga Guazu com capacidade para 10.000 toneladas. Na campanha 
2007/08, faturou 9 milhões de dólares.

“ Trasladar o nosso modelo 
de negócios para o 
Paraguai	é	ainda	um	
grande desafio.”

Andrea Grobocopatel

De esq. a dir. Carlos Etcheverrigaray, Jorge 
Forteza e Victoriano Pavon frente aos silos de 
Minga Guazú, no Paraguay.

A equipe do Paraguai com Fernando Solari.

Como combustível para a secadora de 
grãos costuma se utilizar lenha.
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No Brasil
A chegada do grupo à principal economia do Mercosul acontece em 2008, quando 
é celebrado o acordo com a Pactual Capital Partners. Forma-se a companhia Gru-
po Los Grobo Brasil para a operação nesse país, a qual é realizada com a compra de 
38% do pacote acionário da Ceagro e a aquisição dos ativos da Sementes Selecta.

A Ceagro é uma companhia voltada para a produção e originação de grãos, locali-
zada na região de Mapito, no centro este brasileiro, e considerada como a região de 
maior expansão em matéria agrícola.

Giselle Fachim (esq.), Víctor Trucco, Adolfo e 
Gabriela Grobo no Rally da Safra.

Pedro Cervi, diretor de Produção do Brasil, 
e Adolfo Grobo, no Rally da Safra na região 
de Mapito. São milhares de quilômetros 
avaliando cultivos.

Assinatura do convênio com a Ceagro.
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No momento da parceria, a Ceagro contava com uma capacidade estática de arma-
zenamento de 120.000 toneladas, com uma comercialização de 220.000 toneladas na 
campanha 2007/08. É considerada a maior companhia independente (quer dizer, não 
filial de uma multinacional) da região.

Em julho de 2008, definiu-se a compra dos ativos da Sementes Selecta, uma compa-
nhia de agronegócios localizada na região de Goiás e Minas Gerais, que passou a 
chamar-se Los Grobo Brasil. A companhia conta com uma capacidade de armazena-
mento estático de 300.000 toneladas e uma originação de 800.000 toneladas Parale-
lamente, a Los Grobo tem um acordo de gestão com a Sollus Capital, um fundo de 
investimento em terra nesse país.

Na filial da Los Grobo Brasil. No avião vindo do Brasil.

A equipe e Planejamento Estratégico da LGBC 
(de esq. a dir.): Fabio Miquilino, Gabriel 
Guerricagoytia, Oneir Resende, Fernando 
Vaqué, André Sá, Gabriel Beretti, Antonio 
Neto (de pé), Gustavo, Wanderlei do Prado 
(sentado) e Adilson Silva.
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Estrutura de governação 
Depois do ingresso da PCP à companhia, os irmãos Gustavo, Andrea, Gabriela e Ma-
tilde Grobocopatel mantêm a maioria do pacote acionário, e a Pactual Capital pas-
sou a ser o principal acionista minoritário, juntamente com o empresário uruguaio 
Marcos Guigou, parceiro da ADP.

Dessa forma, a diretoria do holding está integrada por doze membros, seis deles da 
família Grobocopatel, três da PCP, 2 independentes e o parceiro uruguaio. 

Fica assim constituída uma autêntica companhia Mercosul, pois é uma das poucas 
que possuem acionistas de três dos quatro países que fazem parte do bloco.

A presidência executiva é exercida por Gustavo Grobocopatel, de quem dependem 
os gerentes-gerais das diferentes empresas que fazem parte do holding.

Director Origem
Adolfo Grobocopatel Família Grobocopatel
Gustavo Grobocopatel Família Grobocopatel
Andrea Grobocopatel Família Grobocopatel
Paula Marra Família Grobocopatel
Juan Goyeneche Família Grobocopatel
Gabriela Grobocopatel Família Grobocopatel
Bruno Medeiros PCP
Gilberto Sayao PCP
Andre Sa PCP
Marcos Guigou ADP
Carlos Etcheverrigaray Independente
Jorge Forteza Independente

Reunião da Diretoria do Grupo Los Grobo.

Participação acionária.
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Rede de redes

Multilocal vs Multinacional

Expansão da Los GROBO de maneira horizontal, 
outorgando a outros núcleos do Brasil, Uruguai e 
Paraguai a oportunidade de compartilhar uma visão e 
uma missão. 

Rede de empresas

Expansão da Los GROBO na cadeia de valor até a 
industrialização das matérias-primas agrícolas, a 
logística, os serviços e os insumos necessários para a 
produção.

Rede de
produção 

Rede de
comercialização,
Armazenamento,

Insumos

Rede de
operações 

SOCIEDADE REDE NÚCLEO

Investidores

Agentes de Seguro

Donos
de Campo

Câmaras
de Comércio

Exporters 

Sociedades
Rurais

Federação de
Armazenadores

Pulverizadores

Sementeiros

Colheiteiros

Ensacadores

Parceiros Protetores

Bancos

BCBA CASFOG

Clientes

Provedores
de Insumos

Transportadores
Sindicato de

transportadores
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Capítulo 2
A HISTÓRIA





O momento zero
A HISTÓRIA

E
m 1984, a Argentina vivenciava uma nova etapa da sua vida como nação. O dia 
10 de dezembro do ano anterior tinha assumido a presidência o Dr. Raúl Ricar-
do Alfonsín, escolhido pelo voto popular, dando começo ao período mais ex-

tenso de governos democráticos sem interrupções desde 1930.

O agro celebrava o retorno da democracia como uma colheita que marcava recor-
des.  Pela primeira vez, na campanha de 1982/83, era superado o tope dos 40 mi-
lhões de toneladas.

Nesses tempos, o principal grão produzido na planície pampiana era o trigo, segui-
do em volume pelo milho e o sorgo.

Entre os oleaginosos, o produto emblemático era o girassol, depois do ocaso do 
linho.

Porém, começava a assomar-se, com volumes de produção crescente, a soja, uma le-
guminosa que tinha entrado forte na geografia argentina devido ao impulso que te-
ve na metade da década de 70.

O sistema agrícola mundial estava marcado pelos preços declinantes das commodi-
ties agrícolas, fruto de uma oferta em excesso que, para os países em vias de desen-
volvimento, era responsabilidade dos Estados Unidos e da Comunidade Econômica 
Européia por seus sistemas de subsídios para a produção e a exportação. 

A União Soviética, um jogador importante no mercado mundial, com quase 10 mi-
lhões de toneladas adquiridas da Argentina (com base em um total de 28 milhões ex-
portadas), era o principal cliente do país.

Lavrar a terra, em massa com arado de relha e vertedoura, constituía o manejo mais 
frequente do solo, e a prática mais estendida era a rotação dos campos entre culti-
vos de colheita e pastagem para o gado.

O consumo de fertilizantes era ínfimo e se recorria ao ciclo pecuário como restaura-
dor da fertilidade. 

O rendimento médio nacional do milho era de aproximadamente 3.000 kg, devido à 
adoção de híbridos, principalmente do tipo triplo.  

O sorgo-de-Alepo e grama-bermuda eram as ervas daninhas mais difíceis de contro-
lar, que exigiam aos engenheiros agrônomos o melhor do seu conhecimento.

A respeito disso, na Faculdade de Agronomia da Universidade de Buenos Aires, per-
to de 3.500 estudantes cursavam alguns dos seis anos da carreira e aproximadamen-
te 200 se formavam anualmente.

Bernardo Grobocopatel (centro) frente a uma 
trilhadeira ou debulhadora de trigo.

“ O meu pai fez 
a parte mais 
importante, passar 
de peão para patrão, 
porque o difícil é 
fazer a base. O 
mérito é dele. Nós 
o acompanhamos 
e depois os meus 
filhos a mim.”

Adolfo Grobocopatel
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“ Nunca haverá um 
segundo negócio se 
não houve um outro 
primeiro.”

Adolfo Grobocopatel

Em 1984, um desses formados era Gustavo Fabián Grobocopatel, um jovem de 23 
anos, que cinco anos antes tinha chegado de Carlos Casares, uma pequena localida-
de rural localizada 300 quilômetros para o oeste de Buenos Aires.

Esse foi o destino que o bisavô de Gustavo, Abraham, sua esposa Flora Dujovne e os 
cinco filhos do casal tiveram 68 anos antes (1913) quando chegaram à Argentina pro-
venientes de Basarabia, região localizada na atual Romênia. 

Escapavam da onda de anti-semitismo que assolava Europa do Leste nesses anos, 
graças à iniciativa do filantropo judaico, o barão Mauricio Hirsch, que fomentava a 
instalação de colônias agrícolas na América do Sul.

A primeira camada de colonos chego à Argentina no final do século XIX (1891). Co-
mo lembrança dessa iniciativa perduram o primeiro cemitério judeu da América do 
Sul, uma sinagoga na localidade de Moctezuma, os restos das casas originárias des-
sas famílias e o nome de Colônia Mauricio (em homenagem a Hirsch) para um povo 
de Casares, que juntamente com a sinagoga e a sociedade de fomento israelita for-
mam um circuito turístico.

Como aconteceu com as correntes de colonização que foram para a Palestina – nes-
se caso impulsionadas pelos movimentos sionistas-, a agricultura era a atividade es-
colhida em volta da qual se desenvolveria a subsistência econômica das famílias.

Na Argentina, os colonos de Hirsch foram os que introduziram o cultivo do girassol, 
trazido da Ucrânia onde era produzido para confeito, tostando o semente.

Adolfo e Bernardo festejando o 
segundo aniversário de Gustavo 
em 1963. Estavam no galpão 
que tinham em Alvarado 24 
(C. Casares).

Los hermanos Adolfo, Lito y Jorge con 
su padre, Bernardo Grobocopatel
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Recém na década de 20, o cultivo passo a ter um uso industrial para a produção de 
óleo, e a sua difusão abrangeu todo o país. Mas Carlos Casares, o epicentro dessa 
atividade, foi nomeada “Capital Nacional do Girassol”.

As voltas da vida quiseram que o bisneto de Abraham fosse na década de 90 o fun-
dador e presidente da Associação Argentina do Girassol, posicionando-la como mo-
delo de associação que une todos os elos da cadeia de valor.

Originariamente, o sobrenome Grobocopatel (a tradução para o português seria “se-
pultador”) pouco tinha a ver com a atividade rural. Quem funda o vínculo em forma 
definitiva é um dos filhos de Abraham, Bernardo, nascido em 1905.

Estabelecidos na pequena fazenda de 15 hectares que a Jewish Colonization Asso-
ciation tinha lhe designado à família de Abraham, Bernardo começou a trabalhar co-
mo peão de um paisano de sobrenome Pisarevsky, quem para essa época já contava 
com 2.000 hectares de campo, uma superfície importante.

Visto da perspectiva que outorga o presente, das três gerações que se vincularam 
com o negócio rural, quem logrou o salto proporcionalmente mais alto é Bernardo.

Ele chegou à Argentina com apenas dez anos e tempo depois foi responsável pela 
manutenção da sua família, devido à surdez do seu pai e à sua contextura miúda que 
faziam com que não fosse apto para a atividade no campo.

No país “Celeiro do Mundo” de começos do século XX, o trabalho que encontraram 
os Grobocopatel foi a confecção de medas de feno (forragem para os grandes pro-

Caminhões com fardos prontos para ir para a capital, os caminhoneiros Mangas e Pirronito, os ajudantes e Adolfo 
Grobocopatel no centro, com botas e boina.  O destino final era Dorso Hnos., em Lomas de Zamora, e Cortés y 
Magliani de Lanús, para logo serem distribuídos aos “soderos” (vendedores de água com gás em sifões) da zona.
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Enfardando o primeiro corte de primavera, 
base do negócio familiar nesses anos.

dutores pecuários, como os Pereda, possuidores de quase 13.000 hectares na zona 
de Carlos Casares e para quem trabalhava José Pisarevsky.

O serviço consistia em cortar a pastagem e armar grandes medas, que eram tanto 
para o alimento do gado, bem como para os animais de força.

Bernardo começou seu trabalho com Pisarevsky aos 15 anos (corria o ano 1920) fa-
zendo o trabalho mais básico dentro da hierarquia, pisar o feno para dar-lhe forma às 
medas.  Com o tempo, foi assumindo responsabilidades até se tornar o chefe do gru-
po de trabalho.  Também chegou a ser proprietário de dois carros e dos doze cavalos 
necessários para movimentá-los, com os que transportava a forragem.

A confiança que ele ganhou levou a que em 1940 “Don José” lhe delegasse a res-
ponsabilidade da empresa. “Bernando, você conhece tudo o relacionado com o meu 
negócio. Gostaria que você ajudasse o meu genro; tenho de fazer uma longa viagem 
e não sei quando vou voltar. Aqui lhe deixo meus livros de contabilidade e tudo o 
que você tem de fazer”, disse-lhe o patrão em uma pouco usual visita à casa do seu 
empregado.

Mas Pisarevsky, doente de diabetes, faleceu em 1942 e anos depois, em 1948, Ber-
nardo formou uma empresa com o genro dele, Marcos Iscoff, com quem vinha traba-
lhando e a chamaram precisamente Iscoff & Grobocopatel. 

Galpão cheio de fardos no 
estabelecimento Dom Bernardo, 
perto da localidade de Smith.
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Assim, de ser um simples peão na década de 20, passava a ser patrão trinta anos de-
pois, o que implicava tomar decisões, contratar pessoal, fechar negócios e fazer o 
acompanhamento até que estivessem formalmente concluídos.

A magnitude desse salto é tão grande que hoje seus netos falam disso como a mar-
ca fundacional na evolução de sua relação com os agronegócios.

Por outro lado, a Bernardo lhe tocou ver como a mecanização destroçava o paradig-
ma dentro do qual tinha dado seus primeiros passos. Todo aquilo que tinha conhe-
cido e do que tinha feito parte era substituído em forma irreversível.  Já não haveria 
mais homens no campo fazendo medas, nem animais para puxar nas lavouras. 

Porém, adaptou-se perfeitamente à inovação tecnológica – sem dúvida uma caracte-
rística do ADN familiar – e tirou proveito disso.

Era a época das máquinas enfardadoras e Bernardo converteu o pasto em um exce-
lente negócio. Ele sabia que a qualidade dos fardos de alfafa tinha a ver com a maior 
ou menor quantidade de folhas que tivessem, porque são a parte da planta de maior 
digestibilidade, conteúdo protéico e energia para os animais.

Mas para lograr o máximo conteúdo, deviam enfardar na última hora da tarde, quan-
do já era quase de noite. Eram horas incômodas para trabalhar, mas Bernardo o fazia 
e isso lhe deu boa fama no mercado pela qualidade do seu produto. 

A produção era carregada nos vagões do trem da ex linha Sarmiento e chegava até 
o centro geográfico da cidade de Buenos Aires, no bairro de Caballito, onde um co-
missionista de sobrenome Brancato os arrematava. 

“Ir bem vestido, banhado, perfumado, estar no lugar, ver que o produto seja bem ex-
plicado e trazer o cheque de volta” é parte do decálogo de negócios que as seguin-
tes gerações aprenderiam de Bernardo. 

Entretanto, Bernardo casou-se com Paulina Seltzer e teve três filhos varões. Samuel 
(chamado de Lito), Adolfo e Jorge. Logrou também comprar cem hectares de campo 
e começou a produzir trigo em campos próprios e arrendados. 

Chegou até mesmo a comprar enfardadoras mecânicas para seus dois filhos maiores, 
como uma espécie de herança. 

Em 1962, quando eles tinham 26, 23 e 16 anos respectivamente, o avô de Gustavo 
conclui a sua sociedade com Iscoff e continua o negócios com seus filhos. Para es-
sa época arrendavam perto de 1.000 hectares onde criavam o gado, produziam for-
ragem e plantavam. 

Quando em 1968 Bernardo falece, os três filhos decidem continuar com a ativida-
de agropecuária como parceiros. Foi uma parceria frutuosa, que continuou até 1979 
quando Lito, o maior, propôs finalizá-la, dividindo os 4.500 hectares de campo com 
os que já contavam.

Nessa época, o progresso de um produtor era medido pela quantidade de hectares 
e cabeças de gado que tinha, e a família Grobocopatel tinha logrado comprar qua-
tro campos, dois deles levavam nomes em homenagem aos pais dos três irmãos:   La 
Paulina e Don Bernardo.

A divisão foi realizada por sorteio, cada irmão devia extrair de um chapéu um papel-
zinho com o nome de um dos campos.

Assim foi como cada irmão armou a sua empresa: a de Lito foi Agropecuária Los Pas-
tizales; a de Adolfo, Los Grobo Agropecuária e a de Jorge Los Grobitos.  Durante um 
tempo, Adolfo e seu irmão menor continuaram vinculados em um empreendimen-
to compartilhado, Grobocopatel Hns., que logo ficaria definitivamente na mãos de 
Jorge.

Trilha e girassol no final da década de 60, 
principal cultivo de colheita grossa da região.

Entrada do estabelecimento Dom Bernardo.

“ Talvez, o grande 
mérito de Adolfo 
é ter sido bem 
sucedido.”

Héctor Ordóñez

LOS GROBO 25 anos imaginando e construindo o futuro | 59







A gestação da mudança
Aqueles que estiveram vinculados com a Los Grobo, nome genérico com o qual foi 
popularizada a empresa da família de Adolfo, reconhecem em uníssono a estreita re-
lação que os membros da família mantêm com o trabalho.

A frase “não faço tudo que quero, mas quero tudo que faço” que é utilizada geral-
mente em entrevistas jornalísticas ou conferências sintetiza muito bem esse vínculo 
com o mundo do trabalho.

Nesse sentido, Gustavo pode ser o paradigma ou ícone dessa vocação. Com uma 
melhor situação econômica da que tinha-lhe tocado a seu pai e ao seu avô, o futuro 
líder da Los Grobo, combinava sua vocação pelo campo com a obrigação de se tor-
nar um profissional e um homem de proveito, para ajudar o grupo familiar.

Sua educação começou na escola rural de Arias, perto de Carlos Casares, com uma 
idade menor da habitual. No segundo ano da primária, seus pais o passaram para o 
colégio Bernardino Rivadavia, na cidade, continuando logo a secundaria no Colégio 
Nacional de Carlos Casares.

Formar-se rápido para se somar
Por Sergio Lence. Profesor da Iowa State University e ex colega de estudos de Gustavo Grobo.

M eu pai era também um produtor rural 
em Carlos Casares. Comecei a escola 
primária em um colégio rural onde 

éramos a professora e seis alunos, um deles era 
a minha irmã. 
Por sorte, quando passei para o segundo ano, 
meus pais decidiram deslocar-se para a cidade 
de Casares e lá continuei a minha educação na 
Escola Nro. 8 Bernardino Rivadavia. Conheci 
o Gustavo em quinto ano– ele também tinha 
cursado os primeiros anos em uma escola rural 
– quando começamos a cursar o mesmo turno (o 
da manhã) na escola e a tomar aulas de inglês no 
instituto Sunfower. Finalizamos a primária e logo 
depois continuamos juntos a secundária no Co-
légio Nacional de Casares e inglês no instituto.
Quando estudamos Agronomia nos instalamos 
em um departamento que alugamos em Paternal, 
perto da Faculdade de Agronomia e dos avôs ma-
ternos do Gustavo. Quase todos os fins de sema-
na íamos comer alguma delícia na casa da bobe 
(avó) e do seide (avô), que eram excelentes pes-
soas. Lá moramos os dois primeiros anos, até que 
Andrea, a irmã de Gustavo, veio também estudar 
a Buenos Aires e então ele foi morar como ela.
Acho que se algo caracterizou sempre a Gustavo, 
foi a sua vocação pela participação e a liderança. 

Quando estávamos no secundário, ele participava 
de Interact, uma organização juvenil do Rotary e 
foi uma decisão muito consciente que ele tomou. 
O Gustavo foi o presidente do clube Interact de 
Carlos Casares e logo “governador” do distrito 
490. Em ambos os casos eu fui o secretário. A 
função do governador era supervisar diferentes 
clubes juvenis rotários e isso implicava passar os 
fins de semana viajando de uma cidade para ou-
tra a fim de estar em contato com os jovens dos 
clubes. Quando estávamos no último ano do se-
cundário, essa atividade implicava menos tempo 
para a preparação do teste de ingresso, pois nesses 
anos, em 1978, ingressava-se à Universidade de 
Buenos Aires através de um teste. Então desen-
volvemos todo o trabalho de Interact do ano e no 
primeiro de fevereiro de 1979 fomos para Bue-
nos Aires. Lembro que nos “internamos” em um 
hotel perto da praza de Congreso, a meio bloco 
do Café de los Angelitos, Rodney acho que se 
chamava, para preparar o ingresso.
Cursamos a universidade durante os anos do 
Processo Militar (1976 - 1982) e como vínha-
mos do campo, acho que éramos muito ingênuos 
em questões de política e temas sociais. Na fa-
culdade, nesses anos, não havia ou era mínima a 
atividade política. Recém começamos a abrir os 

olhos durante a guerra de Malvinas, quando ao 
Gustavo, pessoas que ele conhecia na Itália lhe 
comentavam como viam eles o rumo do conflito 
e o governo militar, que era totalmente diferente 
do que ouvíamos e líamos aqui. 
O nosso principal objetivo era finalizar a carreira 
o antes possível. O Gustavo queria se formar para 
ajudar o seu pai. Eu também sou filho de produ-
tor e isso chamava-me um pouco a atenção, pois 
o Adolfo era uma pessoa bem sucedida, muito 
empreendedora, e que talvez não parecia o perfil 
de pessoa que precisasse de ajuda, mas essa era a 
vocação de Gustavo. Ele sempre foi uma pessoa 
muito inteligente e muito aplicada na faculdade. 
O único exame final que deu mal foi o de Esta-
tística, durante o primeiro ano, em grande parte 
porque para fazê-lo levou umas tabelas de proba-
bilidades diferentes das tabelas que tinha utiliza-
do para estudar. Mas acho que uma das grandes 
qualidades que ele tem e tinha nesse então era a 
capacidade para tratar com as pessoas e isso não 
é algo que necessariamente se aprende em uma 
sala de aula.

Gustavo cursa o primeiro ano da 
primária na escola rural de Arias.
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Nessa época, começou a mostrar a sua vocação pela liderança, agindo em represen-
tação do colégio secundário e da juventude do movimento do Rotary, onde partici-
pavam seus pais.

Com 17 anos de idade já tinha finalizado seus estudos secundários e como resultado, 
excetuado de realizar o Serviço Militar Obrigatório, pôde ingressar na universidade 
com uma idade menor que a comum do resto dos seus colegas.

Sergio Lence, que atualmente é um prestigioso professor de Economia Agrária na 
Universidade de Iowa (EUA), foi seu colega nesses anos.

Também originário de Casares e filho de produtor rural, o conheceu no 5to ano da pri-
mária. A amizade alimentou-se durante os anos da educação secundária e continuou 
na Universidade. 

“Um primeiro de fevereiro de 1979 vimos juntos para Buenos Aires. Lembro que nos 
instalamos em um hotel perto de Congreso para preparar o teste de ingresso da fa-
culdade. Assim começou a nossa carreira, que finalizou no começo de 1984”, conta 
Sergio.

Ambos os amigos imprimiram um forte ritmo nos estudos. Seu objeti-
vo era aprovar todas as matérias dentro do semestre que lhes corres-
pondia. “Se isso implicava ter que estudar entre Natal e Réveillon, e 
não ir para Casares, o fazíamos, pois não queríamos deixar nada pen-
dente”, lembra.

Para Gustavo havia um motivo muito forte para sustentar esse ritmo de 
exigência: formar-se rápido para ir ajudar o seu pai no trabalho.

Durante os primeiros anos em Buenos Aires, os dois amigos comparti-
lharam um departamento em Paternal, mas quando a maior das três ir-
mãs do Gustavo, Andrea, chegou na capital para estudar Ciências Eco-
nômicas, Gustavo instalou-se com ela. 

A faculdade foi o âmbito onde o filho de Adolfo tomou contato com o 
novo que havia em matéria de tecnologia agropecuária e que logo le-
varia à prática na empresa familiar.

Lá estavam as técnicas de lavragem conservacionista, para reduzir o 
impacto da erosão hídrica e eólica, dos flagelos da produção; o culti-
vo da soja, que vinha em ascensão; as tecnologias de nutrição de culti-
vos e o manejo da fertilidade dos solos, e o uso de cerca elétrica, den-
tre outras coisas.

Também serviu a faculdade para acrescentar o capital social do futuro 
profissional. Foram colegas de estudos Oscar Alvarado, quem logo se-
ria presidente da El Tejar; Rafael Magnanini, futuro líder político e as-
sessor do governador Felipe Solá, e Ricardo Hara, homem de negó-
cios e representante institucional do setor agroindustrial de insumos, 
entre muitos outros. 

Adolfo e Edith no dia da entrega do título de 
engenheiro agrônomo ao seu filho na sala de 
atos da Faculdade de Agronomia da UBA.

Sergio e Gustavo depois de dar a 
última matéria da carreira, Bovino 

de Carne, e cumprir com o rito de ser 
sujado por seus colegas.

LOS GROBO 25 anos imaginando e construindo o futuro | 63



A refundação da empresa
Gustavo chegou a Carlos Casares com muitas idéias novas que ansiava implemen-
tar.  Por um lado, queria desenvolver o cultivo da soja, da que já se produziam uns 6 
milhões de toneladas na Argentina, mas que mostrava um potencial enorme, tanto 
no rendimento como na expansão geográfica e que representava um desfio do pon-
to de vista profissional.

Também tinha tomado contato com a tecnologia informática, que começava fluir dos 
âmbitos acadêmicos até as empresas, através da visão dos novos gurus, como Jo-
hn Naisbitt, que em 1982 obteve um grande sucesso comercial com seu livro Mega-
tendências, no qual antecipava o boom da Sociedade da Informação e as tecnolo-
gias digitais.

Com docentes universitários como Carlos Miackzynsky, Oscar Santanatoglia e Martín 
Weil, da Cátedra de Conservação e Manejo de Solos, conheceu as novas tecnologias 
de lavragem reduzida e até mesmo de lavragem mínima. Mas Gustavo reconhece o 
engenheiro Ceriani como o seu mestre. Com ele aprendeu como funcionavam os so-
los e a integrar diferentes conhecimentos.

Gustavo compartilhou com ele longas horas no laboratório de solos da cátedra e nos 
trabalhos práticos dos sábados, sendo muito reconhecidos naqueles tempos como 
uma dupla que se complementava muito bem: Ceriani pela sua formação científica e 
a sua paixão por ensinar e o jovem Gustavo pela sua experiência prática no campo.

Frente ao escritório de Rodriguez Peña, em 
1989. A mobilidade era uma Chevrolet, eleição 
possivelmente influenciada pela escuderia do 
volante de Casares Toro Mouras.

O contador Mario Puerta, em cuja 
casa foi instalado o primeiro escritório 
da Los Grobo, até passar para 
Rodriguez Peña.

 64 | CAPITULO 2 | A HISTÓRIA



O plantio direto era nesses anos apenas uma idéia nas mãos de um grupo de téc-
nicos que projetavam substituir o paradigma produtivo baseado no rompimento da 
terra e o alqueive mecânico. Nesse momento e graças ao apóio da cátedra, é que 
Gustavo viaja um mês pelo Corn Belt (cinturão do milho) dos Estados Unidos e re-
gressa convencido das virtudes do plantio direto.

Com a chegada de Gustavo, seu pai e seu tio Jorge finalizaram a parceria que os 
unia. Para Adolfo era o momento de empreender o caminho da empresa familiar em 
companhia dos seus filhos. Já tinha se somado seu único filho homem e primogênito, 
e em pouco tempo mais entraria a sua filha Andrea na parte administrativa. 

Assim, apesar de que legalmente se encontrava constituída desde 1979, a Los Gro-
bo Agropecuaria, o holding que chegaria a faturar mais de 500 milhões de dólares 25 
anos depois, planejava sua marca fundacional em janeiro de 1984.

A empresa manejava nesse momento 4.000 hectares, dos quais 3.000 estavam em vá-
rios campos como La Unión (que se conserva até hoje), El Peludo, e La Ñania, e ou-
tros 1.000 arrendados. 

Juan Baldoyra é um privilegiado que testemunhou aqueles anos. “No começo, o es-
critório esteve no estúdio do contador Mario Puerta, que nos concedeu o espaço. 
Em uma sala estava Adolfo e na outra estava eu. E compartilhávamos o telefone pa-
ra atender desde um cliente até um provedor. Estivemos desse jeito quase um ano, 
até que logramos comprar um galpão sobre a rua Rodriguez Peña (em Casares), que 
primeiro serviu para depósito e estacionamento até que pudemos construir os escri-
tórios”, lembra-se.

Puerta, oriundo de Lincoln, mas radicado desde o começo da década de 60 em Ca-
sares, conhecia perfeitamente a Los Grobo: tinha assistido à constituição das socie-
dades da família, incluindo obviamente a da Los Grobo Agropecuária, da qual parti-
cipou o tabelião portenho Horacio Elizalde.

Megafone na mão, Gustavo lidera uma reunião técnica 
para um grupo de produtores coordenado com o Inta.

As origens do
plantio direto

 A estação experimental do Inta em 

Marcos Juarez (Córdoba) foi o epi-

centro onde foi difundida a tecno-

logia de plantio direto ou lavragem 

mínima.

Nesta entidade está registrado 

que em setembro de 1977 foi rea-

lizada nessa cidade a Primeira Reu-

nião Técnica de Cultivos sem Lavra-

gem, que convocou uns 300 técni-

cos e produtores do país e que teve 

como cabeça da organização ao di-

retor da experimental, o engenheiro 

Enrique Cabrini.

Os ensaios com a inovadora tecno-

logia tinham começado três anos 

antes, tornando a Marcos Juárez em 

pioneira na América do Sul.

O grande atrativo da tecnologia era 

a possibilidade de desenvolver dois 

plantios trigo/soja de segunda, que 

implicava ter que plantar a oleagi-

nosa imediatamente depois de ter 

colhido o cereal. 

O desafio era, por outro lado, frear 

de algum jeito o crescente proble-

ma da erosão hídrica e eólica que 

degradava os solos pampianos de-

vido ao uso de arado de relha e ver-

tedoura.
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Com o seu parceiro Osvaldo Pamio desempenharam-se durante mais de duas déca-
das como contadores externos da empresa e posteriormente Mario continuou co-
mo síndico.

Com 72 anos de idade e vendo o “filme” da história da companhia, o resultado não 
o surpreende.  “Têm uma capacidade de trabalho e uma inteligência para os negó-
cios superlativa. Um dia começaram a trabalhar com o armazenamento e sete ou oi-
to anos depois eram os mais importantes do país”, destaca.

Desses anos iniciais, quando a empresa eram Adolfo e Juan, Mario lembra: “Apoia-
va-me muito em Baldoyra, porque conhecia muito de todos os negócios e das suas 
circunstâncias”. 

Quando Gustavo começa a trabalhar com seu pai, uma das suas prioridades foi a im-
plementação das rotações agrícolas/pecuárias.  Em matéria pecuária, atividade mui-
to forte nesse momento, introduz na companhia a tecnologia da suplementação e o 
uso da cerca elétrica, técnicas difundidas nesses tempos nos Grupos CREA. Os resulta-
dos foram imediatos: em um ano a produção de carne cresceu de 200 para 400 kg/ha..

Em matéria agrícola, começava a explorar as lavragens conservacionistas.  “Nesse 
momento estava muito “na moda” a haste, mas se não era bem aplicada, depois 
era necessário fazer varias passadas com a grade de discos, que terminavam sendo 
iguais ou mais agressivas que o arado de relha a vertedoura. Eu comecei a analisar 
o tema da lavragem como um sistema e a pensar soluções com esse enfoque”, lem-
bra-se Gustavo. “Começamos a reduzir o número de passadas utilizando o arado de 
relha com dentes ou rolos e com essa única lavragem plantávamos logo depois. Ar-
quivamos os discos”, conta. 

N ascido e criado em Casares e com as-
cendência catalã, seu nome completo 
é Juan José Baldoyra e é filho de Juan 

Esteban Antonio Baldoyra, quem trabalhou co-
mo motorista de caminhões de Bernardo.
“Morávamos no mesmo bloco que os Grobo-
copatel. Conheço Adolfo há 50 anos, e embora 
seja para mim o meu patrão e o trate desse jeito, 
sento ele como meu amigo”, confessa esta perso-
nagem histórica da Los Grobo. Histórica porque 
começou a trabalhar com Adolfo em 1974, na 
época de Grobocopatel Hnos. Vinha da finan-
ceira da família Mouras, um de cujos membros, 
Roberto, foi um destacado volante de Turismo de 
Carretera, oriundo de Casares. Lá adquiriu habi-
lidades que logo seriam de grande utilidade para 
seu trabalho. Toda a parte administrativa, da co-
brança até o pagamento de salários, e até mesmo 
os bancos, esteve durante muitos anos sob sua 
órbita.  Desses anos lembra o trabalho intenso e 
sem horário, de muito cedo na manha até quase 
a madrugada, independentemente de serem dias 
úteis ou feriados. 

 “Agora mudou tudo, nas plantas de silos às 6 da 
tarde termina o trabalho”, lembra-se com nostal-
gia, definindo-se a ele mesmo como antiquado.  
Dentre outras coisas, lembra com carinho a gesta 
que significou montar a primeira planta de ar-
mazenamento, conhecida como Planta Uno, em 
Casares. “Compramos ela a um tal de Poltroni, 
que a tinha em La Niña, a 25 quilômetros de Ca-
sares. A desmontamos e a levamos para o Acesso 
Espil onde a reconstruímos”. 
Para a Los Grobo, cujo negócio seguia muito 
vinculado à pecuária e à venda de forragem, esta 
planta significou o incentivo inicial para crescer 
no negócio do armazenamento.
Com 65 anos, Juan Baldoyra revela seus códigos. 
“Meu pai deixou-me caminhões, mas eu não quis 
misturar as coisas.  Em todo este tempo, com 
Adolfo nunca discutimos. Agora está voltado pa-
ra a distribuição da farinha na zona de Casares. 
Fiel ao seu estilo, isso implica a distribuição, o 
faturamento e a cobrança. Todo o círculo com-
pleto. E sente-se muito orgulhoso de fazer parte 
desta história. 

Juan Baldoyra: uma testemunha privilegiada

Adolfo e Juan Baldoyra, sua mão direita 
naquele então.

Baldoyra participava dos eventos da família, 
como este aniversário de Gustavo.

Com 65 anos, Juan investe toda a sua 
experiência encarregando-se do negócio da 

farinha da Los Grobo em Casares.
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No entanto, tentava produzir a soja em escala. Seu pai e seu tio já tinham incursiona-
do na produção do cultivo no ano 79, mas permaneceu desde esse então como um 
cultivo marginal, quando dominava o trigo, o milho e o girassol.

“Como não havia muita informação sobre o tipo de grupo e ciclo, no primeiro ano 
depois de ter-me formado, plantei variedades de grupo III próximas de outras do 
grupo VIII, e então quando estava trilhando umas, as outras recém estavam flores-
cendo”, lembra-se Gustavo.

Mas rapidamente começou a ter experiência e em pouco tempo começou a ter do-
mínio sobre o cultivo, utilizando variedades mais aptas para a região como a A 5308 
ou a Don Mario 49.

Nesses anos, na segunda metade da década de 80, compartilhava seu tempo co-
mo técnico a campo com a docência, na cátedra de Manejo e Conservação de So-
los. Graças ao titular da cátedra, que tinha muito boa relação com os técnicos do Soil 
Conservation Service dos Estados Unidos, Gustavo pôde realizar uma viagem pesso-
al a esse país, onde entrou em contato com as técnicas de plantio direto. Foi um mês 
de intenso trabalho acadêmico, visitando os condados do Corn Belt, onde descobriu 
que era o que ia vir em matéria de tecnologia de manejo.

De volta na sua terra, em 1989 começou a experimentar o plantio direto com uma 
semeadora Gherardi, logo depois com uma Semeato e posteriormente com as 
Agrometal. Começou com a soja de segunda, depois com o milho sobre soja e 
finalmente com o trigo, o mais difícil para implementar o plantio direto, mas pa-
ra a campanha 1991/92, cento por cento da área que plantava era feita com la-
vragem mínima.

No entanto, participavam na formação de um grupo CREA em formação1, chamado 
Las Chinches, onde teria a possibilidade de trocar conhecimento e aperfeiçoar ainda 
mais o manejo econômico. Além disso e diferentemente do que faria anos depois, 
pensou que era mais conveniente contar com equipamentos próprios para plantar, 

para não depender dos empreiteiros e convenceu o seu pai de comprar máquinas.

1 Sigla de Consórcios Regionais de Experimentação Agrícola, um movimento de produtores para a melhora da tecnolo-
gia, criado em 1960 por Pablo Hary

A lavragem mínima, a cerca elétrica e a 
suplementação eram as tecnologias que 

deviam ser divulgadas na década de 80.

Vínculo antecipado com a genética. La 
Unión foi sementeira multiplicadora, 

nesse caso de variedades de trigo de Klein.

“ Sempre gostamos de 
ligar a experiência 
com os conceitos, 
porque desse jeito 
criamos conhecimento 
pertinente.”
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Pai, filhos, genros e nora
Depois da morte do seu pai, Adolfo continuou o negócio com seus irmãos, e agora o 
fazia com seus filhos: já contava o com Gustavo e pronto com Andrea.

Na saga familiar, o papel de Adolfo é crucial, pois constituiu a ponte entre seu pai e 
seus descendentes e fez com que a cultura Grobo continuasse nas futuras gerações. 

Adolfo aprendeu dos negócios graças ao seu pai. “Quando eu tinha 15 ou 16 anos, 
meu pai me mandava a comprar medas de pasto, ou cavalos velhos, ou terneiros de 
tambo. E assim ia aprendendo. Ele ensinou-me que todos os dias devemos fazer um 
negócio; se não o fazíamos, era um dia perdido”, lembra passados já os 70 anos.

Aprendeu também que era necessário trabalhar sábados e domingos e estar sempre 
pronto seja a hora que for.  Conta que mandou colocar uma extensão até sua casa da 
linha de telefone que tinha no escritório da rua Rodriguez Peña, para poder atender 
as pessoas que o chamavam nas horas em que ninguém responderia a chamada, se-
ja às cinco da manhã ou depois das doze da noite.

Também aprendeu a cultura de cumprir com a palavra e de honrar as dívidas. Talvez 
um grande exemplo foi ver como seu pai se desfazia do seu primeiro campo ape-
nas um campanha depois de ter-lo podido comprar, devido à seca que tinha estra-
gado a produção.

“Nunca tivemos um cheque rejeitado, nem dívidas sem cumprir. Um senhor Landi-
ni estava interessado no campo e meu pai o vendeu para saldar umas dívidas”, con-
ta Adolfo.

“ Sempre lutei para 
que os problemas 
fossem tratados o 
mais rápido possível 
e de frente, ainda 
quando tivéssemos 
que dedicar-lhe 
os domingos em 
família.”

Edith Feller de Grobo

Visita aos ensaios no marco do Concurso 
Nacional do Girassol.
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Esses códigos de conduta o levaram a estabelecer relacionamentos que transcende-
ram o âmbito comercial, como é o caso dos Rasic, uma família de imigrantes croa-
tas que desenvolveram na segunda metade do século XX um importante empreen-
dimento aviário que os tornou uma das empresas mais importantes do país, com a 
marca Cresta Roja.

“Há 40 anos que lhes fornecemos milho para seus frangos. É a confiança recíproca 
que nos temos. São pessoas que nunca deixaram de cumprir”, disse.

Mas a cordialidade não exclui a crítica, e Adolfo sempre se destacou por seu olfato, 
picardia e arrojo para detectar oportunidades de negócios. Uma das melhores ane-
dotas refere-se ao ano 1974, quando com o regresso do General Perón à Argentina 
e a sua assunção como presidente começou a soar forte o boato de que vinha uma 
onda de expropriações de campos e que os grandes terratenentes da época eram 
vítimas seguras.

A uma dessas famílias, seus amigos mais íntimos lhe sugeriram vender os campos 
que tinham no partido de Lincoln, mais exatamente em Martínez de Hoz. 

Lindando com esse campo, os Grobocopatel tinham 350 hectares do estabelecimen-
to El Peludo e Adolfo estava tentado com a idéia de comprar-lhes uns 600 dos 3.200 
hectares que tinha o campo, aproveitando que o preço ia ser baixo.

Finalmente, comprou 1.560 hectares a um preço muito conveniente e com um prazo 
muito melhor: cinco anos e sem juros. Mas, ainda assim, não tinha a parte de dinhei-
ro que devia pagar à vista (25%).

Adolfo devia vender todo seu gado para cumprir com essa parte. Mas foi o leiloei-
ro quem lhe deu a solução: uma empresa de rolimãs muito conhecida no mercado 
estava interessada em comprar vacas e vaquilhonas para aproveitar uma isenção im-
positiva. 

O decálogo 
de Adolfo

1 As plantas não chegam até o céu. 
São decisões difíceis porque geral-
mente se pensa que isto vai subir, 
mas em algum momento é preciso 
vender.

2 Quem não faz sua tarefa com amor, 
não tem futuro. E nós também não: 
cada vez dependemos mais do fa-
tor humano.

3 Amor é sentir o que cada um faz 
como se fosse para si mesmo. Se 
isto não acontece, não há eficiên-
cia, não há progresso para um mes-
mo e, o mais importante, para a 
empresa.

4 É preciso unir o útil com o agradá-
vel, como diz meu amigo Vasco; as-
sistir às reuniões onde é possível 
conhecer clientes, entender como 
funcionam.

5 Eu falo de coisas concretas que 
passam e gosto que sejam analisa-
das quando eu estou em frente.

6 Juntos podem fazer muito: Ao di-
vidir-se viram pequenos e perdem 
força. Olha para aqueles da fazen-
da La Manuela, oitocentos hectares 
em Moctezuma: eram uma potên-
cia. Hoje não sei si algum deles fi-
cou com uma fração, foram-se divi-
dindo.

7 Acompanhamento e controle: não 
estou em nada, mas estou em tudo.

8 Que grandes projetos poderíamos 
estar pensando e quase já realizan-
do, se pudéssemos falar de frente, 
deixar de acentuar as nossas dife-
rencias e seguir adiante.

9 O primeiro que devemos afrontar 
são os problemas, para livrar-nos 
deles.

10 Quem muda de trabalho em um 
povo não tem sucesso. Por isso, 
nunca deixem de fazer pasto.No começo, as festas de fim de ano da empresa eram 

realizadas no campo La Unión.



Vendeu tudo o que tinha, mas os animais ficaram pastoreando nos campos que aca-
bava de comprar. Aos 90 dias, aproveitada a isenção, o gado foi arrematado e Adol-
fo o comprou novamente. Com o que cobrou pelo pastoreio, mais o prazo de paga-
mento e a diferença que fez pela subida de preço do gado, o pai do Gustavo recupe-
rou o dinheiro e pôde pagar o adiantamento pelos campos. “Assim foi que viramos 
fazendeiros”, diz orgulhoso.

Como essa anedota há muitas outras, mas o valor de Adolfo é ter continuado com o 
legado do seu pai e transmiti-lo para seus filhos. 

Para Paula Marra, sua nora, os anos que vão de 84, quando foram incorporados Gus-
tavo e Andrea, até 90, são de transferência de conhecimento. “Ensinou-lhes o que ti-
nha apreendido do seu pai, a cultura Grobo. Como relacionar-se. Como ir a ver um 
cliente. Levar sempre algo, seja um queijo ou um pouco de mel. Ir bem vestido. E o 
mais importante, mirar os olhos. Adolfo sempre diz que os negócios se fecham mi-
rando-se os olhos. Nem por telefone, nem por mail”, conta Paula.

Mas se Bernardo teve o mérito de passar de peão para patrão, Adolfo também o te-
ve ao passar de patrão para empresário e, em pleno auge da sua atividade, ceder o 
lugar aos seus filhos, privilegiando que fossem profissionais, que estudassem e que 
tudo isso fosse aplicado e convertido em negócio.

Para compreender a magnitude do processo é preciso posicionar-se no contexto de 
uma empresa familiar e de uma atividade tão tradicional como a agropecuária. Nes-
se aspecto, o destacável de Adolfo foi poder reconhecer que “o outro pode fazer as 
coisas melhor do que eu que pode ter talentos que eu não tenho”.

Aos 72 anos, em 2008, Adolfo continua fazendo docência com seus netos.“Levo mui-
to as crianças ao campo, faço-lhes semear o campo que bordeja a estrada. Quando 
o colhemos, pagamos as contas. Mas isso não é para distribuir; com isso ajudamos a 
pintar a escola, porque não é só o fato de dar o dinheiro, mas sim de dedicar um sá-
bado ou um domingo à comunidade”.

Casa para os trabalhadores solteiros na fazenda 
La Unión.

Matilde Grobocopatel, Antonio Romero, Adolfo, Cristina Molina 
e Alfredo Andrade percorrem os lotes de alfafa um dia domingo.

“ Levo muito as crianças 
ao campo, faço-lhes 
semear o campo que 
bordeja a estrada. 
Quando o colhemos, 
pagamos as contas. 
Mas isso não é para 
distribuir; com isso 
ajudamos a pintar a 
escola, porque não é só 
o fato de dar o dinheiro, 
mas sim de dedicar um 
sábado ou um domingo à 
comunidade.”

Adolfo Grobocopatel
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Igualmente, seu temperamento fica exposto quando lhe perguntam como imagina 
seus netos dentro da companhia. “Vão ter que cumprir com o que temos estabeleci-
do. Vão entrar na Los Grobo se vão ser melhores que alguém externo e, obviamen-
te, sempre que eles o desejem”.  

Mas em 1984, ainda faltava muito para tudo isso e Gustavo acabava de incorporar-se 
ao empreendimento do seu pai.

“Ele dizia que queria se ocupar da parte técnica, mas ao pouco tempo demonstrou 
suas habilidades para os negócios também”, conta Adolfo.

A realidade é que Gustavo jogou ambos os papeis de maneira transcendente no 
começo da companhia, combinando o conhecimento com a detecção de oportu-
nidades.

No segundo semestre de 1985 produziram-se severas inundações em toda a região 
da bacia do Salado e parte do oeste bonaerense. 

“Gustavo sabia muito do manejo dos solos e dizia que quando a água fosse embo-
ra os campos iriam produzir igual que antes, contra a opinião dos paisanos. Então, 
oferecemos a um vizinho que tinha 4.000 hectares cobertas pela água o seguinte ne-
gócio: Nós plantávamos girassol e quando fazíamos a colheita deixávamos plantada 
uma pastagem. O girassol para nós e a pastagem para o vizinho. E assim começamos 
a crescer com os negócios”, conta Adolfo.

Nestas etapas iniciais somava-se o olfato comercial de Adolfo. Estava atento à oca-
sião e agia rapidamente, como quando comprou um campo inundado por 300 dóla-
res o hectare, para vendê-lo uma campanha depois três vezes mais caro. “E assim fi-
zemos varias operações”, conta.

No entanto, Gustavo foi para a zona de Madariaga, mais para o leste da província 
de Buenos Aires, a trabalhar como administrador de campos e assessor agronômico.  
Mas, automaticamente, começaram-lhe a surgir oportunidades no terreno comercial.

Inundações

O clima na região pampiana úmida 

altera ciclos secos com outros onde 

os registros pluviométricos chegam 

a duplicar a média. 

Nos últimos 35 anos foram registra-

das inundações entre 1973 e 1975, 

entre 1984 e 1987, em 1990 e entre 

1998 e 2001.

A variabilidade das precipitações na 

região é muito alta; segundo o Ins-

tituto Nacional de Tecnologia Agro-

pecuária, as chuvas de 2001 foram 

de uma magnitude tal que sua pro-

babilidade de acontecer é de uma 

em cada cem anos.

O aspecto positivo do ciclo úmido 

que atravessaram as pampas duran-

te os anos 90 foi a expansão da fron-

teira agrícola para o oeste, devido 

ao corrimento das isoietas e a ele-

vação dos lençóis freáticos, que em 

certas regiões e utilizadas adequa-

damente contribuíram para poten-

ciar os rendimentos dos cultivos.

A rede cresc..  Os irmãos Esnal, Alberto de Nicolás, 
Jorge Álvarez, Sara de Espósito e Los Grobo.

 Nossos primeiros clientes: O “Moji” Cantizani e 
Alberto Serrani, posando para a foto.
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“ Eu sempre soube que 
ia trabalhar na empresa 
familiar, lembro-me que 
de pequena sonhava 
com ser a secretária  
do meu pai.”

Andrea Grobocopatel

“O negócio é fácil de explicar. Era comprar o cereal descontando o frete, cobrar 3% 
de comissão, os serviços como secagem ou acondicionamento, contratar os cami-
nhões e mandar o grão para o porto.  Isso somado à possibilidade de vender-lhe ao 
produtor os agroquímicos, a semente e o fertilizante. Gustavo aprendeu isso muito 
bem e foi assim que começou a fazer negócios”, lembra-se Adolfo.

Enquanto isto acontecia, Andrea, dois anos menor que Gustavo, somava-se ao em-
preendimento familiar.

A maior das filhas de Adolfo também tinha feito uma carreira meteórica e aos 21 anos 
já estava formada em Economia pela UBA. “Acho que o meu pai preferia que eu es-
tudasse para contadora, mas eu gostei mais da administração de empresas e uma 
vez lá fiquei entusiasmada com a economia”, conta Andrea.

“Eu sempre soube que ia trabalhar na empresa familiar, lembro-me que de pequena 
sonhava com ser a secretária do meu pai.” Quando me formei em economia via que 
meus colegas iam trabalhar nas grandes consultorias; eu estava interessada em estu-
dar Administração de Empresa e fazer docência na faculdade antes de regressar pa-
ra Casares, mas nesse momento o meu pai estava arrancando sozinho e os tempos 
corriam muito rápido”, acrescenta. 

Sentados perto da piscina da casa, Adolfo e Gustavo escutaram as explicações de 
Andrea. O irmão já tinha-lhe sugerido que “agora temos lugar, amanhã não sabe-
mos”, pressionando a sua decisão. “Não disseram nada, só olharam para mim como 
dizendo “vem trabalhar conosco”, lembra-se Andrea desses dias.

Andrea recebe o título de Bacharel 
em Economia da Universidade de 
Buenos Aires.

Gabriela, Matilde, Gerardo Burriel e Andrea em una festa 
de fim de ano.

Walter Torchio com sua filha Agustina, 
Adolfo e Juan Baldoyra. Nesses tempos, 
controlava a produção e o manejo de plantas 
de armazenamento.
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“ Adolfo teve a 
capacidade de dirigir 
o processo e ceder a 
condução à medida 
que se desenvolvia. 
Teve a visão de 
permitir que as 
crianças crescessem e 
de ceder o espaço.”

Walter Torchio

Assim ingressou completamente na práxis do agronegócio. Como acontece nesses 
casos, ninguém lhe ensinou nada e tudo o que precisava saber o aprendeu no dia-a-
dia, neste caso de Juan Baldoyra. “Formei-me em ‘Administração de Empresas’ e de 
‘contadora’ aqui em Casares”, ironiza a diretora da companhia.

Mas Adolfo não só tinha previstas funções para seus filhos, senão também para os 
que iam ser seus genros e nora. 

Paula Marra conheceu Gustavo no final da década de 80, quando ela estudava Agro-
nomia na UBA e ele era professor da Cátedra de Manejo e Conservação de Solos. Em 
1991 se casaram e passou a fazer parte do clã Grobo.

“Primeiro deram-me para que fizesse conciliações bancárias. Depois disseram-me, 
“bom, aqui você tem a sua escrivaninha para poder manejar o tema insumos (agro-
pecuários)”. E foi assim que comecei”, diz.

Pior foi o início dos que iam a ser os genros de Adolfo: Walter Torchio, Germán von 
Wernich e Juan Goyeneche terminaram limpando ervas daninhas de um lote de so-
ja com suas próprias mãos, quando pensavam desfrutar de um fim de semana para-
disíaco no campo de Adolfo.

A história conta que durante onze anos, Walter (marido de Andrea) trabalhou na em-
presa vinculado com a produção e o manejo das plantas de silo, enquanto que Juan 
(marido de Matilde) incorporou-se definitivamente em 2003 e hoje dirige a estratégi-
ca Divisão Industrial (moinhos).

Paula conheceu Gustavo quando 
estudava agronomia.

Com boina na Rural de Casares. Adolfo, 
Germán von Wernich e Gustavo.

Uma tradição. Todos os anos Adolfo e Edith regalam a cada neto (neste caso a 
Agustina Torchio) algo “produtivo” para o Dia da Criança, por exemplo um 
terneiro com brinco identificando seu nome.
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Crescendo com muito esforço
Durante a década de 80, a família constituiu os cimentos da futura companhia. No 
começo, um passo importante foi a compra da primeira planta de armazenamento, 
localizada na mesma localidade de Carlos Casares. Foi em 1986 e era conhecida co-
mo “Planta Uno”.

Em matéria tecnológica, a Los Grobo foi pioneira em experimentar e incorporar prá-
ticas conservacionistas, o uso do cerca elétrica para o gado e logo depois, o plan-
tio direto.

Na parte organizacional – a que depois derivaria no conceito de empresa rede – co-
meçou com as produções associadas em campos de terceiros.

Quanto ao comercial, um signo distintivo da Los Grobo foi a sua vocação por desta-
car-se no serviço como um valor agregado. “Trabalhávamos aos sábados todo o dia 
e também aos domingos se era necessário”, rememora Adolfo, quando se refere ao 
papel da empresa no comércio de grãos. 

“Ninguém fazia isso no armazenamento tradicional. Paravam sábado ao meio-dia e 
até a segunda-feira o grão não era recebido. Ao contrário, nós recebíamos o cereal a 
todo momento e isso marcava uma diferença”.

Carlos Sciarrota, um dos pioneiros em trabalhar para a Los Grobo, lembra que era 
muito provável ver chegar o Adolfo às plantas durante a madrugada, ou durante a 
noite, seja dia útil ou feriado, para ver como andava tudo. 

Carlos Sciarrota, representante comercial 
em Fco. Madero e Pehuajó.

Construção de Planta 1 em Carlos Casares, 
no começo da década de 80. De esq. a dir.: 
“Cacho” Campagna, Miguel Mallofré, 
Juan Baldoyra e Adolfo, todos continuam 
trabalhando na Los Grobo.
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E Adolfo, com mais de 70 anos, tem algumas frases que utiliza sempre e que sinteti-
zam a sua visão do management: “Não estou em nada, mas estou em tudo”, é uma.  
“É preciso passar por onde estão os interesses; quem tem uma loja que a atenda, ca-
so contrário, que a venda”, essa é outra.

Quem os conheceu nesses anos foi Carlos Feoli, um engenheiro agrônomo forma-
do pela Universidade de La Plata, que em 1977 chegou a Carlos Casares para se de-
sempenhar como extensionista do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária e 
que no final da década de 90 participaria com Gustavo na reformulação da Associa-
ção Argentina do Girassol. 

“Eu via o Gustavo quando estava no secundário, pois sempre passava pelo escritório. 
Quando finalizou seus estudos de agronomia e voltou para Casares, em 1985, come-
çamos a organizar concursos de rendimento em girassol. Foi uma experiência muito 
proveitosa que chegou a contar com mais de cem participantes”, conta Carlos, coor-
denador técnico da Asagir.

“Os concursos eram organizados entre o Inta, a sociedade rural, o Rotary e a coope-
rativa agrícola, e tudo terminava com um grande churrasco no campo de Adolfo”, 
continua. 

Mas o mais importante era a vocação que mostrava a Los Grobo pela difusão da tec-
nologia e o ímpeto que tinha para estimular a melhora contínua entre os produtores. 

A velocidade da inovação tecnológica faz 
com que uma diferença de 20 anos na 
atualidade seja comparável com uma de 

séculos na antiguidade
Nos anos em que a Los Grobo começou a tran-
sitar este trajeto da história, a soja, o duplo culti-
vo com trigo, o plantio direto, os híbridos sim-
ples de milho e a biotecnologia eram o futuro.
Com seus vitais 62 anos, o engenheiro agrôno-
mo Fernando Solari, assessor técnico da compa-
nhia, lembra que em 1987 adquiriu a primeira 
semeadora de Agrometal para plantio direto de 
grãos grossos. Para os grãos finos, deviam ser 
utilizadas ainda as máquinas importadas do Bra-
sil como as Fankhauser ou as Semeato.  Assim 
foi que começaram suas primeiras experiências 
com a lavragem mínima.
Nesses anos, a soja era desenvolvida principal-
mente na região pampiana central com varie-
dades de grupos mais longos que as atuais e 

de hábito de crescimento indeterminado. As 
estadunidenses Hood 75 (Grupo VI) e a Essex 
(Grupo V) eram duas da mais utilizadas, até que 
em 1984 foi inscrita pela Nidera a Asgrow 5308 
(Grupo V) que prontamente virou popular.
O avanço em produtividade que significaria a 
introdução de plantios de Grupo IV chegaria 
recém na segunda metade da década de 90. 
Obviamente, nenhuma delas era transgênica e 
o controle de ervas daninhas era uma dor de 
cabeça para os técnicos.  Em pré-emergencia 
eram utilizadas, incorporadas, as trifluralinas 
(Trefan) e logo depois era realizado um repasso 
com Basagran para controle de ervas daninhas 
de folhas largas.
O aparecimento dos graminicidas foi de grande 
ajuda para o controle de plantas voluntárias em 
soja de segunda, sorgo de Alepo e grama-ber-
muda. Nesse segmento, a companhia americana 
Cyanamid tinha entrado muito bem com seus 

produtos Scepter e Pívot. 
No que diz respeito ao milho, recém começa-
vam a ser difundidos os híbridos simples, que 
apresentavam algumas contrariedades como 
sua baixa estabilidade e a tendência a espalhar-
se. Estudos que comparam aqueles materiais 
com os atuais mostram que há um ganho ge-
nético de 170 quilos por hectare e por ano, 
com uma aceleração de 200 kg/ha/ano com o 
aparecimento dos materiais transgênicos resis-
tentes a insetos. 
Cabe salientar que nestes 25 anos de história 
da Los Grobo, o fitomelhoramento permi-
tiu ganhar um rendimento adicional de 4.500 
quilogramas.  Além disso, a soja ainda não tinha 
ingressado na região do oeste bonaerense, e na 
parte agrícola do ciclo dominavam o trigo, o 
milho e o girassol, neste último caso com os 
híbridos Contifor como ícone da genética da-
queles anos.

Em agro, vinte anos é muito 

Gustavo e Lorenzo Poyu, paisano de 
Madariaga percorrendo a cavalo.
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Quinze anos depois, a história ligou novamente a Carlos com Gustavo, quando o pri-
meiro regressava dos Estados Unidos de fazer um curso de pós-graduação em giras-
sol e na Argentina, a soja começava a tomar progressivamente a posição do girassol. 

Solicita-se a reorganização da Asagir como a representação da cadeia de valor, que 
até então não o era.  Era uma organização para armar congressos, reuniões técnicas, 
só voltada para a tecnologia para a produção primária.

A partir de 2001, é reformulada a associação e se integra Gustavo como produtor na 
função de primeiro presidente da nova Asagir.

“Ele é quem dá um impulso muito importante, pois hoje é normal falar de cadeia de 
valor, mas não era assim em 2001. Significava fazer com que seja conhecida, conse-
guir financiamento, definir a atividade”, comenta Carlos.

“Era necessária muita imaginação e muita forca para fazer com que o projeto progre-
disse e me consta que Gustavo dedicou muito do seu tempo para que isso aconte-
cesse.  Devíamos lograr alianças e convênios com entidades relacionadas, para po-
der chegar até as 22 patrocinandoras e os 300 parceiros que somos atualmente”, 
destaca. “Um acontecimento importante foi o primeiro congresso que realizamos em 
2002 em Carlos Casares, ao que assistiram 500 pessoas, quando o habitual era que 
não fossem mais de cem”.

O congresso também é destacado por Francisco Morelli, membro daquela comissão 
diretiva da Asagir e executivo da Cargill. “Foi realizado com muito pouco dinheiro, 
muito esforço, e com toda a família Grobocopatel trabalhando desinteressadamente, 
e proporcionando muito carinho e amabilidade a todos os que assistimos”, salienta.

Franciso foi colega da faculdade de Gustavo. Depois de quinze anos, ambos os dois 
encontraram-se novamente na refundação da Asagir.  “Era uma iniciativa que reque-
ria de esforço e tempo para um fim sem claro retorno econômico para ele e a Los 
Grobo. Mas saiu vitoriosa graças ao impulso de Gustavo, que contou com o apoio 
da empresa”.

Reunião de Asagir no escritório de Rodriguez Peña em Carlos Casares. Víctor Pereyra, Carlos Feoli, 
Arnaldo Vázquez, Gustavo G., Gustavo Duarte, Francisco Morelli, Jorge Domínguez, Amelia 
Bertero, Jorge Dolinkue, Alberto Ospital, José María Bruniard e Javier Mallo.

Assinatura do convênio da Asagir com a 
Agência Nacional de Promoção Científica e 
Técnica promovendo desde então a pesquisa 
e o desenvolvimento no cultivo de girassol.  
Víctor Kopp, Carlos Feoli, Armando 
Bertranou  e Gustavo Grobocopatel.

“ Em vez de sentar-
nos e observar 
passivamente como se 
nos escapa um cultivo 
e uma agroindústria 
na qual chegamos a 
ser exemplo mundial, 
pusemo-nos de pé e 
com uma mirada sobre 
os interesses setoriais 
decidimos lutar contra 
esse destino de 
derrota.”

Editorial do Primeiro Boletim de Asagir
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Esse ano, Gustavo impulsionou um convênio entre a cadeia de cultivo e o Estado, 
para financiar projetos de pesquisa realizados em parceria com o Inta e as Univer-
sidades.

Em 2003, o diretor da Agência Nacional de Promoção Científica e Tecnológica, Lino 
Barañao e o ministro de Educação da Nação, Daniel Filmus, assinaram com a Asagir 
um convênio de vinculação, que para Gustavo continue sendo “o melhor exemplo 
de integração público-privado, onde o Estado e os particulares arcam cada um com 
50 cento do projeto”.

Com mais de 500 assistentes foi realizado o congresso da Asagir na Municipalidade de Carlos Casares.

O girassol na 
Argentina

Para 2007/08, o cultivo abrangeu 

aproximadamente 2,8 milhões de 

toneladas, o que dá um rendimen-

to médio de 1.600 kg/hectare.  Esti-

ma-se que no país existem perto de 

3.000 produtores de girassol.

No que diz respeito à ação da Asa-

gir, Carlos Feoli destaca três im-

pactos:

1) No âmbito organizacional, ao 

ser pioneira no alinhamento dos 

diferentes atores da cadeia de 

valor: provedores de insumos, 

produtores, comerciantes, pro-

cessadores e setor de ciência e 

tecnologia.

2) Sobre o cultivo, ao revalorizar 

o óleo de girassol entre os con-

sumidores, associando-lo a um 

produto de tradição na gastro-

nomia argentina e saudável. 

3) No âmbito tecnológico, colabo-

rando na geração de informa-

ções de qualidade para o pro-

dutor, como a Rede de Avalia-

ção de Plantios que conduz o 

Inta, em 40 localidades e com 

60 ensaios.
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Efervescência nos anos 90
As três campanhas agrícolas que vão de 1992/93 até 1994/95 constituem uma marca 
na história da Los Grobo.

Entretanto, a superfície plantada passou de 15.000 para 30.000 hectares e logo de-
pois para 75.000 na campanha seguinte. Esses “75.000 hectares” continuam sendo 
um número mágico no devir da organização, como “o primeiro milhão” de qualquer 
companhia. 

Mas o destacável talvez não foi o crescimento da superfície em si mesma, senão que 
tudo isso foi logrado com as mesmas poucas pessoas que nesse então faziam parte 
da Los Grobo. Adolfo, Gustavo, Andrea e Paula.

“Passava o dia todo na caminhonete, comunicando-me via rádio, levando coisas de 
um lugar para outro”, conta Paula.

Resulta muito difícil compreender a dimensão de plantar 75.000 hectares sem tele-
fones celulares nem Internet, e com as caminhonetes e os caminhos daqueles anos.

Mas a história da aceleração que sofre o negócio começa poucos anos antes, quan-
do a Los Grobo chega a Pehuajó.

Apesar de estar a só 50 quilômetros para o oeste de Carlos Casares, tratava-se de ou-
tro “bairro” no qual era preciso se instalar.

Eram os primeiros anos da convertibilidade da moeda argentina com o dólar2, a cria-
ção do ministro de Economia Domingo Cavalo no governo de Carlos Menem, e isso 
impactava no armazenamento, pois o manejo financeiro deixava de ser um negócio 
em si mesmo, como o tinha sido nos anos da inflação. 

Lá em Pehuajó tinha falido um dos tantos armazéns que vivenciaram essa sorte nos 
anos 90. Tratava-se da Cereaco, e seu gerente comercial, Horacio “El Vasco” Equiza, 
foi tentado para trabalhar com a Los Grobo como comprador de cereal.

2 A convertibilidade estabeleceu a paridade cambial de um peso equivalente a um dólar. Essa política monetária foi 
mantida até dezembro de 2001, quando a Argentina entrou em default e levou a paridade cambial para uma relação 
de três pesos por um dólar, aproximadamente.

Tecnologias da 
comunicação 

Para o agro, foram tão importantes 

os avanços em matéria de tecnolo-

gia agroquímica quanto nas comu-

nicações.

“O problema era saber o que estava 

acontecendo do outro lado”, conta 

Fernando Solari, que na metade dos 

anos 90 coordenava um fundo de in-

vestimento.

Nesse momento, a tecnologia mais 

avançada para a transmissão de in-

formações era o fax, mas para utili-

zá-lo era preciso passar pelo escri-

tório.

Em distâncias relativamente cur-

tas a comunicação era estabelecida 

com radiotelefones ou banda cida-

dã que conectavam as caminhone-

tes com a base.

“A antena estava sobre o nosso es-

critório na rua Rodríguez Peña e 

desse lugar nos comunicávamos 

com as caminhonetes ou os cam-

pos”, relata Adolfo Grobo.  

Mas isto só servia para distâncias 

menores a 80 quilômetros. Por ou-

tro lado, a capacidade de transmis-

são de informações era muito limita-

da em comparação com a atual.

“O fato era que se um caminhão 

era rejeitado no porto, a notícia 

chegava dois dias depois”, conta 

Fernando.

Eram tempos em que as ligações ur-

banas não eram acessíveis em forma 

direta e, quando eram solicitadas à 

operadora da telefônica local, de-

víamos esperar aproximadamente 

duas horas para comunicar-nos.

Reunião com produtores na sociedade rural de Pehuajóç
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Horacio não era vidente e resultou ser um comercial extraordinário para o pessoal de 
Casares. Não só impulsionou a criação da primeira sucursal da Los Grobo, mas tam-
bém foi o nexo para que conhecessem a Roberto “Beto” de la Cruz, um produtor e 
empreiteiro no oeste bonaerense que jogou um papel muito importante no cresci-
mento da companhia, pois foi o primeiro parceiro do que depois conheceu-se como 
a rede de plantios associados. 

“Hoje é algo frequênte, mas nesse momento resultou inovador. “Os plantios associa-
dos permitiram participar do negócio. Uma pessoa sozinha não podia enfrentar todo 
o investimento. Então o meu pai punha as tarefas, de plantio, de fumigação; outro 
punha o campo e assim era possível crescem em superfície. Meu pai foi um dos pri-
meiros parceiros da Los Grobo”, lembra-se Viviana de la Cruz, sua filha.

Beto, também, jogou um papel importante na história de Casares, foi ele quem os 
contatou com Hector Ordóñez.

A família Oróñez tinha nesse momento um campo chamado Las Vinchucas, no parti-
do de Carlos Tejedor, de onde eram originários os De la Cruz.

“O Negro (Héctor) vinha tendo má sorte nas colheitas e queria arrendar o campo, 
mas sob a condição de que meu pai os continuasse trabalhando”, conta Viviana.

Nesse então, Beto falava para Ordóñez sobre “os russos3” de Carlos Casares e assim 
foi que começou uma frutuosa relação que iria transcender o meramente produtivo.

“O importante foi conhecer o Negro”, sintetiza Paula. Assim era chamado Héctor, 
um inquieto profissional que tinha entrado no mundo institucional e político. 

Como produtor, Ordóñez contava com Las Vinchucas, uma sementeira multiplica-
dora, e, além disso, foi consultor da multinacional Pioneer e implementador da lei 
20.247 que regula a atividade da genética vegetal, bem como do Instituto Nacional 
de Sementes. Desempenhou-se como assessor do então secretário de Agricultura 
da Nação Felipe Solá, e seria um forte impulsionador do agribusiness no país.

Quanto à Los Grobo, desempenharia nela uma função vital como conselheiro.

3 Na Argentina, no final do século XIX e começos do XX, popularizaram-se alguns motes, como “russos” para todos os ju-
deus que chegavam ao país, “galegos” para todos os espanhóis e “turcos” para todos os árabes.

O Negro Ordóñez e Beto de la Cruz, em Timote, 
sentados frente à janela, depois da seção anual 
para “arranjar” os números.

A engenheira agrônoma Viviana de la Cruz 
em seu escritório, quando se desempenhava 
como responsável administrativa de Produção.
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Arma-se a rede
Durante essa etapa fundacional, foram conhecendo outros atores do negócio de 
grãos.  Um deles foi René Thomas, em Henderson, quem ofereceu a planta de Mag-
dale, cansado já de lutar com a concorrência e os clientes, e outro foi Luis Prado, em 
Bolívar, também comerciante sem sucesso. “Nesse momento, ninguém me conhecia 
e então eles eram também a minha oportunidade; ia recrutando os feridos da guer-
ra”, comenta Gustavo.

De Salliquelló era Eduardo Massola, um comissionista que se vincula originalmente 
oferecendo-lhes um campo para plantar, mas que fica entusiasmado com o pessoal 
de Casares e lhes propõe armar uma sucursal lá.

E com Massola aparecem amigos dele, como Ricardo Nieva em Casbas e Félix Albo 
e Nora Arruti em 30 de Agosto, quem terminam conformando a primigênia rede co-
mercial da Los Grobo.

Também aparecem os primeiros técnicos contatados pela empresa, o que resultou 
um fato revolucionário naqueles dias. Raúl Carbajal e Juan Errea entram nesse mo-
mento para assistir na produção.

Por outro lado, o incipiente aumento nos preços dos grãos resulta um vento de popa 
que pega o navio da companhia com todas as velas despregadas.  

Nesse então, começa um relacionamento com Ignácio “Nacho” Prado, um empre-
endedor da zona de Trenque Lauquen que tinha um “pool de plantio” de aproxima-
damente 25.000 hectares no oeste bonaerense e este de La Pampa. A Los Grobo lo-
gra que Prado lhe transfira os contratos de produção, os que passam a fazer parte do 
portfólio da empresa. O pessoal de Casares ocupava-se da produção e Prado cobra-
va por administrar a superfície plantada.

Jorge Pesqueira, de Monte. Juan Errea, de Pehuajó.Raúl Carbajal, de Casbas.

Félix Albo, de 30 de Agosto. Nora Arruti, de 30 de Agosto.Eduardo Massola, de Salliquelló.

“ Tudo o que é humano 
é local. A dimensão 
territorial é um dos 
elementos essenciais a 
ser considerado para o 
desenvolvimento. Os 
processos globais da 
economia, a política 
e a cultura têm 
crescente incidência 
nas comunidades, 
tanto nas pequenas 
quanto nas grandes; 
aquelas que logrem 
uma massa crítica de 
capacidades estratégicas 
estarão em melhores 
condições de aproveitar 
as oportunidades da 
globalização.”

Marta Oyhanarte / subsecretária para a 
Reforma Institucional e Fortalecimento 
da Democracia, Chefia de Gabinete de 
Ministros.
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Assim chegam em 1994 ao número de 75.000 hectares. Porém, a operação estava nas 
mãos de poucas pessoas, que deviam ocupar-se de tudo.

Nesses tempos, Gustavo mais do que gerenciar ou orientar a gestão da empresa, era 
um profissional técnico que se encarregava dos plantios. “Conhecia de cor todos os 
lotes e podia dizer para Juan (Errea) que a ponta do lote 16 tinha grama-bermuda ou 
que tal lote tinha sorgo de Alepo”, lembra-se Gustavo.

Esse momento é um ponto de inflexão para a empresa: finaliza a etapa da companhia 
familiar e começa a etapa de profissionalização da gestão. 

Produz-se também nesse então o desembarque nos meios de comunicação da mão 
de Hector Huergo. Embora em outros ramos da economia era habitual que as em-
presas utilizassem a exposição pública como ferramenta para a gestão dos negócios, 
nas empresas agropecuárias ou de comercialização era uma grande novidade. 

Engenheiro agrônomo formado pela UB, Huergo formou, como jovem profissional, 
as equipes técnicas da secretaria de Agricultura no terceiro governo de Juan Domin-
go Perón (1973), sob as ordens de Armando Palau. Lá, foi testemunha e parte da ges-
ta fundacional do desenvolvimento do cultivo da soja na Argentina.

Na década de 90, Huergo dirigia o suplemento Rural de Clarín, o diário mais vendi-
do da Argentina, quando seu grande amigo e colega da faculdade, Héctor Ordóñez, 
falou-lhe sobre a Los Grobo.

N ora Arruti é um dos comerciais mais 
antigos da Los Grobo. Incorporou-se 
representando-los na localidade de 

30 de Agosto, depois de ter trabalhado durante 
24 anos em um armazém local chamado Casa 
Marroquín.
“A Los Grobo estava em Casbas, de onde era Nie-
vas e a quem meu marido lhe vendia gado. Por 
causa desse relacionamento chegamos até o Gus-
tavo, que nos perguntou se queríamos começar a 
trabalhar com eles”, conta Nora.
Isso acontecia em dezembro de 1994, quando o 
embrião da empresa rede estava em plena formação.
“Não somos empregados da Los Grobo, cobra-
mos uma comissão pelos insumos que vendemos 
e o grão que armazenamos. Mas eles nos ajuda-
ram muito no começo, pagando-nos o aluguel 
do escritório ou dando-nos um carro e depois 
uma caminhonete para que pudéssemos traba-
lhar. Ajudaram-nos a crescer. Agora, além do 
escritório de 30 de Agosto temos o de Trenque 

Lauquen, que atendemos entre meu filho e eu”, 
Nora tinha começado o negócio com seu parcei-
ro Félix Albo. Mas em 2000, ele faleceu e teve 
que continuar sozinha, até que seu filho, que 
estudava marketing na Universidade de La Plata 
retornou para ajudá-la. “O volume que podemos 
originar é muito variável. No começo, fazíamos 
7.000 toneladas (de grão) e anos depois chega-
mos a fazer 40.000. Tentamos focalizar-nos no 
serviço ao produtor. Que sempre possa entregar 
o cereal, que não lhe faltem os caminhões quan-
do colheita. A concorrência nesta zona é muito 

grande, é difícil ganhar um cliente e mais difícil 
ainda é conservá-lo. Porém, tentamos diferen-
ciar-nos com uma administração meticulosa e 
uma história de pagamentos em tempo e forma. 
Essas são as nossas fortaleças”, opina.  Com mais 
de 60 anos, Nora é uma apaixonada do seu tra-
balho e está muito contente de fazer parte desta 
rede que lhe deu a possibilidade de progredir em 
todo este tempo. “Mas o Gustavo diz que tenho 
que aprender a delegar”, sorri sabendo que não é 
um tema menor, mas sim um desafio para seguir 
melhorando, sempre.

Nora Arruti: uma pionera

Nora Arruti e Paula 
Marra na inauguração 

do escritório de Tren-
que Lauquen.

Primeiro grupo Novitas /LGA com membros de 
Guaminí, Salliquelló, Bonifacio e Pigüé.

Alberto de Nicolás cliente de Pehuajó, René 
Tomas representante comercial em Henderson, 
Luis Prado representante comercial em Bolívar.
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“O Negro me falava do Gustavo, mas muito mais do Adolfo; ele queria que conhe-
cesse o Gustavo e seu pai. Foi assim que me relacionei com eles, fazendo-lhes uma 
nota”, lembra-se o periodista.

Podemos dizer que essa nota foi a apresentação em sociedade da Los Grobo, peran-
te o grande público rural e urbano.

Dessa perspectiva, Huergo destaca o impacto que lhe tinha produzido a atitude dos 
Grobocopatel no que diz respeito ao negócio e em geral.

“A história de vida de Adolfo, que começou de baixo, foi o que mais chamou a mi-
nha atenção. Com a sua origem de trabalhador rural, nem sequer de empreiteiro, foi 
capaz de inventar um negócio a partir dos fardos de alfafa.  Foi muito agressivo no 
âmbito comercial e inteligente para desenvolver negócios onde ninguém via nada”, 
conta Huergo.

Obsessivo por uma “Argentina Verde e Competitiva”, o jornalista encontra na com-
panhia de Carlos Casares um exemplo da nova agricultura, que não só adiciona tec-
nologia na produção, mas também inova quanto ao organizacional – saindo das es-
truturas que impunham os compartimentos estancados da cadeia de valor dos grãos 
– e cria o conceito de gerenciamento de redes contratuais.

Atualmente, acionistas e principais execu-
tivos da companhia participam de mais 
de quarenta espaços institucionais.  De 

ONGs locais para a melhora da comunidade até 
associações empresariais nacionais e acadêmicas 
internacionais.
Esta vocação pela participação não é nova na cul-
tura Grobo. Adolfo e Edith já tiveram uma ati-
vidade destacada na comunidade de Casares co-
mo membros do Rotary Club, fazendo parte da 
Associação Israelita e integrando a comissão para 
a celebração dos cem anos da imigração judia à 

região ou a festa do girassol. Desde a sua adoles-
cência, Gustavo mostrou essa mesma determina-
ção, a julgar por seu desempenho em Interact, a 
agrupação de rotários para a juventude, da qual 
foi presidente distrital.  Na sua juventude, par-
ticipou durante oito anos da Confederação de 
Associações Rurais de Buenos Aires e La Pampa 
a partir da sua sociedade rural. À medida que 
a organização foi crescendo, essa vocação foi se 
estendendo dos membros da família para o ma-
nagement. Juan Goyeneche, a cargo da Divisão 
Industrial, participa na Federación Argentina de 

Estendendo pontes: 
a vocação institucional da Los Grobo

Héctor Huergo e Gustavo Grobocopatel.

Mirtha Legrand e Eduardo Duhalde na 
entrega dos terrenos urbanos de Smith.

Gustavo Grobo disserta no Congresso 
AACREA 2007, Teatro Orfeo (Cdba). 
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“Talvez mais do que no produtivo, onde havia grandes inovadores como os Ghio ou 
os Fogante, a Los Grobo destacava-se como desenvolvedora de tecnologia organi-
zacional. Ordóñez teve muito a ver e eles representavam a inovação no comercial, na 
coordenação da cadeia”, salienta o comunicador. 

“Adolfo Grobocopatel, de Carlos Casares, vem crescendo com sua atividade de pro-
dutor e comerciante em grãos (Los Grobo Agropecuaria, em parceria com seus fi-
lhos). Em diferentes combinações plantou no ano passado mais de 80.000 hectares 
em campos alugados. Tinha aproximadamente 14.000 próprias. A semana passada 
fechou trato por outros 3.700. É um exemplo dos agropecuários bem-sucedidos”, es-
creve em sua editorial de 20 de setembro de 1997.

Nesse momento, o nome e o rosto da companhia continuavam sendo Adolfo, que 
em 1998 receberia o Prêmio Konex pelo empresário agropecuário.

Porém, o processo de transição da empresa familiar tinha começado alguns anos 
antes.

O relacionamento estabelecido com o Negro Ordóñez tinha passado rapidamente 
de estar circunscrita ao aluguel do campo, a explorar sua condição de consultor de 
empresas familiares.

la Indústria Molinera, enquanto que o CEO Ale-
jandro Stengel o faz em Aacrea, Asagir e a Uni-
versidade de San Andrés.
Andrea Grobo, por seu lado, foi escolhida pre-
sidente da CASFOG (Cámara de Sociedades e 
Fondos de Garantía), e intervém na Fundação 
Empresária para a Qualidade e a Excelência 
(Fundece) e na Fundes, a organização para o de-
senvolvimento da empresa de pequeno e médio 
porte. Paula vinculou-se com a Comissão Econô-
mica para América Latina (Cepal), a União dos 
Trabalhadores Rurais e Estivadores (Uatre) e a 
Faculdade de Agronomia da UBÁ no que diz res-
peito a sua área, a gestão de talentos. No âmbito 
das ações comunitárias, Matilde Grobocopatel, 
presidente, e Silvio Del Buoni, diretor executi-
vo da Fundación Emprendimientos Rurales Los 
Grobo, participam da ONG Grupo de Funda-
ções e Empresas, enquanto que Gabriela o faz na 

Mesa Diretiva do Pacto Global, o Centro de Im-
plementação de Políticas Públicas para a Equida-
de e o Crescimento (Cippec), IDEA, o CEADS 
(Conselho Empresário Argentino para o Desen-
volvimento Sustentável) e o Global Reporting 
Initiative (GRI), dentre outras. Tanto Matilde 
como Gabriela e Silvio mantêm relacionamentos 
com o Governo em matéria de Desenvolvimento 
Sustentável. O exemplo estendeu-se a todos os 
membros da companhia, sem importar sua hie-
rarquia. Colaboradores que residem em Casares 
participam no Rotary, entre eles, Pedro Córdoba, 
de Auditoria. Outros escolheram agir como vo-
luntários na instituição infantil Mi Casa Grande 
ou assistir a reuniões da Câmara de Comércio, do 
Centro de Armazenadores, da escola de xadrez ou 
do Clube de Leões.
Por seu lado, o currículum vitae de Gustavo é 
abundante quanto a participação institucional. 

“Dependendo da época, acho que entre 30 e 
50% do meu tempo está voltado para isso”, diz 
o presidente do grupo. Sua atividade o envolve 
com entidades técnicas como a Aapresid, com 
empresariais como a Idea ou a Associação Em-
presária Argentina (AEA), e com acadêmicas 
como a International Food and Agribusiness 
Management Association (Iama).  Os 25 anos da 
empresa encontraram ele muito comprometido 
com as ações relacionadas com a comunidade. 
Escolas do Bicentenário, possivelmente, seja seu 
projeto mais importante. Trata-se de uma inicia-
tiva público-privada surgida na metade de 2006, 
que tem como objetivo reverter o círculo vicioso 
no qual os setores de menos recursos e oportu-
nidades têm uma educação de menor qualidade.

 Adolfo recebe a Menção do 
Prêmio Konex 1998.

Apresentação do projeto 
“Escolas do Bicentenário em 
Carlos Casares”.

Entrega de equipamentos obtidos na 
campanha “O Compromisso do Campo 
com a Saúde” para a sala de Terapia 
Intensiva do Hospital de Pehuajó.

Congreso de IDEA. León Aslanián e Sonia Abadi na 
apresentação do livro Pensamento em Rede.
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Ordónez contava com o título de engenheiro agrônomo e de psicólogo social, gra-
ças ao qual voltou-se para o entendimento do novo ambiente dos agronegócios.

No ano 96, a Los Grobo estava chegando até o limite de sua capacidade de gestão 
com a estrutura originária. “Resultava que nós éramos o próprio limite para o nosso 
conhecimento”, reflete Andrea mais de dez anos depois.

Na família coexistiam concepções que começavam a entrar em tensão. Aproxima-
vam-se mudanças profundas, em grande parte vinculadas com questões de cultura 
organizacional, que havia que afrontar.

“Nesses tempos, por exemplo, se era contratado um engenheiro ou um administrati-
vo, o membro da família que ocupava essa função sentia que o resto considerava que 
na verdade ele não estava fazendo bem o seu trabalho e que por isso deviam contra-
tar alguém externo à família”, conta.

A catarse aconteceu uma noite na casa de Adolfo. Sentados em volta a Ordóñez, 
Adol¬fo e Edith, Matilde e Juan, Gabriela e Germán, Gustavo e Paula e Andrea e 
Walter escutaram o diagnóstico do consultor. O Negro não se privou de incomodar a 
cada um dos membros da família, tocando os pontos fracos de cada um deles e, ao 
mesmo tempo, logrando despertar a consciência.

F ernando Oris de Roa conheceu o Gus-
tavo em abril de 2003 quando cursava o 
mestrado de Administração Pública na 

Escola de Governo Kennedy da Universidade 
de Harvard.
Foi em uma apresentação do diretor da Los Gro-
bo sobre Agronegócios e Biotecnologia. Fernan-
do integrava o programa de “embaixadores” da 
Escola e a sua missão era fazer de anfitrião dos 
convidados.
Com 23 anos de trajetória no negócio do comér-
cio de grãos como executivo da empresa Conti-
nental, entre 1970 e 1993, chamou muito a sua 
atenção o fato de não ter sabido antes da sua 
existência.
A mesma noite da exposição, Gustavo e Paula 
compartilharam um jantar com Fernando e sua 
esposa. “Contaram-me que estavam muito dedi-
cados à tarefa de transformar a empresa de um 
formato familiar para um formato profissional e 
perguntaram a minha opinião”, lembra-se Fer-
nando. “Na verdade, não era um desejo inusu-
al.  Muitas empresas familiares projetam o mes-
mo plano, mas a maioria fica no caminho. No 

caso de Gustavo, o que mais chamava a minha 
atenção era a sua determinação para fazê-lo e seu 
entusiasmo avassalador”.  Oris de Roa finalizou 
seus estudos em junho de 2003. Estando já na 
Argentina, recebeu uma mensagem da Los Gro-
bo, onde lhe propunham abertamente integrar a 
diretoria em qualidade de independente.
O passo prévio foi convidá-lo com a sua esposa e 
filhos a passar um dia em Casares e que as famí-
lias se conhecessem. 
“Era realmente notável a fluidez das emoções que 
havia neles. Eram capazes de se dizer tudo, cau-
sasse dano ou não, mas com tanta honestidade 
que ninguém se sentia particularmente ofendido.  
Era surpreendente, mas em última instância, uti-
lizado como eles o fizeram resultou algo muito 
valioso”, reflete.
Depois da reunião, as condições estavam dadas 
para a incorporação de Fernando ao grupo. O 
desafio consistia em colaborar no processo de 
profissionalização, contribuindo com a sua expe-
riência para a formulação de políticas, procedi-
mentos e metodologias para a tomada de deci-
sões.  Sua experiência era valiosa, tanto por ter 

feito parte de uma grande corporação como de 
empreender projetos.
Em 1993, tinha adquirido uma empresa de cítri-
cos, San Miguel, que estava passando por sérias 
dificuldades financeiras. Em uns poucos anos a 
converteu na primeira exportadora mundial de 
limões, incrementando suas vendas de 23 para 
130 milhões de dólares.
Sua passagem pela Los Grobo foi curta, um ano, 
mas intensa no que diz respeito à interação e a 
aprendizagem mútua. 
“Era uma empresa que não conhecia limitações. 
A minha tarefa como diretor externo era tratar de 
que entendessem quais podiam se as limitações e, 
nesse sentido, a família era bastante cândida, em-
bora individualmente eles não o fossem”, conta.
“Essa candidez deve ser entendida como uma 
vontade de dizer “façamos isto e aquilo, porque 
isso nos potencia” sem contemplar muito os ris-
cos e os custos. De fato, o perfil da Los Grobo 
resultava bastante diferente das tradicionais fa-
mílias agropecuárias da Argentina, com as que 
estava costumado a tratar Fernando. Ele nos 
descreve como “administradores de abundância” 

Oris de Roa: “Uma família profissional”

Para o ano 94, a organização crescia 
e já era possível formar uma equipe 
de futebol, como a da La Unión, que 
concorria no “interestancias”.
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em comparação com o estendido critério de “ad-
ministradores de escassez”.  “Se uma família tra-
dicional diz “se você não me compra, a próxima 
vez não lhe vendo”, a Los Grobo diz exatamente 
o contrário:  “se você me compra, logo lhe vendo 
o dobro””.
Outro elemento distintivo era a confiança neles 
mesmos que mostravam e a prescindência do 
contexto na reafirmação de sua identidade. “A sua 
segurança era muito forte, ainda antes de ser o 
que foram”. Também resultavam particulares pela 
combinação que demonstravam no processo de 
transformação de sua empresa, ao combinar uma 
grande dose de profissionalismo com outra igual 
de emotividade.  “A única explicação possível é 
que são muito inteligentes. Por outro lado, não 
temem das suas fraquezas; o que lhes preocupa 
é não fazer algo ao respeito. Têm, além disso, 
fascinação por contradizer a opinião geral, fato 
pelo qual nunca devemos pensar que há alguma 
coisa que não possam fazer.”, opinha.  Fernando 
deixou seu cargo de diretor para liderar o projeto 
de Avex. Porém, seguiu mantendo contato com 
a empresa. “Fizeram um grande esforço para se 
consolidar como “família profissional” e cada vez 
que os visito encontro uma empresa mais assenta-
da nesse aspeto”, finaliza.

“Era brigador, um provocador. Foi o primeiro Não Grobo que teve reuniões conosco, 
mas terminamos incorporando-o e tratando-o como se fosse da família”, diz Andrea.

“Foi tão forte (a reunião) que por muito tempo não nos reunimos novamente com 
Héctor, mas pudemos dar o passo”, assente Paula.

Assim começou o processo de sucessão de Adolfo, “que foi muito meditado, mui-
to cuidadoso.  Tínhamos que acordar entre os irmãos como ia ser feita a cessão de 
ações, mas o logramos e de maneira muito conservadora. Acho que foi bom, caso 
contrário tivéssemos caído”, opinha. 

Burriel, Bisio, De la Cruz, Goyeneche, Segura, 
Sabalza, a primeira equipe de gerentes profissionais 
da LGA.

Na Fazenda Bella Vista (Castelli). Das reuniões de acionistas 
também participam as crianças. É um foro aberto para que todos 
os membros da família apreendam sobre os negócios e atividades 
da empresa.

“ Têm, além disso, 
fascinação por 
contradizer a opinião 
geral, fato pelo qual 
nunca devemos pensar 
que há alguma coisa que 
não possam fazer.”

Oris de Roa
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Com o foco nos processos
Na metade da década de 90, depois das três exitosas campanhas já menciona-
das, vários processos começavam a ser desenvolvidos dentro da companhia. Em 
forma paralela ao traspasso geracional da condução, era gestada a profissionali-
zação da gestão, o que implicava a introdução de profundas mudanças na cultu-
ra de negócios.

Enquanto a empresa funcionava com um formato familiar, havia uma série de verda-
des não escritas, que faziam parte dessa cultura. Uma delas podia ser sintetizada na 
seguinte frase: “Que o grão nunca toque o chão”.

Isto significava um giro rápido de dinheiro. Ser simplesmente um bom intermediá-
rio.  Comprar em chácara e despachar ao comprador. Comprar a um preço e vender 
a outro superior.

Assumir-se no negócio do armazenamento implicava imobilizar temporariamente o 
dinheiro, aceitar custos financeiros. Ter que contratar pessoal especial para descarre-
gar o cereal e contratá-los novamente para carregá-lo.

Desse ponto de vista era algo como deixar o nomadismo para entrar na era do se-
dentarismo.  “Tínhamos que deixar de ser uma caravana no deserto”, dizem hoje na 
empresa.

Paralelamente havia que começar a contratar pessoal, outra grande mudança cultu-
ral. Juan Errea e Raúl Carbajal fora os pioneiros. Também foi Pedro Zurro, quem com 
a sua esposa Silvia Segura, contadora, somaram-se ao projeto.

“ Iniciar o caminho da 
qualidade em um negócio 
como o nosso não só foi 
uma atitude inovadora, 
mas também permitiu 
sermos mais competitivos 
para os nossos clientes. 
O nosso primeiro logro 
foi gerar confiança e 
transparência em um 
mercado que nesse 
então era de algum jeito 
informal.”

Gerardo Burriel

Satisfeitos. Gerardo Burriel e sua equipe 
finalizam a certificação das normas ISO 
dos processos comerciais de armazenamento.  
Alfonso Bernardi (com barba), o consultor.
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No entanto, a rede de plantas de armazenamento ia se expandindo. A primeira plan-
ta foi a de Casares e logo agregou-se uma segunda nessa cidade, uma outra em 
Magdala e as alugadas em Casbas, Álamos e Urdampilleta. Contudo, faltava o gran-
de salto, que seria dado com a planta de Guaminí.

Com 37.000 toneladas de capacidade instalada é a maior planta de todas as que 
fazem parte da rede de originação. Porém, o mais destacável é que foi planeja-
da e construída do começo pela Los Grobo, com um forte investimento de recur-
sos financeiros. Visto da perspectiva do tempo, o fato representou o assentamen-
to da caravana.

Mas à medida que a organização crescia, em escala e em talentos, o conhecimento 
começava a descentralizar-se nos membros da rede; deixava de ser um atributo ex-
clusivo do núcleo fundacional e socializá-lo passava a ser uma necessidade.

“Quando não se trabalha mais pau a pau com alguém, a única forma de transmitir e 
gerir o conhecimento é por meio de processos”, opinha Paula.

Assim foi que decidiram começar a compartilhar, discutir e escrever os mecanismos 
que faziam parte da operação da companhia. Do aparentemente mais banal, como 
tirar a lona que cobre a carga de um caminhão, até as tarefas administrativas, passan-
do pela contratação dos prestadores de serviços rurais, tudo foi debatido e redigido.

Como em todos os acontecimentos importantes que marcaram a empresa, estava 
sempre o Negro Ordónez e suas idéias sobre a qualidade. Um engenheiro industrial, 
Alfonso Bernardi, participou como consultor externo do processo.

A  planta de armazenamento na localidade 
bonaerense de Guaminí possui um sig-
nificado especial para a Los Grobo, por 

várias razões.
terreno onde foi construída pertencia à família 
Carbajal, da qual Raúl foi o segundo engenheiro 
agrônomo “extra-familiar” em ser incorporado 
à empresa, depois de Juan Errea. “A localização 
do campo era estratégica, porque estava a três 
quilômetros do balão de Guaminí, que é um 
cruzamento importante de estradas. Lembro 
que Gustavo sempre me dizia: “Raúl, quando 
levante uma planta, vou fazê-lo em Bahía Blan-
ca ou no seu terreno”, lembra-se Carbajal.
Paula lembra que quando a planta estava por ser 
inaugurada, o pai de Raúl vociferava a quem qui-
sesse escutar: “Eu sabia que esse terreno algum 

dia ia servir para algo grande”. Casualmente, essa 
inauguração esteve prestes a ser tingida de tragé-
dia, o qual felizmente não aconteceu.  A inaugu-
ração estava prevista para o dia 23 de novembro 
de 2000. Mas um dia antes, Adolfo sofreu um 
infarto:  A amargura por uma importante dívida 
que tinha lhe deixado uma empresa avícola foi 
muito para suas coronárias.  Contudo, da cama, 
passado o susto, a primeira coisa que o Adolfo 
disse a sua família foi: “A planta se inaugura, 
aconteça o que acontecer”.
A terceira razão e talvez a mais importante foi 
que Guaminí foi a primeira planta planejada e 
construída do começo e integramente pela Los 
Grobo. Depois viriam as de Monte e Saladillo, 
mas a de Guaminí foi fundacional.

Guaminí, um orgulho e um susto 

Os prefeitos de Casares e Guaminí 
inauguram as novas instalações.

Identidade visual. A organização cresce e 
estréia o novo logotipo e a indumentária 
corporativa.

Não ficava mais lugar no velho escritório e 
os encarregados de pedir o escritório a Adolfo 
para a mesa de operações foram Gabriel Bisio e 
Gerardo Burriel. “Isso querem?, se o precisam, 
aqui está.”
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A idéia era que os próprios integrantes da organização redigissem os processos.

“As vantagens são múltiplas. Por um lado, são homogeneizadas as ações.  Por outro, 
emergem as melhoras logradas pelos indivíduos e são socializadas. Estabelecem-se 
regras claras e, algo muito importante, serve para que todos os membros da família 
utilizem as boas práticas”, acrescenta Paula.

A metodologia foi que cada gerente ou responsável de área trabalhasse com suas 
equipes na redação.  Gustavo teve de fazê-lo com os responsáveis técnicos, um tra-
balho árduo para pessoas que estão costumadas a tomar decisões na solidão do lo-
te, pois se tratava de tirar a subjetividade aparente desse processo, digitalizá-lo e 
construir uma árvore de decisões que indicasse qual é a lógica a seguir nas situações 
mais freqüentes.

Porém, prontamente, toda a organização compreendeu os benefícios do esforço. 
Contar com um Manual de Qualidade ia servir não só para a própria empresa, mas 
também era positivo para os clientes e provedores da rede, pois garantia a qualida-
de e a consistência da resposta da Los Grobo. 

A certificação dos processos che-

gou à agricultura por causa da to-

mada de consciência global sobre 

os aspetos ambientais e sanitários.

A partir dos anos 90, foi se esten-

dendo a exigência para a adoção 

das chamadas Boas Práticas Agro-

pecuárias, ou sistemas de certifica-

ção como as normas ISO 14.000 so-

bre gestão ambiental ou BS8800 so-

bre seguranca no trabalho. 

Paralelamente, as normas foram in-

corporando sistemas de assegura-

ção da qualidade e a sanidade co-

mo o HACCP, Eurep Gap e traçabili-

dade, com o intuito de entregar aos 

consumidores alimentos mais confi-

áveis.

Na Argentina, o pesquisador do In-

ta, Ernesto Viglizzo, lidera o Progra-

ma Nacional de Gestão Ambiental, 

onde são realizadas e propostas al-

ternativas para que as empresas do 

setor agropecuário ingressem na 

era do gerenciamento ambiental.

Em 2009, Aapresid lançou o ambi-

cioso projeto de Agricultura Certifi-

cada, com base na adoção de práti-

cas agrícolas sustentáveis por parte 

dos produtores, em um esquema de 

controle e certificação.

Em 2000, foi realizada a certificação ISO 9001 em cultivos extensivos.  O desafio foi 
lograr que os engenheiros, costumados a visitar lotes, sentaram-se a escrever processos.

“ Entendemos por Qualidade o esforço diário por 
aprofundar a nossa liderança com compromisso, 
integridade e responsabilidade, o desenvolvimento 
de melhores estratégias com maior participação 
dos envolvidos, a gestão excelente dos recursos 
naturais, talentos, finanças e administração, 
os bons relacionamentos com os clientes e 
provedores, a incorporação de tecnologias ótimas 
e a obtenção de bons resultados para logo 
transmiti-los à sociedade.”

(Publicado em NotiGrobo com motivo da 1º certificação de Normas ISO)

Campo certificado
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No entanto, à medida que o trabalho avançava, decidiram dobrar a aposta e buscar 
a certificação ISO de suas normas.

“Resultava uma meta para estimular o processo, porque obriga a ter que cumprir 
prazos, mas principalmente porque incorpora a mirada externa, que permite a com-
paração e inibe a autocomplacência” opinha Paula.

Com a certificação da consultoria Bureau Veritas, em novembro de 2000, a Los Gro-
bo Agropecuária virou a primeira empresa rural do mundo em certificar normas ISO 
9001 para seus processos de produção agrícola e fornecimento de insumos. Poste-
riormente, agregou a comercialização de grãos e a gestão de talentos.

Visto em perspectiva, tratou-se de um trabalho monumental, que foi materializado em 
um software, chamado Grobosoft, que, todos concordam, foi um fator determinador 
para a competitividade da empresa no começo do novo século. Até mesmo, susten-
tam, para atrair a novos parceiros, como o uruguaio Marcos Guigou, quem valorou es-
pecialmente essa original ferramenta informática para a gestão dos agronegócios.

A certificação das ISO demandou fortes tarefas de treinamento. Aqui, 
representantes dos diferentes setores da empresa em um intervalo do 
treinamento realizado no Rotary Club de Casares.

Pedro Zurro, Germán von Wernich, pai e 
filho, Gabriel Bisio e Gerardo Burriel.

“Sim, nós podemos! O dia que certificamos. A Los 
Grobo torna-se o primeiro produtor de cultivos 
extensivos do mundo em certificar ISO 9001.
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Manejando a crise de 2001
A última parte da década de 90 foi muito dura por causa da baixa nos preços dos 
grãos. Durante quatro anos, a empresa teve de conviver não só com esse fenôme-
no, más também com uma subida no custo dos serviços.  Porém, foi durante esse pe-
ríodo que se começou a investir em qualidade e profissionalização da companhia.

A crise econômica de dezembro de 2001, que marcou o final da convertibilidade en-
tre o peso e o dólar4 e a saída antecipada do governo do presidente Fernando de la 
Rúa, encontrou a empresa preparada para enfrentar esses desafios.  A plataforma pa-
ra crescer e reposicionar-se na pós-crise estava armada.

A desvalorização disposta pelas novas autoridades no começo de 2002 foi seguida 
pela pesificação das dívidas. Na atividade agropecuária, onde se costuma operar em 
dólares, isto teve sérias consequências. 

Por um lado, os mercados de futuro viram-se obrigados a deixar de operar, posto 
que tinha sido disposta a caducidade dos contratos em moeda estrangeira.

Do outro, os produtores tinham comprado seus insumos em dólares, durante a pri-
mavera de 2001, quando começa a campanha de verão, e os pagariam com o fru-
to da colheita, em outono de 2002. No entanto, a moeda estadunidense passo a va-
ler 3 pesos.

Sob as novas normas, era possível argumentar por parte dos devedores que a obri-
gação contraída na primavera podia ser cancelada pelo valor original contraído em 
pesos.

“Com essa visão de longo prazo enfrentamos as negociações com os diferentes gru-
pos de interesse. Primeiro arranjamos com os produtores com base nos conceitos do 
documento “A palavra vale” publicado pela Aapresid e Aacrea, onde devíamos res-

4 Durante quase dez anos, na Argentina, a paridade cambial se manteve imutável, com um peso valendo o mesmo que 
um dólar. Isto funcionou inicialmente para desativar a escalada inflacionaria que o país viveu no final dos anos 80 e 
no começo dos anos 90, resultou no final dessa década em um marcado atraso cambial.

Equipe Grobo no Congresso Anual da Aapresid, 
quando eram realizados em Mar del Plata.

Impacto nos
mercados de futuro

A crise institucional desencadea-

da no final de 2001 e as medidas de 

emergência tomadas pelas autori-

dades nacionais afetaram a ativida-

de dos mercados de futuro.

Em 21 de dezembro, o Merca-

do a Termo de Buenos Aires de-

cidiu suspender as operações, as 

que retomaria a partir de 8 de maio 

de 2002, depois de árduas nego-

ciações com o Governo para que 

autorizassem novamente os con-

tratos em dólares.

No entanto, as posições que esta-

vam abertas no momento do fe-

chamento do mercado foram li-

quidadas segundo o acordado em 

uma assembléia de acionistas reali-

zada em abril desse ano.

Por causa da abrupta mudança das 

regras do jogo, a operatória de 

grãos, que tinha crescido em forma 

sustentada durante toda a década 

de 90, atingindo o recorde de 23,6 

milhões de toneladas em 2000, foi 

reduzida a apenas 800.000 tonela-

das em 2002.

A recuperação da operatória foi 

significativa durante os anos se-

guintes, o que se refletiu em uma 

tonelagem operada de 17,80 mil-

hões de toneladas em 2007. Não 

obstante, o conflito rural de 2008 e 

2009 provocou novamente um re-

trocesso no uso destas coberturas 

de risco.
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“ Para nós, chacareiros, 
foi uma questão 
de confiança, de 
interação. Um negócio 
de longo prazo, e 
alto risco, tomara 
que sejamos muitos 
mais. Estou orgulhosa 
de participar de um 
desenvolvimento 
local, realizado por um 
grupo de produtores.”

Cinthya Castagnino

peitar a transferência de responsabilidades e benefícios em toda a cadeia”, contam 
na empresa sobre esse dias. 

“Em fevereiro já tínhamos solucionado 90% dos relacionamentos com os clientes e 
começamos a pensar em como prosseguir, com os provedores os arranjos foram en-
cerrados em março e abril, enquanto que com os bancos foram em abril e maio de 
2002. O critério foi também nestes casos tratar de chegar a soluções que não geras-
sem transferências extremas de prejuízos ou benefícios na cadeia”, continuam.

Foi um período de trabalho intenso nas instituições onde a Los Grobo tomava parte 
mais ativamente, como a Asagir e a Aapresid, participando intensamente no debate 
por solucionar os problemas gerados pelas quedas dos contratos.

A empresa também participou ativamente nas assembléias do Mercado a Termo de 
Buenos Aires, tentando solucionar as controvérsias lá geradas pela crise, defenden-
do os interesses de seus clientes e mais do que nada defendendo a vida e a perma-
nência da instituição.

Em junho, os preços dos grãos começaram a se afirmar e os relacionamentos com 
produtores e provedores estavam prontos para iniciar um processo de expansão ex-
traordinário na empresa.

Foi também nesses anos de crise, quando se materializou no âmbito dos parceiros da 
Aapresid, a criação da Bioceres, uma empresa que tinha a 23 destes empreendedo-
res agropecuários como acionistas, com o intuito de investir no desenvolvimento de 
pesquisa voltada para a produção, na área de agrobiotecnologia.

“Gustavo era membro da Comissão Diretiva da Aapresid quando surgiu a idéia da 
Bioceres e eu propus que fosse ele a pessoa para organizar a companhia, por sua ca-
pacidade para isso.”

Desse modo se refere ao momento fundacional, Rogelio Fogante, um ícone do plan-
tio direto na Argentina, sobre quem vale a pena deter-se um instante.

Com Hector Müller e Ángel Palermo 
(primeiro da esquerda e segundo da direita) do 
suplemento agro do jornal La Nación.

Primeiras épocas da Bioceres. Rogelio Fogante, Mariana Giacobbe, 
Ronny Khulmann, Hugo Ghio e Guillermo Krahn do INTA.
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Rogelio formou-se pela Universidade Nacional do Nordeste e assim que se formou, 
em 1964, incorporou-se ao Inta, onde participou da equipe de melhoramento de tri-
go, a partir da Estação Experimental de Marcos Juárez (Córdoba).

Isto o levou a fazer parte dos trabalhos que o futuro Prêmio Nobel da Paz, Nor-
man Borlaug, realizava no Centro Internacional de Melhoramento do Trigo e Milho 
(Cinmyt), no México, e cujo resultado foi a Revolução Verde, que salvou da fome a 
dezenas de milhões de pessoas no mundo.

“Norman costumava passar uns trinta dias na Argentina, visitando conosco os lotes 
de trigo de norte a sul”, lembra-se Rogelio, com muito carinho pela figura do cientí-
fico estadunidense.

O fato é que em 1974, Rogelio instala os primeiros ensaios de plantio direto em Mar-
cos Juárez. Nessa época, o principal cultivo da região era o trigo e o regime de chu-
vas era inferior a 700 mm anuais. Conservar a água das chuvas para o inverno era a 
chave do sucesso.

Porém, por causa da sua saída do Inta depois do golpe militar de 24 de março de 
1976, seus trabalhos para o desenvolvimento do plantio direto continuaram com mui-
tas dificuldades, até que na metade dos anos 80, retornada a democracia, Rogelio 
começou a implementar o plantio direto no campo de Victor Trucco – que se desem-
penhava como secretário acadêmico da Faculdade de Medicina de Rosario - na lo-
calidade de San Jorge, província de Santa Fe. Em 1987, Victor, Rogelio e outros pio-
neiros criavam a Associação Argentina de Produtores em Plantio Direto ou Aapresid.

“Conheci o Gustavo em uma reunião de Sursem realizada em Pergamino. Acho que 
o nexo era que Paul Caramandiu era romeno, igual que o Adolfo. Gustavo era novato 
ainda e estava em outra mesa. Nessa reunião ele soube que estávamos com o plan-
tio direto e começou a somar-se à Aapresid”, comenta Victor, relembrando faltos.

Gustavo Duarte, Rogelio 
Fogante e Gustavo Grobo em
Ucrânia.
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O presidente da Aapresid não conhecia pessoalmente a Los Grobo.  Sabia que era 
importante e tinha ouvido falar de Adolfo. Contudo, Gustavo integrou-se rapidamen-
te ao grupo de pioneiros tecnológicos.

“Víctor me perguntou o que eu achava respeito a que ele fizesse parte da Comissão 
Diretiva da Aapresid, e eu lhe disse que não o conhecia muito bem, mas que se ele 
achava que agregava valor, então, adiante”, conta Rogelio.

O fato é que para o final de 2001, quando a instabilidade política na Argentina che-
gava até seu limite, eles criavam a Bioceres.

Ao pouco tempo de começar a planejar as linhas de pesquisa, ganharam a licitação 
para se encarregar da comercialização das variedades de trigo obtidas pelo Inta.

O paradoxo foi que Rogelio, aquele técnico deslocado pela intervenção militar, vol-
tasse para o seu primeiro amor, o trigo.

Esse anos de forte interação entre Gustavo, Rogelio e Victor foram importantes pa-
ra todos. “Construí um grande relacionamento com ele. Há muitos anos que sou fe-
liz, porque aprendi a transformar as ciúmes e as invejas em admiração. Eu digo pa-
ra o Gustavo: “Agronomicamente, acho que você não pode concorrer comigo, mas 
admiro você como empresário por sua capacidade de organização””, conta Roge-
lio sorrindo.

“Gustavo é um cara singular, generoso e criativo. Sendo um cara muito forte aceita 
muito rapidamente as idéias dos outros”, salienta Víctor. “Possui o dom de comuni-
car-se. O cara não se enfada, controla-se. E é uma pessoa de princípios. Ele se enri-
queceu e nos enriqueceu muito a todos”, finaliza.

A ONG que revolucionou a agricultura ar-
gentina nasceu oficialmente em 1989 por 
iniciativa de um grupo de produtores que 

promoviam o plantio direto e que se uniram para 
compartilhar experiências, enriquecendo seu co-
nhecimento. 
Sobrenomes como Trucco, Fogante, Ghio fize-
ram parte dos inícios desta gesta. Seu logro foi 
ter mudado o paradigma produtivo vigente até 
esse momento: a lavragem. Em um país onde os 
principais problemas do produtor eram a perda 
do recurso solo por causa da erosão hídrica e eó-
lica, o logro da Aapresid foi demonstrar que era 
possível produzir mais e de maneira mais sus-
tentável sem arar o solo, um fato revolucionário 
para sua época. A aprovação dos cultivos trans-
gênicos, a partir da metade dos anos 90, deram 
o impulso final para esta inovadora tecnologia. 
Estima-se que atualmente 70% da agricultu-

ra da Argentina é realizada sob plantio direto. 
Desde o começo, a organização esteve focada na 
difusão dos benefícios da tecnologia. Com reu-
niões abertas lograram o acesso de todos os pro-
dutores ao novo conhecimento. Tanto a campo 
como em salas de conferências, a Aapresid lutou 
sempre pelo livre acesso às informações.  Trata-
se da generosidade para compartilhar, o valor da 
cultura Grobo.
Além do não rompimento do solo, introduziram 
conceitos de manejo voltados para potenciar a 
produtividade dos campos, preservando assim os 
ecossistemas mais fracos.
Nos últimos anos, o foco esteve em maximizar 
a produção de grãos em função dos recursos li-
mitantes.  Os estabelecimentos líderes já estão 
obtendo 10 toneladas anuais de grãos, com pre-
cipitações anuais de 800 a 900 milímetros, graças 
à intensificação da rotação e à nutrição.

Aapresid, duas décadas em movimento

Com Victor Trucco e Horacio Fontana, da 
Arcor, que presidia a Associação Argentina de 
Produtores em Plantio Direto.
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Mudança de imagem e de casa
O momentum da Los Grobo nesses anos (final da década de 90, começos de 2000) ia 
mostrar várias facetas, junto com a transformação de empresa familiar em profissio-
nal: a integração com outros países do Mercosul, a reconfiguração sob o formato de 
grupo empresário e uma nova imagem e lugar.

“O escritório de Rodríguez Peña (no centro de Carlos Casares) já nos ficava pequeno 
demais.  Fizemos tudo o possível para lograr novos espaços, como converter a gara-
gem em escritórios tipo boxes ou comprar a casa antiga para instalar os contadores. 
Mas o nosso sono era ter o escritório no meio do campo e isso foi o que fizemos”, 
lembra-se Gabriela Grobocopatel, líder do projeto.

Em pleno ressurgimento da economia argentina, depois da saída da convertibilida-
de, a decisão da Los Grobo foi que o centro neurálgico da rede permanecesse no 
âmbito rural, em vez de trasladá-lo para alguma metrópole como poderia ser Bue-
nos Aires ou Rosario.

Em princípio, o tema da localização estava quase resolvido, pois possuíam um cam-
po chamado Kolker, sobre a Estrada Nacional Nro 5, no quilômetro 308. Não só esta-
va próximo de Casares, mas também tinha acesso direto da estrada. 

Porém, a dificuldade consistia em poder contar nesse lugar com todos os serviços de 
comunicação que uma empresa da Sociedade do Conhecimento requeria.

“Tivemos muitas reuniões com o pessoal de Telefónica Argentina, que era o único 
provedor da região, até que eles mesmos se deram conta de que podiam fazer par-
te da gesta de colocar em igualdade de condições às grandes cidades com o inte-
rior rural. Isto implicava, por exemplo, levar a fibra óptica até o campo. Quando per-
guntaram para o Gustavo que serviços ia necessitar, ele respondeu que obviamen-
te “todos”, e foi assim como pudemos contar com uma rede troncal digital”, conti-
nua Gabriela.

Adolfo com Alfredo Galloso (provedor de 
comunicações).
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Desse modo, no “meio do campo”, a Los Grobo contava com acesso aos mesmos 
serviços oferecidos em Puerto Madero, a meca corporativa de Buenos Aires no co-
meço do século XXI. 

A adoção das mais avançadas Tecnologias da Informação e Comunicações permitiu-
lhes ter acesso a MPLS (Multiprotocol Label Switching), para formar uma rede priva-
da entre todas as sucursais do grupo.

Com este sistema, a partir de um PC conectado à rede, por exemplo, o gerente de ar-
mazenamento pode saber em tempo real como estão operando as diferentes plantas. 
Se estão carregando, descarregando, que grão, a que velocidade e de que qualidade.

Também foi instalado ISDN (Integrated Services Digital Network) que permite en-
viar imagens, vídeos, áudio e texto com alta eficiência, e que serviu, entre outras coi-
sas, para que o auditório pudesse ser equipado com um sistema de teleconferência.

Tomada a decisão de ter uma nova sede, em agosto de 2003, entraram em contato 
com o escritório de arquitetura corporativa Neumann Kohn. A execução esteve a car-
go da empresa construtora Trevisiol Hnos. e para março de 2004 o escritório já esta-
va inaugurado, com um custo de aproximadamente um milhão de dólares.

O estilo arquitetônico foi chamado de “criollo inovador”, tanto pelos materiais utili-
zados quanto pelo conceito de suas formas. “É criollo porque foram feitos dois gran-
des pátios internos como nas antigas casas das fazendas.  Além disso, suas janelas 
permitem contemplar a amplitude da pampa bonaerense e internamente oferece 
uma sensação de resguardo”, disse Lucio Neumann.

“Está equipado com uma tecnologia que permitirá o fluxo rápido das informações; os 
espaços interiores favorecerão o trabalho em equipe, o desenvolvimento da auto-lide-
rança, e a formação de uma rede de líderes”, disse Gustavo na inauguração. “A sala de 
aula que inauguramos (depois levaria o nome de Héctor Ordónez) faz com que esteja-
mos em contato direto com o mundo, o mundo de Casares, o mundo no meio do cam-
po; sonhamos ela como o centro que estimulasse as nossas melhores idéias”.

No dia da inauguração do escritório foi realizada 
uma videoconferência com Palomb Izquierdo.

Os convidados visitam os novos espaços 
de trabalho.

“ Há circunstâncias de cuja 
transcendência não nos 
damos conta no momento, 
por estar vivendo-as de 
dentro. Mas depois, vistas 
com um pouco mais de 
distância, aparecem em 
toda a sua dimensão.
Eu acho que a inauguração 
do escritório é uma marca 
histórica na vida da Los 
Grobo, empresa e família, 
bem como da comunidade 
de Carlos Casares.
Acho que ainda estamos 
muito longe de poder 
medir o valor simbólico 
que tem e sua projeção
do futuro.”

Leonardo Schvarstein.
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A terceira filha de Adolfo e Edith se incor-
porou à empresa em 1994. Ela estava 
morando com seu marido, Germán Von 

Wernich, nos Estados Unidos, onde ele dirigia 
um estabelecimento voltado para a cria de cavalos 
de pólo. A decisão de regressar para a Argentina 
foi tomada depois do nascimento de sua primeira 
filha, em um momento em que a empresa come-
çava sua etapa de crescimento exponencial. 
“Sentíamos que nos necessitavam”, comenta Ga-
briela, reforçando esse sentido de destino comum 
que a família demonstra. “Germán se incorpo-
rou a trabalhar como encarregado dos campos e 
das plantas de silos. A construção da planta de 
Guaminí esteve ao seu cargo”, continua. Gabriela 
tinha estudado a carreira de Comunicação 

 Social na Universidad del Salvador, mas nova-
mente no país, fez o professorado de Artes Vi-
suais.  “No começo, alternava entre a Los Grobo 
e a minha oficina de arte. Mas sentia que não 
podia deixar os meus irmãos sozinhos atendendo 
a minha parte, assim foi como, aos poucos, fui 
encontrando a face artística do negócio”.
Completamente envolvida na estrutura gerencial, 
teve ao seu cargo a área de Compras e Serviços In-
ternos. “Nessa época, as compras eram muito rele-
vantes, pois começávamos a realizar investimentos 
como escritórios e plantas de silos e meu agregado 
de valor para a empresa era garantir que fossem res-
peitados os padrões de qualidade que definiam as 
diferentes unidades de negócios, bem como procu-
rar as melhores condições econômico-financeiras.

Gabriela: acompanhar e fazer parte

A outra inovação foi a identidade visual do grupo, que esteve a cargo do consultor 
Sebastián Guerrini.

Como acontece na historia da Los Grobo, Sebastián, além da sua expertise e criati-
vidade em matéria de design, tinha um profundo conhecimento do mundo rural. Ti-
nha-se casado com uma engenheira agrônoma e morava em Trenque Lauquen, on-
de se dedicava à produção agropecuária orgânica no campo familiar.

“O sistema de identidade visual está baseado em três variáveis: Primeiro, a cor ama-
rela/laranja típica dos cereais e oleaginosas, quer dizer, a cor central da atmosfera on-
de é desenvolvida a atividade da companhia. Segundo, o nome Los Grobo, que co-
nota visualmente solidez e estabilidade e um corte dinâmico até o presente. O ter-
ceiro elemento do sistema é um símbolo que reflete de forma abstrata o espírito da 
companhia”, explica Sebastián. 

2008200319991993Origen

Evolução do logotipo
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“ Projetou-se um sistema 
de identidade visual 
complexo. Esteve 
baseado em três 
variáveis: primeiramente, 
a cor amarela/laranja 
típica dos cereais e 
oleaginosas, e que é a 
cor atmosférica central 
da atividade atual da 
empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em segundo lugar, 
incluímos o nome “Los 
Grobo”, representando 
visualmente a solidez e 
estabilidade do nome 
com uma tendência 
moderna e dinâmica.  
Por último, incluímos 
o elemento mais 
importante do sistema: 
um símbolo que reflete 
de um modo abstrato o 
espírito da companhia.”

Sebastián Guerrini

A área que liderava implicava também ocupar-
se de satisfazer as necessidades e expectativas dos 
clientes internos e externos e de organizar a pre-
sença da companhia em eventos, como as exposi-
ções rurais ou os congressos”. Ao mesmo tempo, 
capacitou-se para a gestão, realizando o programa 
de Management na Escola Kelloggs de Chicago, 
o curso de pós-graduação de Agronegócios e Ali-
mentos na UBA e o de marketing na IAE (Uni-
versidad Austral).
“Quando decidimos profissionalizar a diretoria 
e incorporar membros extra-familiares, eu esta-
va muito envolvida liderando e formando a área, 
com mais de 20 pessoas ao meu cargo. Então 
decidi designar alguém para que ocupasse o meu 
lugar e me representasse na diretoria, essa pessoa 
foi o Negro Ordóñez.
“Lembro que quando lhe contei a minha decisão, 
ele ficou muito emocionado. Antes ou depois de 
cada reunião nos juntávamos e ele, além de con-

tar-me o acontecido, aconselhava-me para que eu 
consolidasse a minha posição de acionista. Quan-
do o Negro já não esteve, eu já estava mais forma-
da, com a equipe pronta e disposta para ocupar o 
lugar que ele tinha me deixado”, conta.
Gustavo e Paula coincidem em destacar o papel 
que jogou como acionista: “Muitas vezes fez com 
que a balança fosse em favor do projeto que está-
vamos vivendo ao mudar o estilo de gestão; sua 
intervenção fez com que a profissionalização pu-
desse ser mantida”.
Em 2008, Gabriela deixou a área de abastecimen-
to e passou a se desempenhar como diretora de 
Responsabilidade Social Empresária.  “O nosso 
objetivo era gerar estratégias de desenvolvimento 
em longo prazo e facilitar o logro dos objetivos 
da organização considerando as variáveis econô-
micas, sociais e ambientais, tanto do Grupo Los 
Grobo como dos grupos de interesse com os que 
se relaciona.”

O ícone, que se instalou rapidamente no mundo dos agronegócios, está inspirado 
nas pinturas rupestres do povo Tehuelche, que morava na região da onde é originá-
ria a empresa.

Por outro lado, associa o sol, o girassol, o arado de discos ou grade, uma engrena-
gem ou um ponto de reunião. “Reflete as raízes, o sentimento de pertença e o com-
promisso da família com sua zona, seu espaço de trabalho e de vida em um merca-
do costumado ao vai-e-vem de empresas locais e estrangeiras”, explica o criativo.

Gabriela, formada em Comunicação Social pela Universidad del Salvador, encarre-
gou-se de coordenar o processo e depois por em prática o Manual de Identidade 
Corporativa. “O objetivo era ter uma identidade única. Com os novos investimentos 
e as sucursais que se iam criando, viajava de um lugar para outro para garantir o cor-
reto uso do manual e, além disso, para colaborar no que diz respeito a infraestrutu-
ra, sempre com base no lema “Queremos ser o melhor ambiente para as pessoas e 
seu meio.
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Rumo à empresa multilocal
O outro grande processo em gestação quando finalizava o século XX era o de con-
verter a empresa em uma companhia regional ou, isto é, uma multilocal.

O pensamento era que assim como a deslocalização da produção dentro da Argen-
tina jogou um papel crucial na competitividade da empresa, agora a Los Grobo cer-
tamente podia replicar o processo fronteiras para fora.

A crise argentina de 2001 ocupou temporariamente a atenção do management da 
empresa, mas depois da desvalorização do peso, em 2002, Gustavo entra em conta-
to com o empresário uruguaio Marcos Guigou.

Marcos soube da existência da Los Grobo graças a uma conferência que Huergo mi-
nistrou em Dolores (Uruguai), em setembro do ano anterior, mais precisamente dois 
dias antes do atentado das Torres Gêmeas. 

Como a Los Grobo, ele também era um inovador na agricultura do seu país e tinha 
incorporado o cultivo da soja – era um dos principais semeadores no seu país – e o 
plantio direto.

A palestra de Huergo agiu como disparador do interesse por tender pontes de inte-
gração com os produtores argentinos.

Acompanhado por Juan Angel de la Fuente, seu tabelião e homem de confiança, 
Marcos chegou à Argentina em março desse convulsionado ano.  A agenda que lhe 
tinha armado o jornalista incluía reuniões com diretivos da Bolsa de Cereais de Bue-
nos Aires, da consultoria Cazenave y Asociados, da El Tejar e da Los Grobo.

D epois de ver qual era a situação, Gustavo 
sempre queria ir por mais. Lembro-me 
das discussões sobre a superfície que 

devíamos plantar: Gustavo sempre achava que 
eram poucas. Marcos preferia avançar sobre coi-
sas mais domináveis, isso passava em muitos as-
petos, caminhões, plantas, alguma agroindústria.  
Lembro-me da famosa frase do Gustavo “Não 
sejam tão uruguaios”, referindo-se à prudência.  
O bom das reuniões é que quando as duas per-
sonagens se juntam cria-se uma espécie de magia 
e logram equilibrar a balança de maneira exata, 
que é o centro do sucesso da companhia”.
Assim reflexiona cinco anos depois da parceria 
entre a Los Grobo e Marcos Guigou, Juan Ángel 
de la Fuente, um tabelião de 37 anos, que em 
2002 cruzou o Rio da Prata acompanhando seu 
amigo e cliente para explorar as possibilidades de 
negócio na costa sul do estuário.  Como empresa, 
a Agronegócios del Plata cresceu durante a pri-
meira década do século XXI até se tornar o tercei-

ro grupo de produção agrícola do Uruguai. Pas-
sou de plantar 11.000 hectares em 2003/04 para 
70.000 em 2008/09 e de comercializar 80.000 
toneladas para 378 nesse lapso. No âmbito tec-
nológico, a ADP manteve a liderança inovadora, 
virando uma empresa do conhecimento do novo 
século. Todos os campos contam com mapas ge-
oreferenciados e a agricultura de precisão é prá-
tica habitual, além do plantio direto, rotação de 
culturas e nutrição. Porém, para Juan, a principal 
mudança não foram os números nem a parte tec-
nológica. “Foi o cultural, a ADP é a verdadeira 
empresa da Sociedade da Informação. Eu sou de 
Dolores, um pequeno povoado do interior do 
Uruguai.  Quando o meu avô ia para o barranco, 
o armazenador tentava dar-lhe a menor infor-
mação possível; o paradigma era “informação é 
poder”. Desse jeito funcionavam as coisas antes. 
O que aconteceu com a Los Grobo é que eles nos 
mostraram que é muito mais conveniente com-
partilhar a informação do que acumulá-la.

 
e restringi-la; fizeram com que na cultura dos 
agronegócios entendêssemos que “o poder não 
deriva da informação em si (que hoje é aberta e 
global), mas sim de poder compartilhá-la”. Esta 
visão influiu muito em todos nós e passamos a 
difundi-la entre as nossas famílias, no clube so-
cial ou onde andávamos e isso representa uma 
mudança cultural muito grande”. “Criar uma 
empresa, fazê-la crescer e obter benefícios são 
coisas que muitos lograram; mas, mudar cultu-
ralmente o negócio é algo que nunca ninguém 
tinha tentado e a ADP não só o tentou, mas tam-
bém o logrou com sucesso”.
“Isso hoje a converte em um referente nacional 
desta cultura, nisso inovamos mais do que em 
outras coisas; e de fato hoje é um discurso que 
vemos em outras empresas, não nos molesta: pe-
lo contrário, é um orgulho para nós”, reflexiona.  
Como primeiro passo rumo à empresa multilo-
cal, o caso da ADP é muito representativo no 
que diz respeito ao respeito pelas pessoas e a sua 
cultura. “A ADP é uma empresa uruguaia, on-
de trabalhamos uruguaios, com visão uruguaia 
e por isso somos conhecidos e respeitados, mas 

ADP, a convergência de culturas

Marcos Guigou.

Juan Ángel de la Fuente.
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“O gordo último é um fenômeno e, além disso, canta”, lembra-se De la Fuente que 
lhe disse a Marcos quando regressavam para Colônia (Uruguai) no ferry, depois de 
um intenso dia de trabalho que finalizou com um jantar em Puerto Madero com o 
pessoal de Casares.

Com a idéia de integrar negócios, o primeiro que apareceu no horizonte foi a compra 
de um moinho de farinha em Palmira (perto de Colônia), que nunca foi concretiza-
do, mas que serviu para que as partes se fossem conhecendo. “Nós trouxemos mui-
to mais do que tínhamos ido a buscar, a confiança e amizade de Gustavo, algo que 
não cota na bolsa”, lembra-se Juan.

Depois viram as idas de uns para Dolores e as dos outros para Casares, com as que 
foi tomando forma a parceria em volta ao negócio agropecuário.

“Foi uma negociação na que praticamente nada foi discutido.  Era uma parceria a 
meias, onde a maioria das coisas eram intangíveis.  Marcos contribuía com o conhe-
cimento do território e nós com a gestão.  O capital, obviamente, era colocado a 
meias”, explica Gustavo.

O fato é que aquilo que começou a madurar no final de 2003, tomou forma definiti-
va em 2004 sob a denominação de Agronegócios del Plata (ADP). A influência que ti-
nham exercido as idéias da globalização, da transnacionalização das companhias, foi 
plasmada como primeiro passo no vizinho país do Uruguai.

 

obviamente que a nossa posição é fortalecida ao 
sabermos que contamos com o apóio do grupo; 
os uruguaios somos de baixo perfil, onde as pala-
vras Grande Grupo, nem sempre são favoráveis”, 
opinha Juan.
A sua função é a de assessor legal, mas o ótimo 
relacionamento que estabeleceu com Gustavo e 
sua família o levou a participar das reuniões de 
diretoria como responsável de redigir as atas. 
“Hoje, com o passar do tempo, com as mudan-
ças operadas na Los Grobo e com a profissiona-
lização das companhias, vejo a Marcos e Gusta-
vo em perfeita sintonia para consolidar a ADP; 
Gustavo compreendeu perfeitamente os tempos 
uruguaios e Marcos, por seu lado, soube se ante-
cipar e ganhar boas oportunidades; dessa surgem 
e são concretizadas coisas inovadoras que geram 
uma contribuição importante para o país; não 
quero esquecer-me que tudo funciona e é logra-
do porque também existe uma equipe de pessoas 
extraordinária, que não faz o que quer, mas quer 
o que faz, o qual é liderado por Paula e Andrea 
na Argentina e por Viviana no Uruguai, e possi-
bilita que o “avião voe sem contratempos””. É a 
convergência das culturas sustentada na confian-

ça mútua. Essa mudança enraizou-se em ADP. 
Quando em 2008/09 o clima e os mercados jo-
garam em contra da
 
maioria dos produtores, a atitude da companhia 
– cuja estratégia de cobertura nos mercados de 
futuro permitiu-lhe capturar os altos valores dos 
commodities da metade de 2008 - não foi avas-
saladora respeito dos que não tiveram sucesso, 
tudo o contrário. “Manteve-se a calma, sempre 
oferecemos ser parceiros e crescer juntos, temos 
uma visão em longo prazo, fato pelo qual a nossa 
visão não é oportunista, mas sim de buscar com 
clientes, parceiros e amigos um benefício com-
partilhado”. É a mudança cultural baseada na 
generosidade para compartilhar.

 O começo de ADP em 2004.

Os engenheiros da ADP.
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Paraguai surgiu como o passo seguinte, mas de uma forma diferente.

Gustavo já tinha estado em 2004, convidado por um familiar de Paula que desempe-
nhava um cargo executivo no Banco Regional.

A impressão que lhe deixou o país foi que já havia uma forte presença de produtores 
de origem brasileiro fazendo agricultura industrial - talvez como o faria a Los Grobo 
logo depois - e, ao mesmo tempo, estavam as grandes companhias do agronegócio 
operando na comercialização, o que resultava uma situação diferente à do Uruguai, 
um território muito mais virgem para seu modelo de negócio.

Porém, um empresário argentino que tinha desembarcado no Paraguai com sua 
companhia Forestal Iguazú SA oferece ao pessoal de Casares fazer-se cargo da pro-
dução agrícola.

Pedro Zurro, nesse momento gerente de produção, é designado para conduzir o em-
preendimento paraguaio, que adota o nome de Tierra Roja.

A empresa começou em 2005 plantando 5.000 hectares na região de Alto Paraná, no 
sudeste do país. Mas uma inusual seca jogou em contra da produção e o exercício 
encerrou com perdas econômicas. 

Embora nos anos seguintes, a superfície foi aumentando significativamente, os nú-
meros não acompanharam a tendência.

“Recém em 2008 obtivemos um bom exercício”, explica Gustavo. “Mas Tierra Roja é 
um projeto importante na medida em que se estabilize a organização e o negócio. A 
idéia é replicar o modelo argentino de produção e serviços, o que constitui um gran-
de desafio, especialmente no que diz respeito a serviços, pela falta de infraestrutu-
ra e o risco creditício”.

A expansão agrícola 
do Paraguai

A agricultura paraguaia desfru-

ta do efeito contágio da dinâmica 

que caracterizou o resto dos países 

do Mercosul, na carreira por forne-

cer  alimentos ao mundo.

O censo encarregado pelo Gover-

no em 2008 indica que entre 1991 

e esse ano a superfície agrícola foi 

duplicada, passando de 1,66 para 

3,36 milhões de hectares.

A maior parte dessa superfície es-

tá localizada na região oriental do 

país e está voltada para o cultivo 

da soja. Os departamentos de Al-

to Paraná, Itapuá, Canindeyú e Ca-

aguazú são responsáveis por mais 

de 80% da superfície implantada 

com a oleaginosa, que na campan-

ha 2007/08 chegou a 2,46 milhões 

de hectares.

Embora a produção de soja seja 

muito dependente das condições 

climáticas da campanha, em anos 

e sem maiores complicações ul-

trapassa os 6 milhões de tonela-

das, com um rendimento médio 

por hectare de aproximadamen-

te 2.700 Kg/ha, equiparável com o 

rendimento dos principais países 

produtores.

Em forma crescente, a produção 

deste cultivo é conduzida por gran-

des empresas voltadas para o plan-

tio. As autoridades paraguaias le-

vantaram a existência de 27.700 

produtores de soja em 2008, dos 

quais só 2% (482) plantava mais de 

1.000 hectares.  Não obstante, es-

se grupo é responsável de 40% da 

colheita da oleaginosa.
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Mapa evolução da Superfície Plantada 1984-2004. 

1 1984: Carlos Casares. 4.000 hectares, dos quais 3.000 estavam em 
vários campos como La Unión (que se conserva até hoje), El Peludo, e La 
Ñania, e outros 1.000 arrendados. 

2 1985: Cuenca del Salado e Oeste Arenoso. Severas inundações em toda 
a região. Começam a crescer em superfície plantada através do oferecimento 
de efetuar a colheita em terras emprestadas sob a condição de deixar plantada 
pastagem ao finalizar a colheita. Começam os plantios associados.

3 1991: Pehuajó e parte do oeste bonaerense. Compra de campos, 
começa o desembarque zonal.  Arma-se a primeira sucursal com o Vasco 
Equlza. Começa o relacionamento com Beto de la Cruz, primeiro parceiro do 
que logo foi conhecida como a rede de plantios associados.

4 Começo dos anos 90:  Salliqueló, Henderson, Bolívar. Rene Thomas, 
Luis Prado. Eduardo Massola, comissionista que se vincula oferecendo um 
campo e termina propondo uma sucursal em Saliqueló. Etapa fundacional.

5 Começo dos anos 90: 30 de Agosto. Ricardo Nieva em Casbas e Félix Albo 
e Nora Arruti em 30 de Agosto, que terminam conformando a primigênia 
rede comercial da Los Grobo.

6 1993:  Oeste bonaerense e este de La Pampa.  Relacionamento com 
Ignácio “Nacho” Prado, um empreendedor da zona de Trenque Lauquen que 
tinha um pool de plantio de aproximadamente 25.000 ha.

As três campanhas agrícolas que vão de 1992/93 até 1994/95 
constituem uma marca na história da Los Grobo. Entretanto, a 
superfície plantada passou de 15.000 para 30.000 hectares e logo 
depois para 75.000 na campanha seguinte.

7 2003: Uruguai.  Agronegocios del Plata (ADP). 11.000  hectares plantadas 
na campanha 2003/04. Começo da expansão horizontal até outros mercados  
Empresa multilocal.

8 2004:  Paraguai.  Tierra Roja.  A empresa começou em 2005 plantando 
5.000 hectares na região de Alto Paraná, no sudeste do país.

O engenheiro Pedro Zurro liderou o 
desembarque nas terras guaranis em 2004.

A planta de Minga Guazú, na 
região agrícola este do Paraguai.

Juan Errea, Adolfo, Gustavo e Pedro Zurro
na turnê de Responsáveis Técnicos pelo Paraguai.

Andrea, Juan Paradiso, Gastón “ Tucu” 
Sortheix, Ismio, Gaby Grobo e Cachito.
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A equipe de Tierra Roja, em 2008, na 
planta de Minga Guazú.



O terceiro passo para constituir o que o economista e diretor da Los Grobo, Jorge 
Forteza, denomina “uma multinacional de bolso”, foi o desembarque no Brasil.

Gustavo começou a viajar a esse país em 2000, à região dos Cerrados, convidado pe-
la Syngenta. O trabalho de exploração continuou durante os anos subseqüentes, até 
que em 2007 chegou a proposta da Pactual Capital Partners (PCP), que despertou o 
interesse dos argentinos.

“Basicamente foram duas coisas as que nos interessaram da PCP, uma que maneja-
vam dinheiro deles, não de terceiros, e a outra, que não só queriam investir o dinhei-
ro, mas também participar da gestão”, conta.

O acordo fechou-se abrindo pouco mais de um quarto de capital acionário da com-
panhia em troca de uma contribuição de 100 milhões de dólares.

Embora os membros da família continuaram com a grande maioria do pacote acio-
nário, foi a primeira vez que o capital era aberto a terceiros5.

Necessitávamos financiar o crescimento e neste caso não era possível o reinvesti-
mento de utilidades. De modo que ficavam três opções: Ir ao circuito bancário, abrir 
o capital da empresa para negociar na Bolsa ou integrar a um parceiro”, continua. 

“Cada uma implica um custo de dinheiro ligado com um risco inversamente propor-
cional.  O custo mais barato é o banco, mas o de maior risco. Contrariamente, abrir o 
capital para um parceiro é mais custoso, mas o risco se compartilha”, explica Gustavo.

5  Guigou integrou-se depois como acionista.

“ O que nos interessou 
da PCP foi não só 
seu papel como 
investidores, mas 
também seu interesse 
por participar na 
gestão.”

Em 2000, Gustavo viaja para o Brasil convidado 
pela agroquímica Novartis. Em Londrinas, com 
Gustavo Duarte e Fernando Solari.
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PCP é um fundo de investimento e desenvolvimento de negócios integrado por 70 
empreendedores brasileiros que vinham de operar no negócio financeiro via o ban-
co brasileiro Pactual, vendido em 2006 ao banco suíço UBS.

O ingresso de novos acionistas constituiu uma operação complexa, mas que resultou 
uma grande aprendizagem para a organização.

A pergunta chave era que percentagem do capital se correspondia com a contribui-
ção oferecida, o que era simplesmente avaliar a companhia. 

Os usos do negócio para este tipo de operações estão baseados em estimar os resul-
tados futuros da empresa (Ebitda ou Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 
Amortization) e depois aplicar-lhes um fator de multiplicação. 

“O que se discute na verdade é esse valor de multiplicação, mais do que o Ebitda e 
que simplifica o verdadeiro valor de uma companhia, que é a sua capacidade de ge-
rar fluxos de fundos futuros em forma sustentável”, explica Gustavo.

Uma vez acordado que os 100 milhões de dólares iam corresponder a uma participa-
ção de 25% da companhia, o desafio imediato foi armar os contratos.

“Os contratos são o acordo entre os acionistas, que definem a governação da com-
panhia, isto é, definem o sistema de tomada de decisões para seja justo com o acio-
nista minoritário. Ao mesmo tempo é preciso armar um sistema de incentivos, de mo-
do que todos fiquemos alinhados com eles”, disse Gustavo. Com Roberto Rodrigues, nesse então ministro 

de Agricultura de Brasil no governo do 
presidente Lula da Silva.

O grupo de argentinos sai da visita à 
Bolsa de São Paulo.

“Construindo o Mercosul”. Em 2006, a Los Grobo viaja para o Brasil com seus clientes. Entre outros, participaram Diego 
Chiattelino (na esq. de Gustavo), Sebastián Popik (abaixo, na dir.), Marcos e Inés Rodrigué (da La Redención Sofro), Oscar 
Alvarado e Luis Kasdorf (da El Tejar), Federico Ruiz Guiñazú, Andrés Laburu, “Nino” Bianchi, Pedro e Clara Lacau.
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Formalmente, o acordo fica fechado em fevereiro de 2008. Como resultado disso, 
Gilberto Sayao da Silva, André Sa e Bruno Madeiros se incorporam à diretoria do 
Grupo Los Grobo.

Com essa injeção de capital, a companhia sai na procura de novos negócios no Brasil.

Aparece no horizonte a Ceagro, uma companhia que opera nos estados de Mara-
nhão, Piauí e Tocantins (Mapito), no centro norte do país, região que experimenta um 
rápido incremento dos seus negócios.

A Ceagro possui 120.000 toneladas de capacidade estática de armazenamento e ori-
gina anualmente perto de 220.000. A sua característica de ser a maior companhia de 
grãos da região não vinculada a uma multinacional a torna atraente para a estraté-
gia da Los Grobo.

O acordo é fechado em abril de 2008, com o grupo contribuindo com 25 milhões de 
reais para a aquisição de uma percentagem minoritária da empresa.

O vertiginoso desembarque no Brasil continua com a aparição da Selecta, uma em-
presa localizada em Goiás com fortes problemas financeiros que derivaram em um 
processo de concordata.

A Los Grobo oferta em processo judicial e resultam ser os únicos. Em outubro de 
2008, a operação de originação de grãos da Selecta é absorvida e passa a fazer par-
te do grupo.

André Sa e Flavio Inoue..

Paulo Fachim (esquerda), o líder da 
Ceagro em Batavo.

Com Fabio Miquilino (de pé) trabalhando 
com a equipe comercial da Los Grobo do 
Brasil, em Cristalina (Goiás).
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19,1 milhões de dólares de faturamento

200 funcionários diretos

4,000 hectares plantados (2008/09)

520,000 toneladas comercializadas (2007/08)

13,3 milhões de dólares de faturamento 

20 funcionários diretos 

Depósito em Tatuí 

Centro de negócios em Recife 

Moinho em São Paulo (alugado)

Primeiras viagens
de caráter exploratório
para ao Brasil.

Aliança frustrada
para entrar no
mercado da farinha

São iniciados
os contatos
com a PCP

Fevereiro 
O Grupo PCP ingressa
ao pacote acionário
do Grupo Los Grobo

Abril
É adquirido
40% das ações
da Ceagro

Outubro 
Selecta Sementes é
absorvida e transformada
na Los Grobo Brasil

considerada como a
região de maior expansão

em matéria agrícola

Dados de faturamento sobre balances fechados
em 30 de abril de 2008 (Los Grobo Agroindustrial do Brasil),
em 31 de dezembro de 2007 (Los Grobo do Brasil e Ceagro

• 190 funcionários diretos 

• 40,000 hectares de agricultura

• 300,000 toneladas de grão comercializadas 

 (2007/08)

Chegada ao Brasil

Finalmente, em 2008, com a 
incorporação à diretoria dos 
parceiros brasileiros da PCP 
(Gilberto Sayao da Silva, Andró 
Sa e Bruno Madeiros), é 
definida uma nova estrutura 
em forma de holding de 
empresas e o esquema atual de 
governança
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Reconfiguração como grupo
e chegada ao mercado de capitais 
Este processo de deslocação da Los Grobo, para torná-la uma empresa do Merco-
sul, não houvesse sido possível sem uma profunda transformação organizacional e 
cultural prévia.

Podemos falar de uma primeira etapa que se estendeu até 1995, onde o crescimento 
passava pelo esforço dos membros da família, não só no que diz respeito ao traba-
lho, mas também no aspecto econômico. É a etapa da empresa familiar.

“Gustavo e Paula eram os que punham o corpo no campo”, lembra com muito cari-
nho Raúl Carbajal sobre esses primeiros anos da década de 90, quando ele começa-
va a fazer parte da gesta.

As retiradas dos acionistas eram mínimas- limitadas aos salários- e todos os exceden-
tes eram investidos.

Naqueles anos primava o critério de crescer em base ao giro do negócio e de cuidar 
os lucros por meio da compra de campos.

“Nesse momento nos demos conta de que tomando dívida e talentos (recursos hu-
manos) podíamos crescer muito mais rápido, que podíamos quadruplicar o negó-
cio”, explica Andrea.

Trata-se da adaptação a um novo paradigma no processo de agregar valor. O fator 
terra deixa de ter tanta relevância como lhe era atribuída e o conhecimento ocupa 
esse lugar.

Os Grobocopatel coincidem em mudar a estratégia: Primeiro deixam de comprar 
campos como refúgio do dinheiro e logo mudam por completo o paradigma que ti-
nha desenvolvido Adolfo.

Com o intuito de incrementar o capital social, 
foi organizado um almoço em Mar del Plata 
para os acionistas do Fideicomisso Grobo I.

Apresentação das Obrigações Negociáveis na 
Bolsa de Valores de Buenos Aires.
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Ele tinha concebido o armado de pacotes de sociedades agropecuárias (que in-
cluíam terras) para cada um dos filhos, pensando que no futuro cada um tomaria o 
seu caminho.

Mas seus filhos fizeram tudo o contrário: fusionaram esses pacotes em um grande 
grupo. “Os irmãos sejam unidos, porque essa é a lei primeira”, disse o Martin Fierro 
e a Los Grobo o ratificam com os fatos.

Em abril de 2003 fica formalmente constituído o Grupo Los Grobo. As quatro empre-
sas agrícolas são fusionadas em duas, Ama SA e Sedas SA.

A primeira leva o mesmo nome com o qual tinha sido adquirida, mas a segunda é 
nomeada assim em homenagem ao avô maternos dos irmãos, José Feler, trabalha-
dor da seda de profissão.

Desse modo, as diferentes companhias operacionais (transporte, moinho, serviços) 
dirigidas pela Los Grobo Agropecuaria, são integradas num grupo, somando as agrí-
colas.

A organização como grupo assentou as bases para que sejam produzidos importan-
tes saltos qualitativos: foi a partir desse momento quando a gestão foi profissionali-
zada, foram incorporados diretores externos independentes e começou a expansão 
da rede para outros países.

Produziram-se também mudanças nas formas de se vincular ao mundo financeiro.

O ingresso da Los Grobo no circuito do dinheiro tinha sido da mão do crédito ban-
cário, mas não de giro rápido, uma campanha como muito.

Um dado claro é que recém para a construção das plantas de armazenagem de Mon-
te e Saladillo a companhia tomou um crédito ao longo prazo, por um valor que só 
cinco anos depois pode parecer ínfimo, três milhões de dólares, com o Banco de In-
versión y Comercio (BICE).

Nesse mesmo ano, 2003, e já agindo como grupo, a Los Grobo aprofunda a estraté-
gia e se aproxima ao mercado de capitais.

A primeira experiência é feita com a Bolsa de Valores de Mar del Plata, lançando um 
fideicomisso de plantio, que abrangia 10.000 hectares e que implicou pouco menos 
de três milhões de dólares.

Por um dia, os engenheiros usam terno (Solari, Errea, De la Cruz, Rey, etc.). 
As circunstâncias o valiam.

“ À medida que a 
companhia crescia 
e se consolidava, 
os instrumentos 
financeiros que 
utilizava iam se 
sofisticando, 
até chegar ao 
lançamento de ON 
por 20 milhões de 
dólares.”

Adelmo Gabbi, presidente da BCBA, no 
lançamento das ON.
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“A idéia não só era nos aproximar do mercado de capitais e suas instituições, mas 
também dar a oportunidade ao público urbano de fazer parte do negócio agropecu-
ário e dessa forma também ajudar a difundir o campo”, explica Andrea.

O fato é que desse primeiro fideicomisso, pularam para outro plurianual por meio da 
Bolsa de Valores de Buenos Aires, onde também obtiveram a aprovação para o lan-
çamento de obrigações negociáveis (ON).

As ON ofereciam vantagens respeito do financiamento bancário tradicional: por um 
lado não exigia imobilizar bens em garantia e, pelo outro, constituía um financiamen-
to de longo prazo, isto é, aliviava a pressão de ter de renovar as condições a cada 
seis meses.

Por outro lado, as obrigações impostas pelo acesso ao mercado de capitais resulta-
ram numa aprendizagem da organização no que diz respeito às formas e os processos.

“Tem a ver com a qualidade. Serviu para relacionar-nos com o mundo das classifica-
doras de risco, o que implica auditorias, avaliações internas, ferramentas que em de-
finitiva ajudam a melhorar os processos”, pensa Andrea.

Autorizados por um total de 60 milhões de dólares pela Comissão Nacional de Va¬lores, 
a Los Grobo lança com sucesso, em novembro de 2007, uma primeira série por 20 mi-
lhões, que serve tanto para afrontar as demandas de capital de trabalho como para a 
compra de outras companhias, como o moinho de farinha Cánepa Hermanos.

O prefeito de Monte corta a fita 
de inauguração.

Inauguração Planta de Monte.

“ A idéia não só era 
nos aproximar do 
mercado de capitais 
e suas instituições, 
mas também dar 
a oportunidade ao 
público urbano de 
fazer parte do negócio 
agropecuário.”
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Não obstante, ainda ficavam algumas questões para resolver. É que parte do finan-
ciamento que tomava o grupo era derivado para a rede de clientes e provedores; 
quer dizer, a Los Grobo assumia um risco creditício para um dinheiro que em última 
instância terminava sendo transferido a terceiros.

Nesse momento surge a possibilidade de constituir uma sociedade de garantias re-
cíprocas, a ferramenta que acabou solucionando o problema e se tornando mais um 
fator da competitividade (Capítulo 3).

A função da empresa como representante do setor agropecuário no mercado de 
capitais é destacada por Adelmo Gabbi, presidente da Bolsa de Valores de Bue-
nos Aires. “Há muitos anos que trabalha na Bolsa com um cumprimento fiel e estri-
to das suas obrigações, o que faz com que seus produtores sejam confiáveis, e is-
so é muito importante porque graças a isso os investidores priorizam as operações 
com eles”, salienta.

Gabbi destaca o fato de que as empresas do agro se aproximem deste mercado. 
“O outro dia revisava o relatório da administração da bolsa de 1980 e via como nes-
sa época 90% da atividade institucional estava relacionada com o campo, quer dizer 
que o campo, como motor da economia, sempre esteve presente no lugar mais tra-
dicional dos negócios da Argentina que é a Bolsa de Valores de Buenos Aires.” Mais 
de cem anos depois, a Los Grobo retoma a linha histórica que vincula o mundo finan-
ceiro com o produtivo.

Inauguração da planta de Saladillo, “El 
Paraíso de Freda”.

Hernán D’Amico, num alto no pregão da 
Bolsa de Cereais de Buenos Aires.

A origem agropecuária da economia argen-
tina leva a um vínculo de muitos anos en-
tre as empresas do setor com o mercado 

de valores.
Seja porque as suas ações cotam na bolsa, porque 
têm emitido obrigações negociáveis, constituído 
fideicomissos ou operado com cheques de paga-
mento pós datado, são numerosas as companhias 
vinculadas com o agronegócio que participam 
neste mercado. No ramo das obrigações nego-
ciáveis é destacável o lançamento feito pela Avex 
AS, no final de 2006, que encontrou nos inves-
tidores a via para financiar seu empreendimen-
to de produção avícola orientado à exportação. 
Também operam nesse segmento as companhias 

de laticínios como a Mastellone Hnos e a Sancor, 
os frigoríficos Quickfood e a agroindustrial da 
família Werthein.
Outro ramo de grande atividade é o dos prove-
dores de insumos, que encontraram na emissão 
de fideicomissos de contas a receber um me-
canismo para o financiamento dos produtores 
agropecuários.
No que diz respeito à cotação de ações, operam 
tanto empresas de produção primária (Cresud) 
quanto moinhos de trigo (Juan Semino SA, Mo-
rixe Hnos. SA), produtores de malte (Cía. Indus-
trial Cervecera SA), agroindustrias (Ledesma SA, 
Molinos Río de la Plata SA) e metalmecánicas 
(Agrometal SA).

O agro na bolsa 

A planta foi bendita por um sacerdote e um 
rabino. Na fotografia, com Edith e Adolfo.
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Redefinindo a governança
Enquanto a estratégia financeira ia se refinando, algo similar acontecia com a gover-
nança da companhia.

O antigo sistema de tomada de decisões era muito flexível e rápido, mas funcionava 
quando a empresa estava limitada a Adolfo, Gustavo e Andrea.

Os tempos tinham mudado. A família tinha crescido com a incorporação de genros e 
noras, e os “extra-familiares” ocupavam cada vez mais cargos operacionais.

Organizar a transição da empresa familiar para a profissional foi um trabalho árduo e 
que demandou ajuda externa.

Uma das primeiras pessoas em colaborar com essa transição foi Jorge Spraggon, 
quem chegou à Los Grobo pela sua amizade pessoal com o Dr. Mario Marra, o pai 
de Paula.

Nascido em Henderson, um povo muito perto de Casares, Jorge trabalhou como di-
retor de grandes empresas multinacionais e nesse momento, em 1999, desempenha-
va-se como consultor em management e marketing.

“O projeto foi do meu interesse por duas razões: a) Pela minha origem, nascido e 
criado no interior da província de Buenos Aires, tendo vivido num ambiente similar 
ao da família Grobocopatel, e; b) Pela possibilidade de aplicar a minha experiência 
como consultor de empresas numa organização em pleno crescimento e com metas 
desafiadoras”, indica Jorge.

Seu trabalho se concentrou nas áreas como planejamento estratégico, administração 
do tempo, delegação, motivação, liderança, qualidade total, etc. para o qual eram 
realizadas reuniões grupais e individuais com os diretores e o pessoal da companhia.

Mas a tarefa da profissionalização não só abrangia a função dos seus executivos, mas 
também os aspectos humanos de uma empresa familiar.

“Nesses casos convive a sociedade dos afetos, onde regem os vínculos emocionais, 
com a sociedade dos interesses, onde domina a lógica econômica. Eles já tinham for-
mulado seu protocolo familiar, mas tinham de ver como ia a ser sua construção co-

equipe de engenheiros agrônomos que trabalhou para a certificação 
das normas ISSO, durante uma jornada de capacitação.

Jorge Spraggon em uma 
capacitação para os membros da 
organização, no Rotary de Carlos 
Casares.
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mo parceiros, como ia a ser transferida uma herança de valores, de cultura empre-
endedora e, por certo, como os filhos iam suceder os pais e como ia a ser a passa-
gem da gestão”.

Quem assim fala é Luis Karpf, um psicólogo com experiência em mudanças organiza-
cionais, que desembarcou em Casares no final de 2002, para colaborar no processo.

O vínculo estabeleceu-se pelo Negro Ordoñez, aluno de Luis no curso de pós-gra-
duação em Psicologia Social Aplicada às Organizações. “Têm de conhecê-lo”, disse 
o Negro para a Los Grobo.

Depois de manter entrevistas com cada um deles e reuniões com o grupo, Luis ia 
percebendo algumas características da família.

Tinham muito internalizada a história do imigrante, que sai para frente e progride de-
vido a sua atitude positiva e empreendedora. A história do avô e do bisavô que che-
gam do Leste Europeu era uma constante nos seus relatos.

Não era um grupo que baseasse a sua organização em parâmetros de exclusão/ in-
clusão Genros e nora foram aceites com uma naturalidade pouco frequente para a 
média das empresas familiares e sua participação não era objeto de discussão.

Existia uma cultura do trabalho profundamente enraizada. Todos se vinculavam com 
o grupo em volta de uma função de gestão ou direção.

Embora esses valores facilitassem o processo, o sucesso foi atingido ao unir a família 
em volta a um projeto, que implicava duas coisas: a adoção de um “plano estratégi-
co familiar” e outro de negócios/ comercial.

O que estava se adotando nesse momento era uma visão compartilhada sobre o fu-
turo da família e da empresa. A idéia da rede de redes, o desenvolvimento multilo-
cal ou regional, a conformação da empresa social, a inserção na comunidade, eram 
os valores sobre os que giraria o destino do grupo.

“É em volta ao projeto que é construída a sucessão do poder/ condução, a transi-
ção organizacional e a profissionalização das relações de propriedade”, opina Luis.

O gestor dessa capacitação foi o 
lembrado Lolo Vazzoler (frente à porta), 
quem faleceu tempo depois.

 O engenheiro Guillermo Gallego (terceiro 
da direita), da Dow, ministrou um curso de 
trabalho em equipe para a Los Grobo.

Luis Karpf.

treinamento em Comunicação Efetiva ministrado pela Dale Carnegie Training foi 
realizado no pátio da escola Sagrada Família de Casares. Era o ano 2002.
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Outro que teve uma função destacada na transição da empresa familiar para profis-
sional foi Leonardo Schvarstein, um engenheiro industrial especializado em desen-
volvimento organizacional.

O consultor trabalhou sobre o conhecido como “Modelo de Tensões”, no qual os 
próprios atores da organização identificam as forças divergentes que existem nela, o 
que deriva na implementação de um processo de aceleração da mudança.

Assim como Karpf operava no processo de transformação a partir do âmbito fami-
liar, Spraggon primeiro e logo depois Schvarstein o faziam a partir do organizacional.

Acionistas, gerentes, cargos médios e comerciais participaram das sessões com o 
consultor, que como dado anedótico eram levadas a cabo na obra em construção do 
novo escritório na estrada nº5. 

Quem houvesse assistido essa cena de fora, essa imagem do grupo de pessoas no 
meio do escritório a meio terminar ou a meio iniciar era a ratificação de uma frase 
moldada a fogo na organização e que sintetiza seu espírito e desafio: construir um 
avião em voo.

Esses anos foram muito intensos quanto à participação de consultores na reformula-
ção da companhia.

Desenvolvimento gerencial a cargo de Leonardo 
Schvarstein (1º fila, 3º da esq.) O detalhe é que a 
capacitação era realizada enquanto o novo escritório 
estava sendo construído.

“ O investimento 
em capacitação 
dobrou o ritmo 
crescimento da 
empresa.”
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PARÂMETRO PERFIL

Centralidade “O Mundo” X Carlos Casares

Valores Familiares (confiança, 
amizade)

X Empresariais 
(rentabilidade, eficiência)

Força Centrífuga X Centrípeta

Foco Inovação X Produtividade

Responsabilidade 
social ambiental

Débil, lassa X Forte, sólida

Estratégia Crescimento X Sustentabilidade

Expansão horizontal X Integração vertical

Re-investimento Negócios X Organização (estrutura, 
processos e sistemas)

Relação com clientes Cooperação X Competência

Relação com 
provedores 
(agroinsumos)

Cooperação X Competência

Sociedades “externas” Participadas X Controladas

Estrutura global Fragmentação X Consolidação

Descentralização 
(Unidades de Negócios)

X Centralização (Nível 
corporativo)

U.N. Zonais funcionais X U.N. Zonais 
multifuncionais

Estrutura regional Franquias (risco próprio, 
stand alone)

X Filiais (risco Grobo, 
vinculadas)

Confiança X Profissionalismo

Independentes dos 
outros negócios próprios

X Dependentes full time

Compensação variável X Fixa mais variável

Estilo de direção Empowerment 
(Teoria Y)

X Controle (Teoria X)

Management “Viveiro” 
(Endógeno)

X Incorporações (Exógeno)

Zonais com perfil próprio X Zonais com perfil Grobo

Zonais monovalentes X Zonais polivalentes

Sistemas SOHO X ERP

Família

Configuração Primária X Estendida

Diretoria Endógena X Exógena

Ad honorem X Remunerada

Funções gerenciais Prioridade de 
oportunidades

X Igualdade de 
oportunidades

Distribuição de 
utilidades

Táctica X Estratégica

Necessidades dos 
acionistas

X Necessidades da empresa

Transferência
de ações

Livre X Restringida

Atividades 
“particulares”

Restringidas X Facilitadas

Qualquer X Conexas

Administrações com 
recursos comuns

X Administrações 
independentes

Leonardo trabalhou determinados 
aspectos que desejávamos resolver como 
tensões, no entendimento que existem 
e não podem ser eliminadas porque 
em si mesmas constituem a forma na 
que é construída a organização. E têm 
conseqüências na forma de funcionar, 
por exemplo a descentralização de 
determinadas decisões traz implícitos 
novos controles, e assim, embora não 
desaparece a tensão, é conhecida e 
administrada.
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O consultor Enrique Di Lucca chegou na empresa 
com seu conceito The Human Element.

 O mesmo curso, The Human Element foi ministrado para 
a equipe de Operações. no auditório Héctor Ordoñez.

De esq. a dir. Cristian Niro (Molino 
Cánepa), Di Lucca, Joselo Bartomeoli e 
Martín Bidegain (de Operações).

Pela relação que tinha com os diretores da Rizobacter, Ricardo Yapur e Pedro Mac 
Mullen,  a Los Grobo soube do trabalho que o especialista em recursos humanos 
Enrique de Lucca tinha realizado para melhorar o funcionamento das equipes de 
trabalho.

A intervenção da consultoria de Enrique, Contacto SA, teve lugar a partir do final de 
2003, e com base no seu modelo (The Human Element) colaborou no desenvolvi-
mento de uma gestão de recursos humanos na qual a empresa potencia as capaci-
dades das pessoas.

O sucesso da consultoria e o fato de que Enrique morasse no Brasil facilitaria, a partir 
de 2008, a posta em marcha de um processo similar depois da associação dos casa-
renses com a PCP e do crescimento no mercado da principal economia do Mercosul.

Da mão de Schwarstein, que agiu durante 2004, chegaram a Casares, em 2005, Ben-
jamín Liberman e Raúl Saroka para colaborar no armado dos processos de informa-
tização, harmonizando a estrutura organizacional com os requerimentos do sistema.

A descrição de cargos no manual da companhia é um legado do trabalho desses 
consultores. Tinham chegado para assessorar sobre o sistema informático a ser utili-
zado na administração, mas começaram a detectar inconsistências respeito dos pro-
cessos e funções.

“Ajudaram-nos muito a poder nos padronizar”, comenta Paula. “Em 2006, a empre-
sa já não era a mesma que a que certificou ISO em 2000, era muito maior e eram re-
queridos ajustes”.

Apareceu também na cena Javier Palomb Izquierdo, um especialista em negócios 
de origem espanhola, conhecido entre outras coisas por ser o tradutor do pensa-
mento de Peter Drucker para  o espanhol. Oferecu à Los Grobo uma analise críti-
ca sobre a competência e ajudou na definição das estratégias comerciais. Com ca-
pacitações em pessoa ou mediante videoconferências, facilitou uma compreensão 
mais acabada das grandes tendências globais nas que está imersa a companhia.

Enrique Di Lucca (fla sup. 3º da esq) em 
Goiânia (Brasil) com todo o grupo que 
realizou a capacitação sobre Gestão das 
Empresas em outubro de 2009.
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A profissionalização da companhia implicava também um sistema de planejamen-
to das decisões estratégicas e isso envolvia diretamente o sistema de governança 
do grupo.

Ordóñez já o tinha previsto em 2003: “Evoluir de gerenciar uma rede de provedores 
e clientes para gerenciar uma rede de investidores”.

Então decidiram profissionalizar a diretoria incorporando membros independentes. 
A idéia era prover aos acionistas familiares da experiência e a visão que aportariam 
os recém chegados.

Foi assim como em março de 2004 se incorporaram Ordoñez, que com sua função 
acadêmica ajudaria a conceitualizar o cenário onde seriam desenvolvidos os negó-
cios do grupo; Carlos Etcheverrigaray, um diretor vinculado com o mundo das finan-
ças; e Fernando Oris de Roa, que vinha de se desempenhar como CEO na Citrícola 
San Miguel, companhia líder no negócio dos limões, onde a Argentina se destacava. 

Com reuniões mensais, a ampliada diretoria se ocupava de planejar o crescimento, 
discutir a gestão, exigir orçamentos, requerer informação e bem apresentada. Cons-
tituiu um estimulo para o desenvolvimento organizacional, uma área onde, como diz 
Huergo, a Los Grobo fizeram sucesso..

Por diferentes razões, essa diretoria não perdurou muito no tempo, mas marcou uma 
etapa da companhia.

Janeiro de 2009. A rede comercial da Los Grobo do Brasil 
libera energia positiva sob o mando de Enrique Di Lucca.

 O CFO da Los Grobo do Brasil, Antonio 
Neto, durante o treinamento.

Outubro de 2009, Goiânia. Programa de 
capacitação em Gestão das Empresas.



Oris de Roa tinha uma visão de integração na cadeia de valor e sonhava com a expor-
tação de algum produto onde a Argentina pudesse participar com sucesso. Inclusive 
a empresa que tinha fundado Orígenes y Destinos tinha essa visão.

“Quando conheceu a Los Grobo, Fernando disse que via muita sofisticação no ne-
gócio, mais da necessária para um negócio de commodities e sugeriu verter mais es-
forço na agroindústria. Foi na Los Grobo onde começamos a pensar na idéia de uma 
empresa industrial que transformasse grãos em proteínas animais. Como não po-
díamos fazê-lo sozinhos, Fernando entusiasmo alguns dos seus amigos e nasceu a 
Avex”, conta Andrea.

A empresa, cujo nome é o acrônimo de Alto Valor de Exportação, é um mega projeto 
de integração aviar radicado em Córdoba e que tem como acionistas a um verdadei-
ro dream team de empresários argentinos, entre os quais aparecem os casarenses. 
Oris de Roa deixou seu cargo na diretoria da Los Grobo para se ocupar do seu em-
preendimento avícola, que começou a operar em 2007. Lamentavelmente, em abril 
de 2006 faleceu o Negro Ordoñez.

“Por Paula conheci o amor, pelo Negro, a amizade”, escreveu Gustavo no Notigrobo6.

Mas, a semente da mudança tinha sido plantada e a transformação do grupo já era 
um fato.

Esses sucessos conduziram à incorporação de novos diretores independentes.

Em substituição de Oris de Roa, ingressou em abril de 2005, Alejandro Stengel, um 
engenheiro industrial da UBA que vinha de se desempenhar na consultoria de alta 
direção de empresas Booz Allen Hamilton e que no âmbito acadêmico tinha publi-
cado com muito boa chegada o caso da Arcor para a editora McGraw Hill, em co-
laboração com Inés Barbero, Jorge Forteza e Bernardo Kisakoff. O título Globali-
zar da América Latina, tinha muito a ver com a idéia da Los Grobo para o futura da 
sua empresa.

6 O newsletter bimestral da companhia para a rede de clientes e provedores.

Conheci ele em 1994 (sou um amigo dos 
novos, menos mal, porque parece que 
antes era mais difícil tratá-lo) na Secreta-

ria de Agricultura, quando trabalhava com Felipe 
Solá. Fui arrendar o campo. 
A operação foi rápida, fiz uma oferta, pensou em 
voz alta, deu seus argumentos, mas também ou-
viu os meus. Gostava de mudar de chapéu per-
manentemente. E concluiu: é correto! No ano 
seguinte me convidou a jantar com Paula a sua 
nova casa ainda sem estrear.
Ali era onde teria seu lar e consolidaria uma for-
mosa família. Perguntei porque era convidado 

se apenas me conhecia e ele disse: “Graças a que 
você arrendou meu campo, pôde comprar esta 
casa, desejo agradecer você deste jeito” Era muito 
agradecido, gostava de reconhecer, ali descobri 
algo difícil de ver a primeira vista: o Negro era 
profundamente humilde. 
Começamos uma longa e intensa relação. Eu sa-
bia que ele estava sempre pronto, para me dar 
uma frase inteligente,  profunda, sem anestesia. 
Contradizia-me para me provar e me alentava 
com cuidado.  “Não se considere muito experto, 
não se apresse, ainda é jovem e o jogo que tem de 
jogar é longo...”

 
Um dos seus primeiros trabalhos foi participar 
de uma reunião familiar, a primeira que tivemos 
com alguém externo à família. Foi dura, discu-
timos entre todos e ele fazia cirurgia maior, não 
dava trégua.  Tinha o chapéu de Psicólogo Social 
que exibia com muito orgulho.
Ele lembra que não  lhe  telefonamos por seis 
meses, porém depois dessa reunião incorporamos 
profissionais à empresa e acho, na distância,  que 
foi o fato a partir do qual a Los Grobo começou 
a se profissionalizar.
Em outra oportunidade, há aproximadamente 
dez anos, pedi para ele que me acompanhasse a 
arrumar um negócio importante. Durante a reu-
nião apliquei muitos recursos de sedução, mas 

O Negro Ordóñez, por Gustavo*

Trabalhadoras reproduzem e 
sanitizam frangos na Avex. 
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Como em muitos outros casos na história da companhia, a aproximação de Alejan-
dro foi casual. Estava realizando uma consultoria vinculada com os agronegócios e 
contatou Gustavo na sua qualidade de referente local com o intuito de obter pontos 
de vista para seu trabalho.

O encontro derivou em mais outros dois ou três e a opinião favorável de pessoas co-
mo Luis Pagani, presidente da Arcor, ou de Jorge Correa, diretor da Rabobank, além 
do mesmo Oris de Roa, derivou no ingresso do consultor à diretoria.

Nessa nova função, Alejandro participou na projeção internacional da Los Grobo.  A 
idéia era construir uma companhia multinacional a partir de um país emergente, co-
mo as índias Tata ou Arcelor Mittal (aço) ou a Chinesa Li and Fung, e embora a Los 
Grobo já estavam no Paraguai e Uruguai, restava o grande passo do Brasil para se 
constitui em um grupo regional.

Mas o processo de profissionalização da companhia levava a que Gustavo deixasse 
sua função de CEO e passasse a ocupar funções onde agregasse mais valor do que 
na operação. 

O fato anedótico foi que Alejandro participou da busca do substituto, até que Lui-
sa Bullrich, com contato direto com o líder da companhia lhe disse: “Tem a solução 
diante do seu nariz”, referindo-se a Alejandro. A idéia caiu em terreno fértil e em ou-
tubro de 2007, o ex Booz Allen Halmilton era investido como CEO da companhia.

“Achei que no começo o desafio ia a ser o que os americanos chamam de “preen-
cher os sapatos” de Gustavo.  Mas me propus não fazê-lo. Gustavo tem uma forma 
de liderança que podia ser complementada com outra baseada nos processos e na 
construção de agenda. A nossa resultou complementária e todos na organização 
compreenderam qual era a mudança que estava acontecendo e as novas funções”, 
precisa Alejandro.

“Isto permitiu que em menos de um ano Gustavo pudesse ter as mãos livres para 
construir a posição da Los Grobo no Brasil, o que implicou nada menos que a aqui-
sição de duas companhias”.

em um momento o Negro, que até esse então 
permanecia em silencio, começou a increpar os 
meus interlocutores. Rapidamente o negócio foi 
cancelado, para mim sonhado, e saímos para a 
rua. Olhei para ele e sorrindo perguntei porque 
tinha feito isso. Ele disse muito seguro: “Que-
riam lhe enganar, não são pessoas para você...” O 
aceitei com naturalidade a partir desse momento, 
ante um negócio importante, pedia-lhe que me 
acompanhasse. Era um coach incrível, entendí-
amo-nos muito bem.. Convidou-me a IAMA e 
fomos com Paula e Florencia em 1999, depois os 
congressos se tornaram em viagens obrigatórias. 
A interação com esse novo mundo foi fundamen-
tal para a construção da Los Grobo e da minha 

como pessoa e profissional. Em um desses even-
tos entusiasmou-me para que redigisse um caso 
sobre a Los Grobo e foi ele quem me apresentou 
seu amigo John Nichols de Texas A&M.
Quando decidimos incorporar diretores externos 
na nossa família não duvidei que ele devia estar 
dentro. O Negro estava muito orgulhoso e se sen-
tia reconhecido, coisa que lamentavelmente não 
era frequente no nosso país. Héctor era distin-
guido e reconhecido fora, mas para os de den-
tro o Negro lhes doía.  Fomos amigos, parceiros, 
alunos, mestres, colegas. Sua família é a minha 
e vice-versa. Por Paula acredito no amor e pelo 
Negro acredito na amizade.

* Publicado no Notigrobo Nº 39, em Maio de 2006.

 Adolfo com Carlos Etcheverrygaray.

A placa do auditório homenagem 
ao Negro Ordoñez.
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“A resposta das pessoas e da organização foi ótima”. As equipes responderam com 
uma grande integridade e aceitação da situação. Pela minha parte, respeitei as lide-
ranças e competências existentes nas equipes”, assinala

Inspirado em leituras como The Dynamics of Taking Charge, do professor John Ga-
barro, Alejandro desenhou a sua estratégia para desenvolver sua função de CEO.

Em lugar de mudanças abruptas e rápidas, apontou para uma transição suave, mas 
com modificações significativas.

Uma das tarefas que encarou Alejandro foi a sistematização da tomada de decisões, 
que até esse momento tinha funcionado em volta da última palavra de Gustavo.

“Rearmamos o comitê, conformado pelos diferentes gerentes, agindo sobre o pro-
cesso em si mesmo e uma agenda. A responsabilidade foi trasladada para o grupo. 
No ínterim, a incorporação de Alejandro como CEO do grupo foi orientada por Pau-
la, quem arrumou uma cuidada agenda para que a transição fosse bem sucedida.

A passagem de Alejandro pela diretoria da empresa contribuiu muito para o conhe-
cimento mútuo.

No entanto, e para substituir a Ordoñez, em 2007 incorporou-se Jorge Forteza, um 
economista também da UBA e do MIT, professor e membro acadêmico do conselho 
d Universidade de San Andres, quem introduz no âmbito local a idéia de “multina-
cional de bolso” para fazer referencia à empresa de médio porte que logra operar 
do outro lado da fronteira.

A diretoria agrega valor quando passa de 
uma função exclusiva de controle a con-
tribuir com a geração de conhecimento 

para a organização” disse Jorge Forteza, um dos 
diretores independentes do grupo, junto a Carlos 
Etcheverrigaray.
Jorge conheceu Gustavo em 2004, durante rea-
lização do Libro Blanco de Argentina1. Logo, do 
plano acadêmico, liderou a equipe que analisou à 

1 El Libro Blanco de Argentina “Un Camino 
Común” foi elaborado por treze personalidades do 
âmbito empresarial, acadêmico, artístico, científico 
e jornalístico. Marcelo Argüelles, Lino Barañao, Or-
ly Benzacar, Sergio Beresztein, Nicolás Ducote, Jor-
ge Forteza, Gustavo Grobocopatel, Juan José Llach, 
Mario Mactas, Fernando Oris de Roa, Horacio Ro-
dríguez Larreta, Federico Sturzenegger e Víctor Truc-
co. Foi apresentado formalmente em 2004 no Con-
gresso Anual da Aapresid.

Los Grobo como caso empresário, o que o levou 
a realizar mais de 50 entrevistas e a adquirir um 
grande conhecimento da companhia.
A sua incorporação formal aconteceu no final 
de 2007. O momento coincidiu com uma su-
ba histórica no mercado das commodities, que 
no segundo semestre de 2008 derivaria em uma 
forte descida e a aparição de uma profunda crise 
econômica global.
“Nesse contexto, a diretoria funcionou como um 
órgão de analise de informações e geração de co-
nhecimento para a organização. Durante o pri-
meiro semestre de 2008, o foco esteve na nature-
za desse fenômeno (a suba das matérias primas) 
e como evoluiria. Isso nos levou a definir uma 
estratégia de desenvolvimento prudente e à cons-
trução de alianças, que foi muito útil para o que 
veio depois”, lembra.  “Por outra parte, criou um 
ritmo de diálogo, análise e planejamento, que 
serviu para um trabalho similar no final de 2008, 

quando a situação geral era completamente di-
ferente da do começo de ano”. A estratégia de 
desenvolvimento sustentável da que fala Forteza 
tem a ver com o conceito de velocidade ótima 
de crescimento da organização, originalmente 
aplicado às empresas de software, no dinâmico 
contexto da informática e o mundo digital, nesse 
caso trasladado ao mundo dos agronegócios.
“O ponto é determinar qual é essa velocidade 
ótima. Digamos que na Los Grobo convive uma 
valiosa tensão entre o impulso empreendedor de 
Gustavo e sua família e as capacidades próprias 
da organização, que como todo organismo social, 
tem seus limites de estiramento ou stretching 
frente ao crescimento”, razoa. “Nesse sentido 
temos que visar a harmonizar níveis de renta-
bilidade, de endividamento, em um projeto de 
crescimento sustentável”.
A atual diretoria da companhia, onde participam 
os membros da família, com os independentes e 

Jorge Forteza: 
A diretoria como geradora de conhecimento

“ O que me motiva a 
diário é participar 
da gesta de uma 
companhia multilocal 
em um país 
emergente.”

Alejandro Stengel

Alejandro Stengel. 
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No final de 2007, Alejandro ocupou a posição de CEO da Los Grobo Agropecuaria. 
“Desse modo, Gustavo passou a se desempenhar como presidente do Grupo, o que 
lhe permitiu desenvolver o negócio no Brasil”, conta Alejandro.

Finalmente, em 2008, com a incorporação à diretoria dos parceiros brasileiros da 
PCP, é definida uma nova estrutura em forma de holding de empresas e o esquema 
atual de governança.

“O que eu desejo não é redigir a história, mas sim o futuro da Los Grobo”, dizia Pau-
la durante a gesta desse livro.

O fato é que nesta instância, ela define o holding como uma empresa Mercosul.

“A característica é que nem compramos nem somos comprados. Há acionistas da Ar-
gentina, do Brasil e do Uruguai, isto é, são os próprios regionais se integrando a eles 
mesmos”, reflete.

Paula resgata o respeito pela idiossincrasia de cada região que tem privilegiado em 
todo o processo de regionalização.

Isto implicou, inclusive, que antropologistas realizaram um trabalho de caracteriza-
ção da cultura empresária de cada um dos países ou regiões onde opera, a fim de 
otimizar a integração.

“Queriamos saber que coisas, por exemplo, próprias dos brasileiros podíamos che-
gar a rejeitar os argentinos e vice-versa. A idéia de fundo, se queremos ser multilo-
cais e bem-sucedidos, é não avassalar o outro”.

os parceiros regionais, é vista por Forteza como o 
âmbito natural de discussão da estratégia.
Destaca a reunião realizada em Colônia (Uru-
guai) em agosto de 2008, onde assistiram todos 
os membros regionais do grupo e que mostrou o 
embrião de uma rede que ele chama de “multi-
doméstica”.
“O conceito de multinacional está ligado a um 
centro que se expande para a periferia impondo 
a sua cultura. O nosso caso é inverso. Não impo-
mos um modelo que funcionou com sucesso na 
Argentina, senão que planejamos a construção de 
outros adaptados às culturas onde opera. É o caso 
do Paraguai ou Brasil, por exemplo.
“Por outro lado, também não devem ser cinco 
empresas dissociadas, sem nada em comum. A 
vantagem sobre o operador local deve ser a possi-
bilidade de ter um centro corporativo de direção, 
extremadamente leve, que agrega valor às unida-
des. Ali reside o grande desafio”, opina Forteza.

 As reuniões de diretoria são um espaço 
de construção compartilhada da 
estratégia.
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Vinte e cinco anos depois
Para o mundo dos agronegócios, 2008 foi um ano dual, bipolar poderia se dizer, par-
ticularmente na Argentina.

Começou com uma euforia proveniente da expectativa de um mercado global muito 
demandante de matérias primas agrícolas, baseado no crescimento econômico dos 
países em desenvolvimento (em especial os asiáticos), cuja população tinha acesso a 
dietas de melhor qualidade.

Ao cenário favorável lhe era adicionado o componente dos biocombustíveis, em um 
mundo onde o elevado preço do petróleo parecia prognosticar seu próximo esgo-
tamento. Resultava tão forte a percepção de uma demanda difícil de satisfazer ime-
diatamente, que na mídia e nos grandes fóruns mundiais é instalado o falso debate 
de “energia ou alimentos”.

A conjuntura tomava os países do Mercosul como a região do planeta no olho da 
tormenta, por causa do seu potencial para multiplicar a produção de proteínas ani-
mais e vegetais.

Os preços das commodities em geral e os agrícolas em particular pareciam não ter 
teto e o sistema dos agronegócios se preparava para a expansão. Para o setor de in-
sumos e de bens de capital agrário argentino, o primeiro trimestre de 2008 quebra-
va todos os recordes.

Nesse momento, a Los Grobo inaugurava uma nova planta de silos em General Vil-
legas e era planejada a aquisição de outra em Pehuajó, enquanto que no Uruguai, 
a ADP lograva a certificação de normas ISO 9001:2000 para os processos de produ-
ção agrícola, comercialização de insumos e grãos e transporte e serviços logísticos.

O management distribuía seu tempo entre a Argentina e o Brasil, onde concluíam as 
negociações com a PCP e eram iniciadas com a Ceagro.

Como ato de fundação dessa nova etapa, em agosto, uma centena de líderes da re-
de nos quatro países se reuniram em Colônia (Uruguai) para gerar capital social. “Es-
cutamo-nos entre equipes em processos coletivos onde procuramos concordar vi-
sões compartilhadas”, disse Gustavo.

Essa troca de experiências e o fato de escutar-nos mutuamente para facilitar a difu-
são e internalização da Cultura Grobo marcou um ponto de inflexão na história da 
companhia.

Não obstante, a partir do segundo trimestre, o cenário dos agronegócios tinha co-
meçado a mudar de signo. Na Argentina, a decisão do Governo Nacional de imple-
mentar um sistema de direitos de exportação móveis para os grãos gerou um confli-
to com o setor agropecuário sem precedentes. O académico Osvaldo Barsky o de-
nominou “A Rebelião do Campo”.

Greves rurais, protestos, cortes de estradas e cruzamentos entre os sindicatos rurais 
e a direção política esfriaram o clima de euforia que tinha sido vivido apenas umas 
semanas antes.

Mas outros três fatores apareceram no horizonte para converter o ano 2008 em um 
ano particularmente difícil.

A maior seca em 50 anos deu um golpe duro à geografia argentina, impactando em 
uma menor área plantada com trigo e milho, bem como em uma queda dos rendi-
mentos. No caso do trigo, uma geada na metade de novembro acabou por quebrar 
as poucas expectativas de bons lucros que ainda ficavam.

Todas essas circunstâncias fizeram com que a colheita do país se reduzisse quase 
30% entre 2007/08 e 2008/09.

Não usual. Depois de 25 anos, em 2009, a 
neve cobriu os campos de Guaminí, agravando 
uma campanha marcada pela seca.

Juan José Llach foi um dos convidados 
para expor durante a inauguração da 
planta de Pehuajó.

A inauguração da Planta de Villegas foi 
acompanhada de um bom churrasco.
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Por outra parte, a partir da metade do ano os preços dos grãos começaram a rever-

ter a tendência ascendente. E no quarto trimestre, a crise das hipotecas subprime 

dos Estados Unidos se expandiu fora das fronteiras e uma crise econômica e finan-

ceira sem precedentes surgiu globalmente, arrastando todos os países, desenvolvi-

dos ou emergentes.

Em maior ou menor grau as empresas agropecuárias do Mercosul concluíam a cam-

panha 2008/2009 com seus custos ligados aos altos preços em vigor no momento do 

plantio, golpeadas em sua produtividade por um clima adverso e com um mercado 

financeiro à defensiva.

Essas foram as condições externas com as que a Los Grobo fechou o capítulo dos 

seus primeiros 25 anos.

Mas internamente, o processo de transformação da empresa familiar nacional em 

uma multilocal do Mercosul profissionalizada estava plenamente encaminhado.

a) Los Grobo é definida como uma empresa de conhecimento, operando sob um 

formato de rede. 

b) Descentraliza a tomada de decisões e outorga autonomia às equipes, no marco 

de processos definidos. 
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c) A flexibilidade é um valor central da sua cultura, bem como a gestão por objeti-
vos utilizando ferramentas para sua medição. 

d) Transita a integração com as outras culturas da região, aceitando as diferenças e 
procurando nelas a sinergia criadora.

e) Entende a inovação - tecnológica e organizacional- como os fatores de compe-
titividade essenciais do século XXI.

“Quando começamos, o longo prazo eram 15 anos. Hoje foi reduzido a dois anos, 
pela velocidade com a que as mudanças são produzidas. Por isso, em em contexto 
tão dinâmico a inovação é a ferramenta de adaptação. Por isso é que a nossa estra-
tégia de gestão consiste em liberar essa capacidade criadora dentro da rede. Muitas 
cabeças, com muito conhecimento, com diferentes visões, tratando de se adaptar”.

Essa frase foi dita por um dos líderes da rede. Não obstante é um valor tão arraigado 
na cultura dos seus membros que não é necessário atribuí-lo a ninguém em particu-
lar. É a organização a que opina desse jeito.

– Como imagina os próximos 25 anos?
– O futuro não deve ser predito, deve ser construído
e a inovação é a ferramenta para lográ-lo.

“Não somos grandes, somos muitos” Os líderes da 
rede do Grupo Los Grobo no evento de integração 
realizado em Colônia (Uruguai) em agosto de 2008.
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O cronograma 2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grupo Los Grobo

Convênio de acionistas

Diretoria

Auditoria das Mudanças

Profissionalização da rede de vendas

Reorganização Administração

Sistemas

Troca de Imagem

Escritório Buenos Aires

Escritório Casares

Gestão de talentos

Plano de Incentivos

Avaliação de Desempenho

Orçamento

Gestão

Balanço trimestral

Grobo Gestão de Talentos

Planta San Pedro

Planta Monte

Planta Saladillo

Unigral do Brasil

Uruguai (ADP)

Paraguai (Tierra Roja)

1905 Nasce Bernardo Grobocopatel
1916 Abraham Grobocopatel, Flora Dujovne e seus cinco filhos, Adela, Bernardo, Juana, Marcos e Raquel chegam à Argentina provenientes da Bessarábia. 

Designam-lhes 15 hectares em Moctezuma.
1920 Bernardo começa a trabalhar para José Pisarevski, que tinha 2.000 hectares na região.
1933 Bernardo se casa com Paulina Seltzer. Em 1936 nasce Samuel (Lito), em 1939 Adolfo e em 1946 Jorge.
1948 Com Marcos Iscoff, genro de Pisarevsky (falecido em 1942) Bernardo forma Iscoff & Grobocopatel, focado no negócio dos fardos de grama.
1960 Em agosto, Adolfo se casa com Edith Feler.
1961 Forte seca estraga os cultivos Bernardo vende El Soñador (150 ha) para pagar dívidas.
1961 Nasce Gustavo, o primeiro dos filhos de Adolfo e Edith. Segue Andrea em 1964, Gabriela em 1966 e Matilde em 1969.
1962 Conclui a sociedade com Iscoff e Bernardo trabalha com seus três filhos. Arrendavam 1.000 ha para pecuária, forragens e cultivos anuais.
1967 Falece Bernardo, com 62 anos. Um clima muito bom fez com que obtivessem altos rendimentos de alfafa.
1970 Os irmãos Lito, Adolfo e Jorge começam com o negócio de comercialização de grãos.
1974 Constroem a planta de silos em Casares, de 5.000 toneladas de capacidade. Os campos próprios têm aproximadamente 2.000 hectares.
1979 Os irmãos já possuem 4.500 hectares, que decidem dividir para formar sociedades separadas.
1983 Recém formado de engenheiro agrônomo, Gustavo se incorpora de cheio no trabalho com seu pai e seu tio.
1984 Adolfo e Jorge, com 9.000 hectares decidem separar sua sociedade. Adolfo fica com 3.500 hectares de campo e Jorge com as instalações de ar-

mazenagem. Começa formalmente a história do Grupo Los Grobo. Compram sua primeira planta de armazenagem, em Carlos Casares.

Cronologia

As mudanças aceleram 

 146 | CAPITULO 2 | A HISTÓRIA



O cronograma 2003 2004 2005 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Grupo Los Grobo

Convênio de acionistas

Diretoria

Auditoria das Mudanças

Profissionalização da rede de vendas

Reorganização Administração

Sistemas

Troca de Imagem

Escritório Buenos Aires

Escritório Casares

Gestão de talentos

Plano de Incentivos

Avaliação de Desempenho

Orçamento

Gestão

Balanço trimestral

Grobo Gestão de Talentos

Planta San Pedro

Planta Monte

Planta Saladillo

Unigral do Brasil

Uruguai (ADP)

Paraguai (Tierra Roja)

85/87 Inundações na Cuenca del Salado e Oeste Arenoso. Começam os plantios associados e operações imobiliárias que incrementam a superfície própria.
1991 Compra de campos em Pehuajó, com o que se inicia o desembarco zonal. Arma-se a primeira sucursal com o Vasco Equiza. Compra da planta de ar-

mazenagem em Magdala. Começa a relação com Beto de la Cruz
1994 Superfície semeada chega a 75.000 hectares, duplicando aquela da campanha anterior e quadruplicando à de 1992/93.
1996 Héctor Ordóñez começa o processo de profissionalização da companhia e traspasso do comando do Adolfo para a  geração seguinte.
1998 Adolfo Grobocopatel recebe o Prêmio Konex pela sua atividade empresária. Começa o processo de certificação de normas ISO, com o objetivo de 

focar as equipes de trabalhos nos processos.
2000 A empresa atinge um faturamento de U$s 50 milhões. Torna-se a primeira agropecuária no mundo em obter a certificação ISO.
2001 Ingressa na atividade industrial adquirindo um moinho em Bahía Blanca. Nasce a Los Grobo Agroindustrial.
2002 Adolfo dispõe sua retirada da companhia. Consolida-se a liderança de Gustavo.
2003 No processo de profissionalização, são incorporados Héctor Ordóñez, Carlos Echeverrigaray e Fernando Oris da Roa como diretores externos.
2004 Em parceria com Marcos Guigou, é constituída a Agronegocios del Plata para operar no Uruguai. É formada também a Sociedade de Garantias Re-

cíprocas e inaugurado o novo escritório. Formam Tierra Roja, a companhia para operar no Paraguai.
2006 Adquire a Molino Cánepa Hnos. de Chivilcoy, ingressa com capital acionário na Avex, compra uma planta em San Pedro e constrói duas novas em 

Saladillo e Monte respectivamente.
2007 Ingressa como parceiro da UPJ, em Tandil Leva o modelo de produtividade para a Venezuela, no marco dos acordos bilaterais entre ambos os países.
2008 A Pactual Capital Partners (PCP) ingressa no pacote acionário da Los Grobo. O grupo se transforma em holding e adquire as brasileiras Ceagro e Selec-

ta,  A última passa a receber o nome de Los Grobo Brasil Na Argentina, expande-se com novos centros de serviços em General Villegas e Pehuajó.
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Capítulo 3
VISÕES 





“ Não importa o
que a visão é, mas 
sim o que logra.”

Gustavo Grobocopatel

Los Grobo e
a construção
de uma visão

VISÕES 

L
os Grobo percebida como uma gesta coletiva de transformação da sociedade 
e as pessoas. A sua forma de construir, fato que acontece em poucas empre-
sas, começa com um relato sobre como eles se veem e como veem ao resto da 

sociedade. No ambiente dos negócios é comum essa prática, mas a Los Grobo tem 
inovado na forma de expressá-la. 

A Visão do Grupo Los Grobo é utilizada hoje em algumas escolas de negócios co-
mo exemplo desta nova forma de construir visões, mais comovedora, mais estimu-
lante, mas provocante e, ao mesmo tempo, com maior precisão, não só sobre o so-
no, mas como chegar a ele. A Visão, então, inclui e articula o sono com a cultura, os 
desafios e algumas metas.

A visão sobre a Argentina foi construída com alguns líderes sociais em um momento no 
qual o país necessitava conhecer para onde se dirigia. Atualmente, há um antecedente 
que foi a redação do Libro Blanco sobre Argentina que foi redigido por Gustavo com 
outros empresários, acadêmicos e líderes sociais. O livro foi impulsionado por Frances-
co Di Castri e contou com o apóio de numerosos senadores e deputados. Este trabal-
ho constitui um dos antecedentes do projeto de “Escolas do Bicentenário”.(www.ebi-
centenario.org.ar). A continuação são apresentados dois escritos sobre o tema.

“El Poder de la Visión” (O Poder da Visão) é um artigo que escreveram Paula e Gus-
tavo após ter conhecido o deserto de Neguey e a obra de David Ben Gurion em Is-
rael. Focalizam-se esta vez em Carlos Casares ou, como eles gostam de dizer, qual-
quer povo do interior. 

Alguns criticam as visões porque parecem uma utopia.  Gustavo responde: “Não im-
porta o que a visão é, mas sim o que logra” e, a julgar pelos resultados, parece que 
trabalhar com visões compartilhadas vale a pena.
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“ A capacidade de 
inovar em educação 
permitiu que as 
crianças saíssem da 
escola com vontade 
e entusiasmo. 
Querem formar 
empresas, participar 
em organizações 
e na vida cívica do 
povo e do país.”

O Poder da Visão. Casares em 2020
Redigido por Paula e Gustavo Grobocopatel em 28 de maio de 2005

Hoje regressei de Buenos Aires em trem. Chegou na hora, como sempre, em uma 
hora e meia. Pude ir pela manhã – servem um bom café-da-manhã no trem -, fazer 
as reuniões programadas e regressar pela tarde. Há cinco anos que podemos deslo-
car-nos com a mesma eficiência que nos países centrais. Os trens de alta velocidade 
unem as principais capitais de província do país.

Com a existência do trem, muitos alunos de agronomia e outras faculdades preferem 
realizar seus cursos em Casares.

Não me surpreende, pois aqui a qualidade de vida é melhor do que nas grandes ci-
dades. As faculdades nucleadas no Centro Universitário Carlos Casares contam com 
1.000 alunos, a maioria de outras cidades da Argentina.

Casares é um centro de conhecimento muito prestigioso. A Universidade conta tam-
bém com três cursos de pós-graduação: Biotecnologia, IT e Tecnologia em Alimentos. 
Muitos dos formados conseguem trabalho na zona e muitos outros constituem as suas 
próprias empresas de serviços. Há várias carreiras terciárias muito reconhecidas nas 
quais se ensina eletrônica, construções, sistemas, meios de comunicação e marketing.

Os cursos terciários permitiram gerar trabalho de maior valor. Há especialistas no ge-
renciamento de empresas, de plantas de armazenamento de grãos e do seu proces-
samento. 

A capacidade de inovar em educação permitiu que as crianças saíssem da escola 
com vontade e entusiasmo.  Querem formar empresas, participar em organizações 
e na vida cívica do povo e do país. Temos deputados nacionais e provinciais que to-
das as semanas, nas sextas-feiras pela tarde, debatem com os habitantes sobre co-
mo avançam seus projeto e recebem propostas e críticas.
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“ Pensar que antes 
as casas só eram 
construídas no 
grande Buenos 
Aires. Há vinte 
anos, Casares era 
um porto seco por 
sua capacidade de 
armazenamento, 
agora esses grãos 
são processados aqui 
e transformados em 
diferentes carnes.”

As reformas educativas dos últimos quinze anos renderam grandes frutos. As mu-
danças no gerenciamento da educação e a incorporação de novas experiências nas 
salas de aula permitiram potenciar os resultados. Os alunos e os docentes desfrutam 
do processo educativo. As mudanças foram impulsionadas e desenvolvidas pelos do-
centes que encontraram sentido para seu esforço, o qual era baseado em Sarmiento.

Os alunos do colégio têm seu próprio diário e programa de TV. A educação não se 
refere unicamente à escola, existem muitas opções de educação informal, na empre-
sa, na casa. Foi desenvolvida uma Universidade Virtual que permite acesso ao estudo 
para aquelas pessoas que trabalham e no têm possibilidades de se deslocar.

Os poucos desempregados que há em Casares contam com acesso a capacitações 
que lhes permitem a reinserção no trabalho.

A construção cresceu muito. Há uma maior demanda por vivendas para os alunos da 
faculdade, para a gerência intermediária e alta das vinte empresas que se radicaram 
aqui porque encontram bons recursos humanos disponíveis.

Foram construídos dois bairros novos para os trabalhadores das plantas de proces-
samento de carne.

É difícil imaginar que antes as casas só eram construídas no grande Buenos Aires. Há 
vinte anos, Casares era um porto seco por sua capacidade de armazenamento, ago-
ra esses grãos são processados aqui e transformados em diferentes carnes.

O biodiesel que produzimos na Argentina contribui com 40% da energia que precisa 
o país e é exportado ao mundo. Em Casares, há uma empresa química que está vol-
tada para a melhora na qualidade dos bicombustíveis. 

O Estado teve muito a ver com isso. A estrutura que necessitávamos foi feita: o autopis-
ta a Buenos Aires e a estrada 50 que foi terminada há vários anos. A avenida de circun-
valação facilitou o desenvolvimento das zonas Este e Norte de Casares. Foram construí-
dos novos bairros que albergam as quase 40.000 pessoas que moram na cidade, duas 
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vezes mais que em 2005. Todas as ruas estão asfaltadas e foi implementado o Progra-
ma Caminhos Rurais, onde 80% dos caminhos possuem uma camada de pavimento.  As 
comunicações também se destacaram com a rede de celulares e de Internet sem fio.

Todas as transações bancárias, pagamento de impostos, gestões públicas e privadas 
são realizadas eletronicamente graças ao plano e-government, onde Casares foi lí-
der provincial e nacional.

Muitas pessoas trabalham hoje das suas casas muito bem conectadas. Passam mais 
tempo com a sua família e menos no trabalho. Ninguém trabalha o dia sábado. Po-
rém, a eficiência dos trabalhadores do conhecimento é altíssima devido ao uso da 
tecnologia da Informação.

Muitos deles não trabalham em relação de dependência. Desenvolveram as suas 
próprias empresas de serviços e participam de redes nacionais e internacionais. São 
muito bem considerados no mundo por sua criatividade e desempenho. 

Há vários anos foi instalada uma empresa aviária.  O investimento foi grande e 500 pes-
soas trabalharam no projeto. O Município torno-se mais eficiente, o público era mel-
hor atendido e a qualidade dos serviços começou a crescer. Lembro que quinze anos 
atrás muitas pessoas sem emprego conseguiram trabalho no Plano de Obras Públicas. 

Muitos armaram as suas próprias empresas com o Plano “De Trabalhadores a Em-
presários”, onde era financiada a formação de novas empresas e lhes era ministrado 
um plano de capacitação intensivo. Era interessante ver como muitos preferiam fazer 
parceria com outros e entre todos coordenavam atividades.

A Câmara de Comércio e o Centro Industrial fizeram um bom trabalho que deu o su-
porte institucional para as mudanças. Lembro do grupo de que viajou à China para 
colocar os produtos e serviços de Casares.

“ A educação não se 
refere unicamente 
à escola, existem 
muitas opções de 
educação informal, 
na empresa, 
na casa.”

 156 | CAPITULO 3 | VISÕES 



“ Eu me lembro dos 
meus avôs e bisavôs 
e miro meus filhos e 
netos e também os 
dos meus vizinhos e 
compatriotas.  E em 
cada brinde com os 
meus velhos e novos 
amigos, dizemos: 
Temos cumprido, 
a nossa vida não 
passou em vão!”

Além disso, temos investimentos estrangeiros em Casares: uma empresa láctea mista 
entre os produtores locais e um empresa brasileira. Casares, que foi e continua sendo 
uma bacia leiteira, exporta hoje os seus produtos e subprodutos para a China e Ásia. 

O que nunca imaginei foi a importância do turismo. Cassares tem uma forte cultu-
ra local. Originariamente, foi uma colônia onde conviviam judeus, espanhóis e italia-
nos. Isto gerou uma cultura própria, símbolo da tolerância e riqueza na diversidade.

Foram feitos os circuitos Colônia Mauricio (cemitério, algarobeiras, sinagogas, Ar-
quivo Histórico) e de fortins.  O circuito foi logo se expandindo até povos, fazendas, 
agroturismo, turismo gastronômico.  Foram construídos dois hotéis de qualidade in-
ternacional, um deles de cinco estrelas, os quais trabalham tempo completo rece-
bendo grupos de pessoas de todo o mundo.

O agroturismo propõe que os turistas desfrutem de uma semana em quatro fazen-
das de Casares que foram renovadas por seus donos. Uma delas foi alugada por uma 
cooperativa de turismo que a gerencia. 

Esta afluência de turistas fez com que existam muito bons restaurantes em Casares. 
O programa de vir em trem em uma hora e meia, passar o dia, comer em um bom res-
taurante e regressar a Buenos Aires esteve na moda o ano passado.

Este crescimento e efervescência fizeram com que o sistema de saúde fosse melho-
rado. Profissionalizou-se o manejo do hospital e todo o sistema de saúde pública. Há 
muita medicina preventiva. 

Sem dúvida, o que dá sustentabilidade a este processo de desenvolvimento é a esta-
bilidade institucional.Nos últimos 25 anos, não houve mais shocks, nem inflação, nem 
desvalorizações, nem recessões.Também há respeito pelos direitos de propriedade: 
os trabalhadores pagamos pela nossa aposentadoria porque é um investimento e te-
mos a certeza de que esses recursos não serão utilizados para subsidiar o Estado. Por 
outro lado, não é necessário, há 25 anos que não temos déficit. Há muitas denúncias 
de corrupção, mas o Estado possui um mecanismo plural e eficiente para investigá-
las. Quase todos os funcionários possuem pós-graduação em administração pública 
ou títulos habilitadores. Esta tarefa tem sido hierarquizada, é uma honra pertencer e 
há muita concorrência por ocupar esses postos.

Aquele que não cumpre com as leis, paga. Há muita transparência.  Os impostos são 
arrecadados localmente. Este aspecto foi o verdadeiro disparador da revolução: o 
desenvolvimento do localismo com a mudança do sistema impositivo.  Hoje, quase 
100% dos contribuintes paga seus impostos. Pagamos mais impostos, mas são mel-
hor controlados e não são utilizados discricionariamente. 

A lei penal é mais dura, mas os incentivos também o são. Os orçamentos podem ser exe-
cutados com maior rapidez, sem burocracias e com processos de auditorias profissionais. 

O sucesso é bem valorado e todo mundo acredita que o esforço vale a pena.  Os 
cidadãos participamos ativamente nas questões públicas. Há numerosos foros de 
debate nas organizações intermediárias, clubes, câmaras, escolas e associações. Há 
uma verdadeira liderança, há respeito, e devido a isso, há aprendizagem compartil-
hada. Somos uma sociedade que aprende e se adapta às mudanças, nesse ponto 
radica o nosso verdadeiro sucesso. Não importa o que aconteça, estaremos firmes 
frente aos desafios como em 2005.

Viajo muito pelo país e o exterior devido a meu trabalho. Sou aposentado, mas continuo 
com funções institucionais. Eu me lembro dos meus avôs e bisavôs e miro meus filhos e 
netos e também os dos meus vizinhos e compatriotas.  E em cada brinde com os meus 
velhos e novos amigos, dizemos: Temos cumprido, a nossa vida não passou em vão!
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Uma visão compartilhada e uma agenda do bem comum
Idéias sugeridas em reuniões entre Juan Carr, Gustavo Grobocopatel, Sergio Bergman, Víctor Trucco, Carlos March,

Nicolás Ducote, Alan Cluterback, Gerardo Bongiovani e vocês com o intuito de estimular a criação de uma visão 

compartilhada e uma agenda de políticas públicas produto de consensos.

Vemos um país com sólidas instituições da República, com pleno funcionamento da sua 
Constituição Nacional. Democracia para escolher e República Federal para governar. 

Vemos a República funcionando plenamente, com divisão de poderes, com controles 
cidadãos, com um sistema virtuoso de debate e ações transformadoras.

Vemos essas instituições facilitar os processos de transformação do país e dos seus 
cidadãos. Vemos uma sociedade adaptada às mudanças. Uma República onde se 
cumpre e vive de conformidade com a lei.

Vemos a consolidação do federalismo, com um desenvolvimento integrado e harmô-
nico do territorial e do social a partir da diversidade dos seus cidadãos. 

Vemos um país com uma enorme classe média, com mobilidade social ascendente, 
porque há criação de riqueza e porque é redistribuída com equidade e inclusão so-
cial. Riqueza que é gerada com capital e capacidade, equidade que é lograda cum-
prindo com a lei de distribuição por um orçamento nacional federal, reconhecimen-
to social por méritos e valoração dos esforços, com um sistema de educação pública 
que seja a plataforma de formação e mobilidade social.

Vemos uma sociedade orgulhosa dos seus líderes, do seu passado e do seu destino. 
Uma memória com base nos valores de verdade, justiça e paz, que projeta um futu-
ro de progresso na diversidade.

O esforço vale a pena porque a sociedade toda acredita que deve ser recompensa-
do. O sucesso é buscado e recompensado. As virtudes do bem comum e a dignida-
de humana são reconhecidas como valores exemplares.

Vemos um Estado transformar-se e ser um eficiente facilitador das transformações.

Vemos um Estado responsável e respondível.  Vemos políticas de Estado dando res-
posta concreta aos cidadãos e seus direitos humanos de dignidade que são estabele-
cidos como garantias constitucionais:  alimentação, trabalho, casa, educação e saúde. 

“ O esforço vale a pena 
porque a sociedade 
toda acredita que deve 
ser recompensado.  
O sucesso é buscado 
e recompensado. 
As virtudes do 
bem comum e a 
dignidade humana são 
reconhecidas como 
valores exemplares.”
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Vemos os representantes do povo adotarem e se adaptarem às tecnologias mais mo-
dernas da informação que permitem um contato direto com todos os grupos de inte-
resse que representam. E vemos um fluxo de informação intenso entre estes grupos 
permitindo uma rápida tomada de decisões e que estas respondam ao interesse co-
mum. Informar e formar o soberano incentivando a vocação pública e a participação 
responsável de cidadãos. A alternância é o valor reitor de um sistema de represen-
tação que inclua os atores emergentes.

Vemos surgir novos trabalhadores, com mais conhecimentos, que trabalham em 
equipe, com diálogos abertos e sinceros, expressando seus temores e suas expecta-
tivas. Vemos o popular como um valor republicano para ter acesso em igualdade de 
oportunidade e resultados em substituição do populismo que submete à indignida-
de ao cliente eleitoral.

Vemos esses trabalhadores mais produtivos e comprometidos, com mais tempo para a 
folga, deslocados, muitos deles trabalhando desde as suas casas com tempos flexíveis.

Vemos a educação pública, gratuita e obrigatória que oferece com qualidade um 
espaço de convenção em valores e de formação no saber para lograr igualdade de 
oportunidades e de resultados.

Vemos a educação como política de Estado estabelecendo que a sociedade vira ci-
vilização quando é valorado o esforço, o mérito, a capacitação e a melhora na qua-
lidade de vida.

Vemos pessoas capacitando-se no trabalho, repensando as coisas que fazem diaria-
mente, pensando em como melhorá-las, debatendo com os seus chefes, colegas e 
membros da sua equipe os conceitos que sustentam e projetam a melhora.

Vemos pessoas felizes, com poder interior, com o empowerment necessário para li-
berar o seu potencial.

Vemos os trabalhadores do conhecimento formando as suas próprias empresas, inte-
grando-se nos espaços coletivos existentes e formando novas redes.

Vemos estes trabalhadores expandindo esta forma de fazer as coisas ao resto da co-
munidade, nas organizações às que pertencem, vemos as cooperadoras de escolas, 
clubes de bairros, ONGs, políticos dos povos e o resto das empresas, mudarem sem 
ligaduras.
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Vemos estes trabalhadores liderar uma gesta cívica, a partir dos seus lugares de tra-
balho e das instituições nas que participam, transformando as crenças dos povos, li-
berando-os dos medos, gerando progresso.

Vemos os científicos explorando as fronteiras do conhecimento e as empresas priva-
das e públicas, nacionais e multinacionais, desenvolvendo tecnologias, aumentando 
a produtividade e qualidade do trabalho, da terra e o capital. Transferindo os conhe-
cimentos para a sociedade.

Vemos as Empresas Argentinas integrando-se vertical e horizontalmente nas redes 
locais e globais de negócios.

Vemos os clientes e provedores do mundo, os processadores e distribuidores prefe-
rir-nos. Porque somos confiáveis, porque compartilham a nossa visão e compromis-
so pelos negócios e a vida.

Vemos o desenvolvimento de uma agroindústria pujante com bicombustíveis, os bio-
fármacos, os alimentos que curam, os bioplásticos e os resíduos das cidades já não 
serem um problema, vemos o milho e a soja transformados em proteínas animais. A 
Argentina fornecerá ao mundo, dentre outras coisas, frangos, porcos, carne de vaca, 
peixes, lácteos, celulose, frutas, verduras, infusões, vinhos, mel, algodão e vemos co-
mo se desenvolvem as indústrias metal-mecânica, petroquímica, eletrônica, automo-
tiva, do software e da biotecnologia, as indústrias culturais e o turismo, os milhares 
de serviços tradicionais e inovadores e vemos todas a boas idéias transformar-se em 
produtos e/ou serviços que agreguem valor sustentável.

Vemos as cidades e os povos rurais com boa qualidade de vida, com boa educação, 
casa e serviços. Vemos a Argentina sulcada por autovias e autopistas, e o Paraná como 
um grande centro de serviços e transformação de grãos, os trens unindo o Pacífico com 
o Atlântico e o NEA e NOA com o mar. Vemos uma população distribuída racionalmen-
te aproveitando todas as possibilidades que oferece o vasto território argentino.

Vemos a Estrada 40 e as economias regionais como centro mundial de turismo gas-
tronômico, a cultura, a paisagem e os alimentos. Exportando alimentos para o mun-
do. Vemos o Mercosul fornecendo alimentos ao mundo. 

Vemos o Mercosul porque o fazemos, integrando-nos com os nossos irmãos do Bra-
sil, Paraguai e Uruguai e o resto da América Latina.

Vemos o comércio no ALCA, na UE, na Ásia-Pacífico e em todo lugar ou região do 
mundo onde existam interesses ou espaços para os intercâmbios.

Vemos a nossa Pátria pôr-se em movimento, para frente, com esperança, equidade, 
respeito, integrada e solidária. Vemos na Argentina já não um paraíso perdido, mas 
sim a nossa terra prometida.

A Argentina teve, tem e terá uma liderança importante, as lideranças implicam res-
ponsabilidade.

A responsabilidade não se delega nem impõe, mas se assume como resposta exis-
tencial de valores.

O nosso próximo desafio está lá na frente, no dia-a-dia, olhando longe e agindo de 
perto, ao alcance das nossas mãos.

O futuro não é para ser predito.

O futuro é para ser construído.

“ Vemos o Mercosul 
fornecendo 
alimentos ao mundo.

 Vemos o Mercosul 
porque o fazemos, 
integrando-nos com 
os nossos irmãos do 
Brasil, Paraguai e 
Uruguai e o resto da 
América Latina.”
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Capítulo 4
OS PILARES
DO NEGÓCIO





Agricultura

A produção agrícola é o pilar sobre o qual foi construída a empresa rede. Em 2008, 
a superfície plantada atingiu os 255.000 hectares, entre a Argentina (Los Grobo 
Agropecuaria e UPJ), o Paraguai (Tierra Roja) e o Uruguai (Agronegocios del Plata). 

Com a incorporação das novas empresas associadas no Brasil o objetivo para 2012 é 
seguir crescendo nesse segmento.

A competitividade do sistema está dada fundamentalmente pela diversificação geo-
gráfica da produção, que age como uma malha de seguro contra o risco climático e o 
gerenciamento do conhecimento agronômico para sustentar uma agricultura de altos 
rendimentos e que, ao mesmo tempo, seja sustentável no âmbito econômico e social.

Como já foi comentado no capítulo sobre a história da companhia, a figura de Gus-
tavo, como engenheiro agrônomo, foi vital para que a empresa ganhasse competiti-
vidade graças ao gerenciamento agronômico.

Com ele como líder e com novos profissionais que iam se incorporando à empresa, 
a Los Grobo encabeçou a transformação tecnológica da agricultura argentina de fim 
do século XX.

Da lavoura reduzida, que era nesse momento o mais avançado (a convencional ba-
seada no arado de relha e vertedoura era o que predominava), da alternância entre 
anos de cultivos e anos de pastagem e da produção de cultivos tradicionais como o 
trigo e o girassol, a empresa soube passar para uma agricultura contínua sob plantio 
direto, incorporando a soja e seu duplo cultivo com o trigo e tecnologias para lograr 
altos rendimentos, baseadas na nutrição, a genética e a proteção de cultivos.

Porém, o salto que vivencia a empresa não tem a ver estritamente com o agronômi-
co. “O crescimento produtivo é conseqüência do crescimento do pessoal que traba-
lha e que toma decisões, e esse desenvolvimento pessoal tem a ver com a decisão 
da empresa de começar a trabalhar com assessores no que diz respeito a liderança, 
relações humanas e gerenciamento do conhecimento. É ai quando damos o pulo”, 
opina Juan Errea, o primeiro profissional que se une ao pessoal de Casares, no co-
meço dos anos 90.

OS PILARES DO NEGÓCIO

“ A agricultura moderna 
é uma plataforma 
que permite 
correr fluidamente 
conhecimentos que se 
convertem em valor 
para os provedores, 
os clientes, as pessoas 
que trabalham e a 
sociedade toda.”

Gustavo Grobocopatel

A colheitadeira passa frente ao janelão do 
escritório central no campo Kolker.
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O avanço tecnológico das comunicações também colabora com a eficiência do ge-
renciamento. Nos anos 80, contavam com um rádio UHF na caminhonete como úni-
ca forma de contato, mas agora, os técnicos dispõem de telefonia celular de amplo 
alcance, internet de banda larga e computadores portáteis que lhes permitem pro-
cessar informações, compartilhá-la e tomar decisões rapidamente.

“Isto repercute no rendimento dos profissionais. Nos anos 80, um engenheiro estava 
limitado a administrar não mais de 2.000 ou 3.000 hectares de plantios, mas na atua-
lidade, essa superfície foi expandida para 4.000 ou 5.000 hectares”, disse Errea, que 
se desempenha como coordenador técnico do grupo na Argentina.
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Juan Errea, auditor técnico do grupo, 
na atualidade

A rede está integrada por 3.800 fornecedores de serviços, entre eles os colheiteiros.
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Onde, quê, como e com quem
Na campanha 2007/08, o grupo produziu 116.000 hectares de cultivos na Argentina1. 
Foram plantados 8.300 hectares em Entre Rios e o resto foi realizado na província de 
Buenos Aires, sobre três grandes eixos:

1) O marcado pela Estrada Nacional Nº 5, que atravessa a província em direção nor-
deste sudoeste.

2) O da Estrada Provincial 33, que corre de norte para sul no oeste provincial, unin-
do a localidade de General Villegas com o porto de Bahía Blanca.

3) O da Estrada Provincial 88, que vai de Necochea até Mar del Plata no sudeste bo-
naerense.

Toda essa produção está baseada em uma equipe de técnicos que agem como par-
ceiros da empresa, e que são retribuídos com uma percentagem da produção.

Trata-se de uma inovação organizacional muito forte. Do esquema convencional 
onde o profissional é um assalariado retribuído mediante uma remuneração acor-
dada, passa a ser um parceiro do organizador da rede que compartilha os riscos 
do negócio.

“É possível crescer com relações ganhar-ganhar. Na Sociedade do Conhecimento o 
desafio da luta de classes ou interesses não passa pelo conflito senão pelo acesso 
à informação e ao desenvolvimento de competências dos trabalhadores. Vamos pa-
ra uma sociedade de empreendedores, com mais emprego e menos operários. Isto 
poderia ser um pulo quantitativo e qualitativo enorme se geramos as condições pa-
ra que isto aconteça”, escrevia Gustavo nesses dias, convencido do novo paradigma 
no qual estava ingressando.

Em função da área que cada Responsável Zonal administra, cada um deles pode con-
tar com um ou dois técnicos mais e outros tantos auxiliares administrativos.

1  Relatório de Administração GLG 2008 Versão em 1 de setembro, página 51

“ Temos uma relação 
bastante estreita 
com o empreiteiro, 
baseamos o nosso 
trabalho nesse 
fator humano. O 
fato de contar 
com um sistema 
de normas ISO nos 
permite um melhor 
controle e um melhor 
desenvolvimento das 
tarefas”

Juan Errea

Da colheiteira para a tremonha.
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Custos diferenciais 
por país

As condições agroecológicas de 

cada um dos países onde opera a 

Los Grobo implicam adaptar a tec-

nologia agronômica para obter um 

resultado sustentável no âmbito 

econômico e social.

Assim, enquanto nas regiões tem-

peradas (Argentina, Uruguai) há 

maior participação das espécies in-

vernais, combinadas com estivais 

em duplo cultivo anual, nas zonas 

subtropicais de Paraguai e Brasil 

predominam os cultivos de verão, 

mas devendo recorrer aos chama-

dos de cultivos de cobertura du-

rante o resto do ano. “Nas zonas 

cálidas é obrigatório ter o solo co-

berto o ano todo”, disse Fernando 

Solari, assessor técnico do grupo.

Os custos de produção variam tam-

bém entre as regiões. A Argentina 

é o mais competitivo dos quatro 

países nesta categoria, com uma 

média de 585 dólares por hectare 

(valores campanha 2007/08), con-

tra 1.089 u$s/ha do Brasil, como

é apresentado no seguinte gráfico. 

Por outra parte, varia o impacto do 

custo do aluguel da terra, de maior 

peso na Argentina, contra aquele 

da nutrição dos cultivos, mais cus-

toso no Brasil e Paraguai.

“Não faço todo aquilo do que gosto, mas gosto de todo aquilo que faço”, frase 
de cabeceira da cultura Grobo que arraigou-se na organização.

Mapa regional com as zonas de produção em 
cada país do Mercosul.

Custo da agricultura por hectare de cultivo
Ajustado a julho 2009
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“O critério para que uma pessoa seja o referente zonal é, primeiro, seu enraizamento 
e conhecimento da região e, segundo, sua excelência profissional para essa região”, 
afirma Marcelo Rey, gerente de Produção do grupo.

O caso de Rey é uma amostra do explosivo crescimento da companhia entre o final 
dos anos 90 e 2008.

Enraizado no seu campo em Bragado, em 2003, este engenheiro agrônomo tinha 
vendido sua empresa voltada para o plantio e pensava em se dedicar à produção 
própria e em campos alugados com os quais mantinha relacionamento.

Tinha falado com Fernando Solari, um profissional de referência no sudeste bonae-
rense, para afrontar esses plantios em parceria, mas Fernando, que estava trabalhan-
do com a Los Grobo, o convenceu do contrário, quer dizer, que Marcelo se unisse 
ao grupo.

Assim, no lapso de quatro anos passou de ser o responsável da agricultura nos cam-
pos próprios da empresa (10.000 hectares), a ser o coordenador técnico do grupo e 
depois gerente de Produção.

A administração central da empresa tem duas funções vitais: a auditoria da produção 
e o gerenciamento administrativo dos contratos ligados com a produção.

“Por um lado, damos aos engenheiros agrônomos que se vinculam com a empresa 
uma formação integral para que compreendam a nossa forma de trabalho e os valo-
res da companhia. Pelo outro lado, realizamos as auditorias de plantio e de colheita, 
e logo se elaboram os relatórios, o que implica também ensinar a realizar esse traba-
lho”, explica Marcelo.

Realizam-se também treinamentos para os prestadores de serviços de plantio, co-
lheita e fumigação. “Buscamos que adotem os padrões de qualidade da Los Gro-
bo para cada tarefa, já que depois vamos a auditar seu cumprimento. Exigimos-lhes, 
mas primeiro os capacitamos”, agrega.

Administrar os contratos não é coisa menor. Com um crescimento anual da superfí-
cie de aproximadamente 15%, embora quase a totalidade dos contratos de aluguel 
são renovados, agregam-se novos campos à carteira administrada pela companhia.

Marcelo Rey e Gerardo Salvatori, Responsável 
Técnico para a zona de Darragueira.

Guillermo Pailhe, RT para a zona de Tres Arroyos, 
com Fernando Solari.

“ O modelo 
organizacional 
da Los Grobo 
é a empresa 
administradora 
de contratos 
segundo Ronald 
Coase, teórico 
da otimização 
dos custos de 
transação.”
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O engenheiro PeME em rede
A responsabilidade técnica da produção agrícola do grupo está nas mãos de uma equi-
pe de 15 engenheiros agrônomos, denominados Responsáveis Técnicos por Zona.

Lorena Elorriaga constitui a “percentagem feminina”, pois o resto dos seus pares são 
todos homens.

Ela administra 12.000 hectares de plantios para a companhia na zona de Salliquel-
ló, mas também fornece alguns serviços de fumigação e aluga parte do campo da 
sua família.

Lorena acabava de se formar engenheira agrônoma pela UN de La Plata e colaborava 
com a compra de insumos da Administração de Campos Arnoldo Massino, quando 
Paula a conheceu em Salliquelló, em virtude de uma visita a esse escritório.

“Paula me convidou a participar de uma reunião que ia a ser realizada em Carlos 
Casares e que era organizada pela Zéneca. Nesse momento começou a minha re-
lação com a Los Grobo”, conta Lorena. Era o ano 1999 e a boa sintonia entre ela, 
Gustavo e Paula era palpável.

A Los Grobo lhe ofereceu primeiro que trabalhasse com eles dando suporte técnico 
aos comerciais (vendedores) das sucursais, mas logo surgiu a possibilidade de que se 
integrasse em um joint venture entre a empresa e a agroquímica Novartis.

As duas faces do trabalho do 
engenheiro: Lorena Elorriaga no lote 
(acima) e na escrivaninha (abaixo), 
mas em ambos os casos administrando 
conhecimento.



Finalmente o acordo não foi concretizado, mas estava escrito que a jovem engenhei-
ra ia a terminar integrando-se à rede.

“Gustavo disse que iam a me dar 1.000 ou 1.500 hectares na zona, para que as admi-
nistrasse como técnica. Você sabe o que significa para uma recém formada adminis-
trar toda essa superfície? Fomos a Guaminí, aos campos da família Pereyra Iraola que 
íamos a arrendar. Era como um sono!” lembra-se Lorena.

“Mas na hora da verdade, não eram nem 1.000 nem 1.500, senão 8.000 hectares! 
Coincidiu também com uma época na que houve inundações e não se podia che-
gar até os lotes. Nesse momento, Gustavo visitava também os campos e eu aprendia 
muito com ele. E eu lhe dizia: “Gustavo, não posso entrar nos lotes”, e ele me res-
pondia que subisse ao avião e os revisasse do ar”, continua.

Era o ano 2000 e Lorena só tinha 25 anos. Oito anos depois, com 33, é uma empresá-
ria que administra uma PeME de serviços agronômicos e gerenciamento de negócios. 
Trabalha com dois engenheiros agrônomos para as tarefas de campo e um terceiro 
para a questões administrativas.

Administra para a Los Grobo 12.000 hectares de agricultura, além de prestar serviços 
e arrendar parte do seu campo, como já foi mencionado. Mas o grupo representa, 
das suas receitas, só 20 ou 25%. 



“Trabalhar em grupo me permitiu adaptar padrões de qualidade no serviço, que me 
serviram para ser competitiva e captar novos clientes.” Aprendi muito com a Los Gro-
bo e suas exigências foram um valor agregado para meu trabalho”, reflexiona a pro-
fissional.

“É difícil falar de como me vejo dentro de alguns anos, porque tudo na Los Grobo 
acontece vertiginosamente. Há nove anos, eu fazia de tudo. Hoje, meu trabalho está 
mais delimitado e há tarefas que fui delegando, o que me permite aumentar a escala. 

Tal vez, embora seja possível ir com uma proposta à Los Grobo e desenvolvê-la, as 
possibilidades de crescimento hoje dentro do grupo são menores que anos atrás, 
mas é difícil predizer como segue isto”, conclui.

Fazer parte da rede

Jorge Pesqueira, liderando a equipe comercial 
no escritório de San Miguel del Monte.
Participar da rede lhe permitiu fortalecer sua 
liderança regional.

Paco Rodríguez, RT do sudoeste bonaerense 
com sua equipe de trabalho em Bahía Blanca. 
Na prática, sua equipe conforma uma PeME 
de cinco membros.

N ormalmente, ninguém deixaria você 
ter uma vaca no seu campo. A Los 
Grobo não só permite que você dei-

xe a vaca no seu campo, mas também outorga 
o crédito que você precisa para comprá-la, caso 
a vaca não seja da sua propriedade”.
Essa é a contundente definição que Jorge Pes-
queira dá sobre a rede de redes. Originário de 
Ranchos, no coração da Pampa Deprimida, 
trabalhou durante muitos anos como exten-
sionista para o ministério de Assuntos Agrá-
rios da província de Buenos Aires.
Desvinculado já da função pública e enraizado 
em San Miguel del Monte, nos anos 90 tinha 
aberto um comércio de insumos (agronomia) 
com Lucio Picollo e logo depois adquiriu uma 
pequena planta de silo, através de um crédito.
Mas as condições macroeconômicas da Ar-
gentina da convertibilidade fizeram com que 
tivesse de fechá-la.

“ Trabalhar em grupo 
me permitiu adaptar 
padrões de qualidade 
no serviço, que me 
serviram para ser 
competitiva e captar 
novos clientes.”

Lorena Elorriaga
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Foi assim que por meio de um conhecido 
que alugava seu campo à Los Grobo, Pablo 
Levy, entraram em contato com o pessoal de 
Casares. Era 1998. A idéia era comprar grãos 
em nome deles e comercializá-los. O encon-
tro foi breve.
“Se você vem por parte do Pablo, você de-
ve ser boa gente, então, comecemos”, disse 
Gustavo e nesse momento começou um rela-
cionamento que se estenderia até o presente.
Posteriormente, Jorge organizou um grande 
jantar em Monte, convidando produtores da 
zona e as forças vivas locais. A assistência de 
Adolfo e Gustavo funcionou como respaldo 
para seu novo representante comercial.
A originação de grãos cresceu até chegar a 
150.000 toneladas por ano, em 2007/08, um 
volume mais que considerável para uma zona 
que tinha entrado massivamente à agricultu-
ra relativamente tarde.
No marco dessa evolução, Jorge e Lucio 
adquiriram um caminhão e logo depois 
outro, uma máquina para fumigação e lo-

go uma segunda, que também puseram ao 
serviço da rede.
Além disso, em 2003, a companhia decidiu 
montar a planta de Monte e Jorge conclui 
com sua agronomia para se integrar plena-
mente à rede, comercializando grão e ven-
dendo insumos para a Los Grobo.
“A rede não é teoria, mas sim uma coisa to-
talmente prática. Permite crescer dentro e 
participar das oportunidades que vão surgin-
do. Eu me sinto parte, quando compro um 
caminhão, graças ao crédito que consigo pela 
SGR e depois o uso fretando grão para a Los 
Grobo. Formam-se muitos laços comunican-
tes que tornam a rede mais complexa e, ao 
mesmo tempo, mais rica”, disse Jorge. 
“Em cada uma das relações pode haver con-
flito de interesses, mas Gustavo tem a vir-
tude de arriscar em função da rede e essa 
aposta é o que o faz diferente do resto. Por 
outra parte, essa atitude cria um compro-
misso de lealdade que reforça o sentido de 
pertença”, conclui.

Duas ou três vezes por ano, todos os RT devem 
avaliar o resultado das campanhas agrícolas e definir 

como irão a implementar a melhora continua

Participando na Exposição Rural de San 
Miguel del Monte, uma forma de reforçar o 

vínculo com clientes e fornecedores.







  

Consultoria ou “ensinando a pescar”
O convênio com a PDVSA, empresa venezuelana de petróleo, formalizou o início e o 
desenvolvimento de uma nova unidade de negócios no Grupo: a consultoria.

Há já quatro anos que Francesco Di Castri, quem inspirou muito à Los Grobo, na 
sua visita a Casares dizia que eles poderiam ser mais importantes no mundo dos 
agronegócios pela sua capacidade de “ensinar a pescar”, mas do que produzin-
do peixe (grãos).

Estas idéias premonitórias de Francesco tornaram-se reais em março de 2007, quan-
do foi assinado o convênio com a PDVSA.

No mês seguinte, uma equipe da Los Grobo instalou-se em Maturin, estado de Mo-
nagas, nos Llanos Orientais da Venezuela. Estava liderado por Raúl Carbajal, que 
era complementado no âmbito tecnológico por Pablo Sánchez e José María Visgar-
ra, que alternou a função com Gastón Sortheix. Eram complementados no gerencia-
mento administrativo por Fabio Carboni.

O objetivo do acordo era colaborar com a PDVSA Agrícola no desenvolvimento da 
agricultura nos Llanos, transferindo tecnologia, formando operários e técnicos e de-
senvolvendo empreendedores e empresas que sustentaram o projeto no longo pra-
zo em forma competitiva. O projeto propunha os seguintes objetivos:

1) Operários capacitados nas diferentes etapas do processo produtivo e de pós-
colheita

2) Pequenos empresários, capacitados e em operação, para os serviços de plantio, 
pulverização, colheita e transporte

“ O modelo da Los 
Grobo como inovação 
organizacional é muito 
mais importante para 
erradicar a fome do 
mundo que o mesmo 
produto que Gustavo 
produz.”

Francesco di Castri

Gustavo e Fabio Carboni planejam o 
trabalho em Maturín, a base da Los 
Grobo no estado de Monagas.

Com técnicos e engenheiros venezuelanos no Hotel Morichal Largo de Maturín, onde foi 
realizado um intenso trabalho de cooperação e transferência de conhecimento. 
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3) Formação de uma cultura tecnológica-empresarial para o gerenciamento de 
uma produção agropecuária eficiente, sustentável e competitiva

4) Formação de empreendedores, tanto entre profissionais como entre operários 
e produtores, como verdadeiros motores para a produção agropecuária sus-
tentável para o futuro

5) Assistência técnica para os produtores das zonas de influência do projeto com 
uma visão integral do desenvolvimento rural para a melhora dos seus sistemas 
de produção e o bem-estar das suas famílias

6) Capital solo melhorado para uma produção sustentável para o futuro e aumen-
to no valor da terra.

7) Sistema científico tecnológico articulado com a produção.

“Trata-se de uma zona tropical, com um bom regime de chuvas e temperaturas. Mas são 
solos muito pobres em nutrientes e de pH muito ácido. Para dar uma idéia da magnitu-
de, eram necessárias entre 2 e 3 toneladas de cal por hectare para corrigir o pH e entre 
500 e 800 quilogramas por hectare de fertilizantes. E, no final das contas, não é possível 
obter mais de 2.500 ou 3.000 quilogramas de soja, no melhor dos casos”, aponta Raúl.

Originalmente voltada para a produção da oleaginosa, a equipe da Los Grobo expôs 
a necessidade de implementar rotações com cereais como o sorgo e o milho, para a 
sustentabilidade do sistema.

Porém, o desafio não radicou só nos aspectos agronômicos, também se estendeu para o 
âmbito social. “Ocupamos boa parte do tempo na organização dos produtores, fazendo 
com que participassem e se envolvessem no projeto. Sua forma de vida era isolada e não 
tinham um bom acesso ao conhecimento. Então o que primeiramente começou como 
desenvolvimento técnico virou desenvolvimento social”, destaca o líder dessa equipe

Gastón “Tucu” Sortheix.

Pablo Sánchez.

Os argentinos líderes do projeto 
Venezuela, Raúl Carbajal e Titito 
Visgarra, na Cooperativa Las Iguanas, 
em pleno Llanos Orientais.
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Embora originalmente o trabalho estivesse planejado para quatro anos de dura-
ção, de acordo com PDVSA, em março de 2008 a Los Grobo solicitou a rescisão do 
contrato.

“Os motivos foram que não achamos na PDVSA Agrícola, empresa recentemente for-
mada, uma organização madura para poder atingir os objetivos nos prazos planeja-
dos. Contudo, nesse ano de atividade ficamos todos muito satisfeitos com o trabalho 
realizado”, salienta Gustavo Grobocopatel. “Acho que a empresa deixou a sua marca 
lá, deixando bons ensinamentos e, ao mesmo tempo, nós também aprendemos mui-
to”, acrescenta Raúl, quem voltou para a Argentina em maio de 2008.

Na hora de indicar os principais logros do projeto durante o ano de trabalho, na em-
presa são mencionados os seguintes: 

•	 Plantio de 2.212 hectares durante a Campanha 2007 em Monagas.

•	 Caiado e melhoramento de 7.724 hectares em Monagas.

•	 Conformação da equipe venezuelana para a parte técnica e administrativa. Seis 
engenheiros agrônomos e 19 operários capacitados pertencentes ao projeto.

•	 Desenho do Contrato entre a PDVSA Agrícola e cooperativas/produtores e assi-
natura de 100 contratos por um total de 15.524 hectares em Monagas.

•	 Posta em funcionamento de 11 tratores, 16 semeadoras, 3 pulverizadoras e 22 
colheitadeiras entregues pela Fondafa e adquiridas através do Convênio dos Mi-
nistérios de Agricultura e Terras com a Câmara Argentina de Fabricantes de Ma-
quinaria Agrícola (Cafma).

A consultoria abrangeu não só os aspectos 
agronômicos da produção, mas também a 
capacitação dos operários da maquinaria. 
Aqui, numa reunião organizada no INIA 
Santa Bárbara, em Monagas.
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Formação de operários em Los Corositos.

•	 Compra de maquinaria agrícola argentina de primeira geração com potencial 
para a produção de 25.000 ha.

•	 Desenvolvimento e implementação de modelos de boas práticas agrícolas; ca-
pacitação da equipe técnica em condução de cultivos.

•	 Captura e processamento de informação de campo através de software de ge-
renciamento agrícola (Grobosoft) e capacitação do pessoal administrativo no 
uso do programa.

•	 Definição e implementação de procedimentos produtivos e administrativos (in-
corporação de campos; condução de cultivos, colheita; administração da caixa; 
pedido de bens e serviços; recepção, designação, seguimento, manutenção e 
controle de estoque de bens).

•	 Realização de cinco jornadas de capacitação para produtores/membros de co-
operativas/operários e de um “Evento de sensibilização e cooperação com pro-
dutores locais”.

•	 Geração e entrega de dois vídeos institucionais

•	 Desenvolvimento de fornecedores de cal, transporte, armazenagem de grãos.

•	 Desenvolvimento de uma base de dados de produtos e fornecedores da PDVSA 
para as atividades de ferragens, material elétrico, papelaria, artigos de limpeza, 
óleos e filtros, serviços, insumos agrícolas e maquinaria venezuelana e argentina.

•	 Visita à Argentina por parte da condução da PDVSA Agrícola a empresas da ca-
deia de valor de grãos e alimentos, campos em produção, plantas de serviços, 
sistemas integrados de produção avícola e processamento de soja.

N ada melhor que fazer parte do sistema 
agroalimentar para verificar como a 
comida é parte substancial da cultura 

de um povo.
Costumados à carne de vaca, aos lacticínios e aos 
panificados, a dieta dos venezuelanos resultava 
esquisita para os palatos argentinos. 
“Como trigo praticamente não plantam porque 
o clima não o permite, utilizam muito o milho, 
um branco e outro que poderíamos definir como 
vermelho, para suas comidas”, conta Raúl Car-
bajal, o líder da missão da Los Grobo nesse país.
“A dieta está baseada na cachapa, que é como 
uma panqueca feita com farinha de milho branco 
e nas arepas, que é como as nossas ‘tortas fritas’, 
mas feitas com milho vermelho. São comidas fri-
tas e com muitos condimentos.

“Há também uma forte produção de iúca, que 
é aquilo que nós conhecemos como mandioca, 
e que substitui a batata na dieta. O prato típico 
da Venezuela é a carne de frango ou porco com 
iúca, acompanhada por crouton e talhadas, que é 
o plátano frito”, lembra-se Raúl.
Os relatórios internacionais sobre o sistema agrí-
cola venezuelano indicam que os cultivos exten-
sivos ocupam 700.000 hectares, principalmente 
dedicadas ao milho, arroz e sorgo. Mas do milho, 
80% corresponde a tipos para consumo humano 
e só 20% restante, quer dizer 400.000 toneladas, 
é utilizado como forragem.
A produção de soja, a grande fonte de proteína 
para a produção animal, é praticamente nula. 
Quando a Los Grobo chegou, registravam-se só 
10.000 hectares. A idéia era duplicar essa superfí-

cie em uma campanha. O fato é que o país tem 
uma necessidade anual de aproximadamente 
um milhão de toneladas dessa oleaginosa, que 
deve satisfazer via importação, como faz com 
grande parte dos alimentos que consume.
Mas ficou em evidência que o cultivo é parte inte-
gral de uma cadeia de valor e que o sucesso agro-
nômico não só depende da pericia dos técnicos e 
agricultores senão de uma cadeia de serviços, insu-
mos e indústria alinhada com a produção.
“Na Argentina, a gente não percebe o valor estra-
tégico que isto tem, porque já está. Por exemplo, 
a logística de transporte, como quando necessita-
mos trazer a cal para fazer a correção do pH do 
solo. Isso que aqui é resolvido com uma simples 
ligação telefônica, lá era muito difícil de conse-
guir”, destaca Raúl

Entre cachapas e arepas

Almoço com funcionários 
de PDVSA Agrícola..
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Ricardo Martínez Peck, capacitador em 
maquinaria, entrega os diplomas aos 
alunos do curso.

Ao mesmo tempo, o convênio com Venezuela teve uma alta exposição pública e ge-
rou controvérsias pelas suas derivações políticas e ideológicas.

Setores de esquerda consideraram-se atraiçoados pelo que foi pensado poderia ser 
um encrave de formação e transformação capitalista, sem advertir que o processo que 
nos envolvia geraria o progresso e desenvolvimento de uma área muito pobre do país. 

Entretanto, setores de direita consideraram-se também atraiçoados por uma empre-
sa que ajudava um governo não afim a suas idéias, sem advertir que os Estados Uni-
dos é o país com mais relações comerciais com a Venezuela. 

“Pagamos caro esta situação; tivemos de explicar frequentemente o sentido deste 
projeto, ainda mais sob o ambiente criado a causa do conflito agropecuário de 2008. 

Uma pulverizadora Pulqui, fabricada em 
Carlos Casares, em ação em los Llanos.

Gustavo na Cooperativa Los Corositos.

A maquinaria utilizada na Venezuela era de origem argentina. No fundo, as colheitadeiras recém chegadas e na frente, os operários dos equipamentos.
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Do nosso ponto de vista, a Los Grobo não só criou um novo negócio para nós e o pa-
ís, mas também que a partir disso há várias empresas agrícolas que veem a consulto-
ria como uma nova fonte de receitas. Ajudamos a vender maquinaria e produtos agrí-
colas e geramos trabalhos para numerosos profissionais que nos acompanharam du-
rante esse ano de trabalho”, opina Gustavo.

Posteriormente, em junho de 2008, a empresa foi convidada pelo presidente da Co-
lômbia, Álvaro Uribe, a visitar o país, de onde surgiu uma vinculação para brindar 
consultoria a companhias privadas nos Llanos Colombianos. Paralelamente, começa-
ram a ser numerosos os contatos com países da África e da Europa oriental que pe-
dem este tipo de serviços.

Assim, “ensinar a pescar“ passou a fazer parte da Missão da empresa.

“Até logo”. O aperto de mãos entre Grobocopatel e 
Uribe, prévio à partida.

 
“Para lá vamos”. Europa oriental no alvo 
de uma agricultura globalizada.

Gustavo e o presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, visitam um plantio de soja na fazenda de Jaime Lievano, no denominada planalto.

“ A Los Grobo não somente criou um novo 
negócio para nós e o país, mas também 
impulsionou outras empresas a ver a 
consultoria como uma nova fonte de 
oportunidades de negócios.”

Gustavo Grobocopatel
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O manuseio físico dos grãos é, desde sempre, um fator chave na competiti-
vidade das empresas que operam no negócio das commodities de grãos.

Por outra parte, a evolução do Grupo Los Grobo se produz num contexto de forte in-
cremento da produção agrícola argentina.

Quando a empresa começa a funcionar como tal, em janeiro de 1984, a produção 
argentina dos principais seis cultivos de cereais e oleaginosas na campanha prévia 
(1982/83) tinha sido de 39 milhões de toneladas.

Vinte e cinco anos depois estes mesmos cultivos somam mais de 90 milhões de tone-
ladas, fundamentalmente por causa da soja e o milho.

Entretanto, a Los Grobo passou de contar com uma pequena planta de 8.000 tone-
ladas de capacidade na localidade de Magdala, ao sul de Pehuajó, a ter 20 plantas 
entre próprias e alugadas, com capacidade instantânea para armazenar 220.000 to-
neladas de grãos.

A evolução resulta ainda mais significativa porque quando surge a empresa, Adolfo 
Grobocopatel praticamente não tinha infra-estrutura de armazenagem.

Em 1994, Gerardo Burriel se incorporava à empresa familiar, assistindo Adolfo nos 
negócios pecuários. Seu ingresso coincide com uma visão cada vez mais madura de 
Gustavo para desenvolver uma poderosa rede de originação de grãos.

“Em princípio, a decisão de contar com plantas próprias teve a ver com os campos 
que possuia a empresa”, lembra Gerardo, quem em 2008 se desempenhava como 
gerente Comercial do grupo.

Armazenagem
OS PILARES DO NEGÓCIO

Gerardo Burriel prepara as condições com 
sua equipe para a colheita de trigo.

“ Não existiriam 
oportunidades se 
não se lograssem 
vantagens comerciais. 
Assim, o modelo 
‘todos ganham’ faz 
parte essencial da 
armazenagem.”

Gerardo Burriel
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“Foi assim como na segunda metade dos anos 90, é tomada a decisão de construir 
uma planta em Guaminí, porque era um ponto intermediário entre os campos de 
Pehuajó e o porto de Bahía Blanca”, conta.

A partir desse momento, a Los Grobo inicia um vertiginoso aumento da sua capaci-
dade de armazenagem, em paralelo com o aumento da produção de grãos.

“A decisão de plantar 75.000 hectares em 1996, acompanhando os altos preços dos 
grãos, foi um dos disparadores do posicionamento do grupo no que diz respeito a 
armazenagem”, destaca.

A análise da estratégia de armazenagem da Los Grobo não pode deixar de estar vin-
culada com a realidade do comércio de grãos na Argentina, onde a disponibilidade 
de caminhões no momento da colheita constitui e, ainda mais nesses anos, uma se-
vera limitante logística.

“O caminhão é o gargalo da garrafa”, indicam em uníssono os membros da rede co-
mercial. “Ter uma planta permite sair de um esquema comercial muito limitado co-
mo é tirar o grão da chácara e enviá-lo para o porto”, comentam.

1982/83
(000 t)

2007/08
(000 t)

Milho 9.000 20.500

Sorgo 8.100 2.900

Trigo 15.000 16.068

Girassol 2.400 4.646

Soja 4.000 46.200

Linho 730 10

Total 39.230 90.324

Argentina: 
Evolução do portfólio de cultivos
Fonte: Secretaria de Agricultura da Nação.

Carregando do silo para o caminhão.

Centro de Serviços integrais, Guaminí.

Balança com descarga automática.
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“Inseridos  
  em lugares 
  estratégicos”

Por Ariel Marelli. 
Chefe de Originação da Toepfer Argentina

A relação entre a Toepfer e a 
Los Grobo é muito cordial 
e de bom entendimento. 

Vemos eles como um grande origi-
nador, pondo todo o conhecimento 
e a tecnologia necessária para uma 
boa produção; destacam-se pela 
profissionalidade de seus diretivos e 
colaboradores.
O vínculo foi originado em gestões 
anteriores da Toepfer, mas desde 
2000, quando ingressei na compa-
nhia, o relacionamento foi crescendo 
cada vez mais e muito rápido.
Hoje são um importante provedor 
da Toepfer, com um grande caudal 
de negócios e fiel cumprimento dos 
mesmos.
O contato inicial e comercial foi com 
Adolfo, mas depois foi derivando 
para Gerardo (Burriel) e seus colabo-
radores, Gustavo e suas irmãs. Todas 
pessoas muito amáveis, respeitosas e 
cordiais.
Vemos a companhia muito bem or-
ganizada e inserida em lugares estra-
tégicos, buscando sempre a melhor 
posição e mantendo-a no tempo.
Quanto ao futuro, o vejo promissivo 
para o nosso setor agroalimentar e 
agroindustrial. Foi demonstrado que 
a Argentina tem a força suficiente pa-
ra contar com muito boas colheitas, 
desde que o clima o permita.
O mundo necessita alimentos, cada 
vez mais, e o nosso país é um gera-
dor deles. Por isso sou otimista para o 
futuro. Devemos aproveitá-lo e acho 
que temos pessoal razoável que sabe 
como fazê-lo.

Descarregando do caminhão para a grade.

Evolução de toneladas
TONELADAS ARMAZENADAS
PRODUÇÃO PRÓPRIA + CLIENTES (em milhões)
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A oportunidade de armazenar
Juan Camarasa é um técnico que se incorporou ao grupo no começo de 2005, depois 
de finalizar a Mestria de Agronegócios e Alimentos na Faculdade de Agronomia da 
UBA. Proveniente de uma família agropecuária do norte da Argentina, rapidamente 
desenvolveu uma expertise no negócio dos grãos.

Como gerente de Originação da companhia, quando alguém lhe pergunta qual é 
a função que cumpre a rede de armazenagem, ele responde sem duvidar “opor-
tunidades”.

Acontece que a atividade de armazenar o grão dos produtores teve uma forte trans-
formação na Argentina no período de 1984 a 2009.

A grande concorrência dos exportadores por originar o grão, além da integração em 
redes dos tradicionais armazéns introduziu importantes mudanças na conceição do 
negócio.

“Hoje, se pensássemos em cobrar o serviço de armazenagem, ficaríamos fora do 
mercado”, explica Juan.

Cobrar uma quantia por guardar o grão do produtor foi, desde suas origens, um dos 
principais serviços e, portanto, fonte de receita do armazenador.

Mas, desde o final da década de 90, a luta por obter o grão foi fazendo desaparecer 
essa receita. Os diferentes jogadores ofereciam aos produtores armazenagem gra-
tuita para que seu grão fosse para suas instalações.

“O negócio da planta em si mesmo não gera rentabilidade. A planta é um meio pa-
ra gerar dinheiro por outro lado”, sintetiza.

Esse “outro lado” não é outra coisa que as oportunidades de negócio que oferece o 
manuseio físico do grão e que reforçam o objetivo da companhia que é obter um de-
terminado lucro por tonelada de grão que ingressa na rede.

Juan Camarasa, gerente de originação.

Belén Moya analisa uma amostra 
de milho no laboratório do Centro 
Integrado de Serviços de Guaminí.
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Esquematicamente, algumas das oportunidades são as seguintes:

a)  A possibilidade de misturar partidas de grão de diferentes qualidades, homo-
geneizá-las e obter um produto que enquadre dentro do standard de comer-
cialização.

b) Pelo contrário, identificar partidas com qualidades específicas e obter um prêmio 
no preço. O trigo pão, onde a indústria de moagem paga maiores preços segun-
do o conteúdo de glute é um bom exemplo deles.

c) Com o grão concentrado nas plantas de armazenagem, movê-lo para seu desti-
no industrial ou exportador fora de época de colheita, aproveitando a queda do 
preço do frete por estacionalidade. A máxima do negócio é “mover o mínimo 
em colheita e o máximo em época de baixa”.

Logicamente, estas oportunidades não existiriam se o produtor agropecuário não 
obtivesse vantagens comerciais. Desse modo, o modelo ‘todos ganham’ faz parte es-
sencial do negócio da armazenagem.

 

“Prestadores 
  de serviços 
  regionais”

Por Martín Laplacette. 
Diretor Noble Argentina SA

O vínculo originou-se por 
meio do porto de Lima, 
que é operado pela Noble. 

É uma zona onde a Los Grobo tem 
grande presença e que derivou em 
uma sinergia mútua. Trata-se de uma 
companhia que tem agregado ao seu 
perfil uma fase de negócios nova, 
com uma dinâmica própria, a famo-
sa rede de redes servindo a clientes 
próprios em lugares onde antes não 
estavam presentes.
É destacável a capacidade da Los 
Grobo de se reinventar, de ter se ag-
giornado a um mundo de negócios 
onde os fundos e os investidores ins-
titucionais tem ingressado em nossos 
mercados. Mudou de uma armaze-
nagem tradicional para uma com-
panhia prestadora de serviços com 
presença regional.
Hoje a vemos como um grupo re-
gional, com presença em Uruguai, 
Paraguai e Brasil, além da Argentina, 
com uma forte liderança de Gustavo, 
mas acompanhado por colaboradores 
chave e parceiros estratégicos segun-
do o país e a zona.

Lionel Stephanosky no processo de preparar e lacrar a amostra.

Determinação de ruptura em soja.

Determinação da umidade.

“ A capacidade e 
a distribuição da 
armazenagem 
nos permitem 
uma eficiente 
segregação de 
grãos e qualidades.”

Juan Carlos Goyeneche, diretor 
Moinhos 
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Detecção de odores em soja, 
Sebastián Arrien, Centro de Serviços 
de Saladillo.





Comprar, alugar ou nada
A originação de grão em uma região determinada é o primeiro passo em uma se-
qüência que pode derivar em alguma das seguintes decisões: alugar o espaço em 
uma planta de terceiros, ou alugar a planta com ou sem administração própria, ou 
construir ou comprar uma planta que passe a fazer parte dos ativos da empresa. 

“Todos os anos com a rede comercial fazemos isso que chamamos de ‘orçamento 
de originação’.

Nele determinamos quanto trigo, soja, milho ou girassol esperamos que sejam pro-
duzidos e quanto achamos que nós vamos a poder mover. Em função disso são pro-
jetadas as necessidades de logística para poder mover esse grão”, explica Camarasa.

Existem diversas estratégias alternativas até tomar uma decisão de fundo respeito da 
armazenagem, por exemplo, ensacar o grão de produção própria para liberar espa-
ço nas plantas de silo.

E l Tejar compartilha com a Los Grobo al-
gumas características. É relativamente co-
etânea (foi criada em 1987), sua origem é 

familiar, bonaerense e tem expandido sua opera-
ção a América do Sul. Com produção no Uruguai, 
Brasil, Paraguai e Bolívia constitui o paradigma 
de empresa agropecuária multilocal. Também é o 
principal cliente da Los Grobo quanto a volume 
de grão entregue para a comercialização.
A diferença é que a companhia que lidera Oscar 
Alvarado se focalizou nos processos de produção, 
agrícola e pecuária, enquanto que os de Casares 
optaram por somar a integração vertical.
O vínculo entre ambas as empresas se remonta ao 
final dos anos 70, quando Oscar e Gustavo estu-
davam juntos na faculdade.

Além da mútua simpatia, os jovens criaram um 
vínculo em volta da ação e fundaram uma agru-
pação estudantil, a Línea Agronomía Indepen-
diente1.
Essa confiança pessoal, ganhada com dias e noites 
de trabalho planejando a organização, consolidou 
um vínculo que demonstraria ser inquebrantável 
no futuro.
“Depois da faculdade eu voltei para Saladillo para 
trabalhar na El Tejar e Gustavo voltou a Casares, 

1  O LAI persiste até o presente e é o habitual condutor do 
centro de estudantes da Faculdade de Agronomia da UBA, 
constituindo uma rara avis, num cenário de política uni-
versitária tradicionalmente dominado pelo radicalismo 
(partido político argentino) e os partidos de esquerda.

com a Los Grobo. Visto do presente, foi muito 
divertido porque nem ele nem eu imaginávamos o 
que íamos construir”, conta Oscar.
A relação entre ambas as empresas começou pre-
cocemente, com a El Tejar comercializando o grão 
com a Los Grobo e desenvolvendo juntos estraté-
gias de cobertura nos mercados de futuros.
“Eles foram sempre os primeiros em acompanhar-
nos em nossos projetos, desde o começo, quando 
a El Tejar era apenas um sonho compartilhado, 
tanto nas boas quanto nas más, como quando foi 
o Efeito Tequila (1995) ou na crise de 2001.
Gostaria de agradecer especialmente ao Gustavo, 
Andrea, Adolfo e Paula porque nesses momentos é 
quando a gente vê a qualidade das pessoas.
O crescimento entre ambas as companhias era 

El Tejar, o valor de confiar e compartir

Guaminí.

Oscar Alvarado,  
presidente de El Tejar

Monte.
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Além disso, planeja-se que volume é possível manejar diretamente com o exporta-
dor ou a indústria, para não recarregar desnecessariamente a rede de armazenagem. 

Finalmente, quando o volume é significativo e constante no tempo é planejada a 
possibilidade de alugar instalações, comprar ou construí-las.

Assim é como em 2004 a empresa toma a decisão de deixar de alugar as plantas de 
Nestlé em Saladillo e a de Aceitera Morixe em San Miguel del Monte e construir as 
suas próprias instalações.

O plantio direto tinha mudado o rosto produtivo da região denominada Cuenca del 
Salado, que de uma história pecuária de cria, passa a ter cada vez mais superfície de-
dicada aos cultivos.

É caso, por exemplo, da El Tejar, uma empresa voltada para a produção primária 
em Saladillo, que se torna um importante produtor de grãos da zona e cliente da 
Los Grobo.

compartilhado e ia além da comercialização do 
cereal. A medida que se expandiam, os casarenses 
costumavam alugar campos que eram produzidos 
pelo pessoal de Saladillo. Esse formato de negó-
cios perdura
até o presente, mas em menor proporção.
A Los Grobo também colaborou oferecendo fi-
nanciamento à El Tejar.
Mas nada disso poderia ter sido feito se não exis-
tisse uma profunda confiança entre ambos, e o 
caso das plantas de Saladillo e Monte são um bom 
exemplo disso.
A decisão de construí-las teve muito a ver com o 
grão produzido pelo pessoal de Oscar. “O gordo 
(Gustavo) me disse: ‘Oscar, vamos fazer as plantas, 
mas contamos com vocês como clientes, porque 
isso nos assegura um chão de volume para dar-
lhe rotação”. E eu lhe disse: ‘Confie em que vai a 
ser assim’. Foi um acordo de palavra, um pacto de 
cavalheiros como todos os que fizemos. 

“Não houve nada por escrito, mas funcionou co-
mo tínhamos acordado e isso fala da confiança 
mutua”, lembra o líder da El Tejar.
E destaca a coerência e clareza que mostra a es-
tratégia de Los Grobo. Ressalta a paixão que põe 
Gustavo no dia a dia e a capacidade de se anteci-
par aos fatos.
“A nossa é uma relação que leva 17 anos ou mais, 
onde há muito carinho em jogo. Gustavo mostra 
paixão pelo que faz, que vai muito mais além do 
dinheiro. Não é isso último o que o mobiliza.
“Acho que graças a nossa relação pude desenvolver 
logo alianças com outras empresas na Argentina, 
Uruguai ou Brasil, com a idéia de que ambas as 
partes possam ganhar”, agrega.
No futuro, todo indica que a cooperação conti-
nuará como até agora. A El Tejar e a Los Grobo 
alavancaram-se mutuamente para se expandir no 
Uruguai. No Brasil, onde os de Saladillo desem-
barcaram primeiro, colaboraram com os de Casares 

e vice-versa no Paraguai, onde a experiência de 
Tierra Roja servirá de base para a chegada do pes-
soal de Alvarado.
“Sei que nalgum momento vamos ir para a Europa 
Oriental a plantar e tenho a certeza de que alguma 
coisa vamos fazer juntos, e muito mais levando em 
conta que eles são originários desse zona. 
“O que mais destaco é que com a Los Grobo 
aprendemos a desenvolver o conceito de aliança, 
que ambas as partes podem ganhar, e com base 
nisso replicamos o modelo com outras empresas 
nos países onde operamos”.
A cooperação entre as companhias é plasmada em 
outras ações além das comerciais. Uma vez por 
ano são realizadas jornadas de intercâmbio entre 
as equipes de direção, de comercialização ou de 
produção. Comprovaram que compartilhar pro-
duz mais benefícios que esconder, que juntos se 
agregam valor.

Saladillo.

Santiago Novelli, no começo, participando 
ativamente da Exposição Rural de 
Guaminí, fevereiro 2003.
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Por outra parte, a região também exibia potencial de colocação do grão, por exem-
plo, por causa da proximidade das plantas da Rasic, uma das principais empresas aví-
colas da Argentina.

Embora a simples vista a decisão de investir em uma planta própria parece simples ou 
bem limitada ao custo e financiamento da mesma, na prática há uma série de pontos 
a serem resolvidos que determinam a maior ou menor competitividade da unidade.

Por caso, sempre está a alternativa de incrementar a capacidade com a armazena-
gem temporária em bolsas plásticas (silo bolsa).

Esta opção teve um grande desenvolvimento na Argentina a partir da metade dos 
anos 90 pela comodidade que oferece ao produtor perante os problemas logísticos 
para retirar o grão colhido do campo.

Por outra parte, os mesmos armazenadores utilizaram o recurso aumentando transi-
toriamente a sua capacidade de armazenagem.

Nesse sentido, a Los Grobo não foi a exceção e Claudio Estéves, coordenador das 
plantas de silo, explica que na campanha 2007/08, na planta de Monte chegou a 
haver 250 bolsas, que a razão de 200 toneladas cada uma, representa um total de 
50.000 toneladas, volume que quase duplica o da capacidade fixa.

“Perante uma situação assim e que veem se repetindo campanha trás campanha, re-
sulta mais econômico ampliar a capacidade fixa que gastar em bolsas”, reflete Claudio.

Um invento argentino, 
o silo bolsa

A capacidade de armazenagem na 

Argentina tem acompanhando o 

incremento das colheitas. Segun-

do um relatório da Fundação Pro-

duzir Conservando (FPC), passou 

de 17,75 milhões de toneladas em 

1977 para 70,93 milhões em 2007.

Desse último total, aproximada-

mente as três quartas partes se en-

contram em poder do sector co-

mercializador e industrial e 25% nas 

mãos dos produtores primários.

Para um volume de colheita, que 

na campanha atingiu a cifra recor-

de de 96 milhões de toneladas, a 

capacidade instalada fixa atinge 74 

por cento. 

Porém, a partir da metade dos anos 

90 começou a se estender em for-

ma crescente o uso do silo bolsa, 

uma inovação tecnológica argen-

tina que permite, tanto na fazenda 

como na armazenagem, guardar os 

grãos por períodos de até um ano.

A FPC estima que para 2007, 30 

milhões de toneladas eram arma-

zenados sob essa modalidade, o 

que fazia com que a capacidade 

total do país fosse 101 milhões de 

toneladas.

A pesquisa considera que os agri-

cultores são responsáveis por 50% 

das compras dos silos bolsa.

Mas não só os produtores encon-

traram no silo bolsa uma ferramen-

ta útil. Também os armazenadores 

e exportadores o utilizam para in-

crementar a sua capacidade de ar-

mazenagem em forma dinâmica, 

sem ter que fazer fortes investi-

mentos, o que significa a constru-

ção de estruturas fixas.

Em 2008, a planta de Monte que já tinha sido ampliada a 34.000 toneladas de capa-
cidade instalada, estava indo para 41.000, no entanto, a de Saladillo afrontava a sua 
primeira ampliação, de 20.000 para 27.000 toneladas.

“Com o volume que estava sendo manejado em bolsas, estimados que o repaga-
mento da ampliação era logrado em pouco mais de três anos”, precisa.

“ Com uma limitante de oferta de 
infra-estrutura perante o aumento 
da produção, a resposta foram 
as bolsas, dando uma saída ao 
produtor para guardar seu cereal 
no campo. Apareceram novos 
negócios e possibilidades de 
aproveitamento do frete, sair do 
gargalo da garrafa da colheita.”

Jorge Goyeneche
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C laudio Estévez, chefe de Plantas, uniu-
se à companhia em 2003, sintetiza a 
lógica seguida no dimensionamento de 

uma planta.
“A primeira das questões é lograr um equilíbrio 
entre a capacidade de misturar e segregar da plan-
ta, que é dado por ter silos menores, e o custo da 
tonelada armazenada, que desce à medida que os 
silos são menos e maiores”, agrega.
Por outra parte, uma empresa dedicada à arma-
zenagem e comercialização de grãos deve se en-
frentar à concorrêcia da rede de originação das 
grandes multinacionais cerealistas e azeiteiras que 
contam com a vantagem de serem processadores 
do grão que adquirem.
“O custo mais barato por tonelada armazenada é 
obtido com celas de 80.000 toneladas para acima. 
Por outro lado, os silos aéreos podem resultar cin-
co ou seis vezes mais custosos”, explica Estévez. 
Além desta limitante, um fator decisivo no servi-
ço que prestará a planta é a capacidade de carga 
e descarga de caminhões. As plantas que foram 
construídas em Saladillo e Monte apontaram 
a que seis caminhões possam ser carregados ou 
descarregados por hora. São 130 caminhões di-

ários ou 4.000 toneladas de grãos, que dizer que 
a planta é carregada ou esvaziada em cinco dias. 
Dimensionar adequadamente a capacidade de 
carga é essencial, já que se bem é possível com 
maior custo instalar plataformas que descarregam 
simultaneamente o chassi e o acoplamento, isso 
implica também modificar o tamanho das insta-
lações (por exemplo, o alto do barraco onde se 
realiza a operação) ou os sistemas de transporte 
do grão para a planta, para que se adaptem ao 
maior volume.

Quando expandir a armazenagem

Em 2008, a planta de Monte que já tinha sido ampliada a 34.000 toneladas de capa-
cidade instalada, estava indo para 41.000, no entanto, a de Saladillo afrontava a sua 
primeira ampliação, de 20.000 para 27.000 toneladas.

“Com o volume que estava sendo manejado em bolsas, estimados que o repaga-
mento da ampliação era logrado em pouco mais de três anos”, precisa.

Juan Camarasa, gerente de 
Originação, e Claudio Estévez, 
coordenador de Plantas, 
em Saladillo.

Embolsando a campo. 

Bolsas em Monte.
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UPJ. Pehuajó.

Expansão geográfica
Pela sua origem no oeste bonaerense, essa região é o primeiro lugar onde é assen-
tada a rede de originação da companhia.

As plantas de Carlos Casares, Magdala, Fco. Madero, Pehuajó e Guaminí respondem 
de alguma forma a essa origem local.

Mas para o final dos anos 90 e começo do novo século XXI, a companhia começa 
uma linha de expansão geográfica.

Como foi mencionado, opta por construir duas plantas na região da bacia do Sala-
do (Saladillo e San Miguel del Monte) que também trazem uma novidade para a his-
tória da empresa: são as primeiras em ser financiadas totalmente com crédito exter-
no ao longo prazo.

“Até esse momento tudo foi financiado com recursos próprios”, lembra-se Gerardo.

Mas a evolução dos negócios leva à Los Grobo a adquirir uma planta em San Pedro, 
no norte da província de Buenos Aires.

Nesse momento, de forte expansão da produção agrícola, a companhia avaliou co-
mo estratégico contar com um porto sobre o rio Paraná e decide iniciar um joint ven-
ture com a Arcor para operar o de San Pedro.

Mas a decisão coincide com a das grandes multinacionais azeiteiras e cerealistas que 
desenvolveram um agressivo programa de investimentos em portos em toda a beira 
do rio, conhecida como o up river.

J orge, qual você acha que é a diferença entre 
a Los Grobo e seus competidores?
–A grande diferença é que a Los Grobo ofe-

rece uma maior quantidade de ferramentas para 
o produtor, por exemplo, o financiamento, mui-
tos serviços para a armazenagem, muitos destinos 
de plantas de silo para a recepção do grão, melhor 
logística, mais flexibilidade. Também, tratamos o 
produtor frente a frente e isso é importante. Se o 
produtor o desejar, pode falar com Gustavo ou 

com Adolfo, e isso para o produtor é muito im-
portante. É uma empresa com um rosto.
–Como você acha que os clientes veem à Los 
Grobo?
–Ao conhecer a nossa história, como foi desenvol-
vida a empresa, como cresceu e se engrandeceu, o 
que percebo é que o cliente se aproxima porque 
deseja ser o nosso parceiro, ver como funciona a 
empresa. Por exemplo, pede conselhos sobre o que 
fez Gustavo com a empresa, para aprender e poder 

aplicar esse conhecimento na empresa dele. E nós 
somos muito abertos e lhe oferecemos a informa-
ção. E isso faz com que qualquer produtor possa 
ser o nosso parceiro e nós lhe oferecermos toda a 
profissionalização que adquirimos.
Jorge Goyeneche é uma das personagens históricas 
da companhia. Nascido e criado em Carlos Casa-
res, no começo dos anos 90 foi para Buenos Aires a 
estudar para Perito Classificador de Cereais.
Mas suas origens resultaram mais fortes e em 

Jorge Goyeneche: “Uma empresa com rosto”

General Villegas.
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“Então isso que era uma debilidade vira uma fortaleza e na empresa tínhamos de de-
cidir o que íamos fazer. Ter uma planta em San Pedro era importante porque estava 
mais perto do destino (os portos), então o que pensávamos investir no porto foi de-
rivado para as plantas de Monte e Saladillo”, conta Burriel.

Em 2007, a aquisição de parte do capital acionário de UPJ (Uzandizaga, Perrone, 
Juliarena SA) permite ao grupo contar com instalações na região do sudeste bona-
erense, estratégica pela sua produção de trigo (concentra um terço da colheita ar-
gentina).

Desse modo, foram incorporadas as armazenagens próprias ou alugadas da UPJ em 
Tandil, Napaleufú, Lobería, San Manuel e Vela.

Nesse mesmo ano, a rede de originação também se expandiu para o oeste bonae-
rense, com a aquisição de uma planta de 10.000 toneladas de capacidade estática na 
localidade de General Villegas, somando-se outra em Pehuajó durante 2008.

1993 estava sentado frente a Adolfo acordando 
seu ingresso na que nesse então era a Los Grobo 
Agropecuaria. 
Ingressou justo no momento do “grande salto pa-
ra frente” da Los Grobo, quando vinha duplican-
do a superfície campanha trás campanha. 
Começou nas plantas de silo, com Walter Tor-
chio, genro de Adolfo e esposo de Andrea. Dalí 
passou a coordenar a logística na área comercial de 
Gerardo Burriel, e logo depois passou a desenvol-
ver novas zonas. Jorge desembarcava no objetivo 
e aí começava o armado da rede de clientes que 
fornecessem o grão para a rede.

Agora está a cargo da Gerência de Operações, com 
responsabilidade sobre as plantas de silo, a logísti-
ca de caminhões para cereal e insumos, bem como 
do desenvolvimento dos novos centros de serviços 
e a entrega nos portos, por exemplo.
Jorge é testemunha da evolução que experimen-
tou a companhia.
Mas na hora de sintetizar qual é o segredo do su-
cesso, tem a sua própria versão: “Em geral, que 
tem sucesso não gosta de dar a receita. Tenta a 
ocultá-la. A Los Grobo, não obstante, dá a sua 
receita, não a esconde, e isso é também uma dife-
rença ao nosso favor”.

Gustavo desfruta da construção do galpão 
da planta de San Pedro, cujo design foi 
realizado com a ativa participação de 
todo o pessoal de plantas, coordenados por 
Claudio Estévez.
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No exercício 2007/08, a área de Insumos da Los Grobo Agropecuaria contribuiu 
com 22% do faturamento da companhia, com vendas por 60 milhões de dólares 
com base em um total de u$s 270 milhões.

Embora a participação dos produtos dependa dos seus preços relativos, nesse exer-
cício 50% da receita proveio da comercialização de fertilizantes, 25% dos agroquími-
cos, 20% das sementes e 5% dos outros produtos.

Em comparação com os três milhões de dólares que a atividade gerou em 2002, 
quando o faturamento do grupo era de u$s 57 milhões (5% de participação), os 
atuais u$s 60 milhões representam uma taxa de crescimento anual média de 62 
por cento.

Originariamente, a área surgiu como uma forma de fornecer à companhia os insumos 
necessários para os plantios em forma vantajosa.

“O assunto dos insumos começa pela iniciativa de Paula em 1992, com a idéia de 
abastecer a própria produção e os clientes existentes, quando eram plantados 8.000 
hectares. Pouco a pouco foi se posicionando a idéia de que era também um bom 
negócio e que podia alavancar a área de armazenagem”, lembra-se Gabriel Bisio, 
quem estive a cargo dessa unidade até seu translado para Tandil, para gerenciar a 
empresa parceira UPJ, em 2007.

O desenvolvimento do negócio dos insumos significou também uma adaptação para 
os fornecedores, que tinham de deixar de ver a Los Grobo exclusivamente como um 
grande cliente, para aceitá-la como distribuidora das suas marcas.

Insumos
OS PILARES DO NEGÓCIO

“ Foi um desafio 
desenvolver o 
negócio de insumos 
e demonstrar que 
podia alavancar a 
armazenagem, em uma 
cultura tão enraizada 
de comercialização de 
cereais. E, ao mesmo 
tempo, participar do 
grande crescimento 
e incorporação de 
agroinsumos na 
produção.”

Paula Marra

Gabriel Bisio visitando os galpões.
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Gabriel incorporou-se à companhia em agosto de 2000. Nesse momento, 60% dos 
insumos que administrava a empresa eram destinados para sua própria produção. 
Em 2008, só 30% era utilizado internamente, e o 70% restante era provido a tercei-
ros clientes.

“Operacionalmente, temos aproximadamente mil contas ativas por ano, isto é, mil 
clientes que compram insumos à Los Grobo”, conta Guillermo Pérez, a cargo da uni-
dade a partir da sede de Carlos Casares. “Mas o número é maior, pois há uma per-
centagem de produtores que não compram todos os anos”, precisa.

O papel estratégico do insumo não consiste tanto na margem de rentabilidade que 
possa deixar como em ligar sua provisão à recepção do grão como pagamento, co-
laborando dessa forma com a originação da empresa.

Desse modo, uma tonelada de fertilizante entregue no momento do plantio pode se 
tornar em cinco ou seis toneladas de grão na colheita.

“Em zonas novas, onde o desejo é crescer comercialmente, começa-se vendendo in-
sumos e são alavancados com o cereal”, sintetiza Gabriel.

Em linhas gerais, o negócio opera em duas formas principais: a troca com grão em 
forma disponível, ou a entrega do insumo para o plantio ou no momento de utiliza-
ção e seu pagamento com a colheita de grão.

A Los Grobo no galpão da planta II,
de Carlos Casares.

Inoculando sementes.
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Evolução de Insumos
VENDA DE INSUMOS
PRODUÇÃO PRÓPRIA + CLIENTES (USD Milhões)

Em ambos os casos logra-se o objetivo da originação, só que o primeiro oferece as 
vantagens impositivas da troca em vez do pagamento em dinheiro (menores reten-
ções de impostos), enquanto que no segundo caso existe também o componente fi-
nanceiro de diferir essa cobrança em pelo menos seis meses.

Mas o negócio dos insumos é também uma estrada de ida e volta. Muitos produto-
res começam comercializando a sua produção com a Los Grobo e depois viram clien-
tes dos insumos.

Distribuição de sementes no lote.

Ampla oferta de insumos nos 
depósitos zonais.
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O valor do serviço
“O foco está no serviço”, aponta Guillermo. “Contamos com uma muito boa logís-
tica de distribuição de fertilizantes, com novos depósitos em vários lugares: Mon-
te, Saladillo e San Pedro, que também contam com inovação tecnológica”, explica.

Uma das vantagens competitivas da empresa como fornecedora de insumos é que 
chega até o campo com volumes relativamente pequenos em comparação com ou-
tros fornecedores.

Compras de 6.000 ou 7.000 quilogramas de fertilizantes entregues diretamente no 
campo são satisfeitas pela área de Insumos da empresa.

S eria 1990 ou 1991 quando no nosso escri-
tório em Lincoln apareceu um rapaz rui-
vo que desejava nos comprar cereal. Nesse 

então tínhamos bastante reserva na hora de reali-
zar essas operações porque eram exigidas uma sé-
rie de garantias. Lembro-me que estava com meu 
pai e que gostamos da olhada que do visitante e 
da confiança que inspirava. Acordamos rapida-
mente o negócio e foi assim como começamos”.
O visitante era Gustavo e quem lembra o episodio 

é Pedro Lacau (h), um engenheiro agrônomo que 
representa a quarta geração de uma família de pro-
dutores agropecuários do oeste bonaerense.
Os Lacau têm más de cem anos de relação com 
o campo. Originários da localidade de Arenaza, 
foram sempre apaixonados pela tecnologia e a 
excelência agronômica.
O avô de Pedro foi precursor das técnicas con-
servacionistas a partir da Asociación Amigos del 
Suelo, e seu pai esteve vinculado à gesta da deco-

lagem da agricultura pampeana no último quarto 
do século XX.
“O relacionamento começou comprando o grão, 
mas rapidamente fizemos uma parceria para plan-
tar. Nós tínhamos um muito bom gerenciamento 
agronômico e quando apareceu um campo no sul 
de Córdoba começamos a trabalhá-lo juntos. O 
fizemos vários anos e depois passamos a produzir 
em outros em General Villegas”, lembra-se Pedro.
Como relata a maioria dos membros da rede, 
os acordos com a Los Grobo são rápidos. “Em 
dez minutos são negociados os assuntos mais 
importantes, não os detalhes. Cria-se o marco 
e é cumprido. Nossos negócios sempre foram a 
meias, muito simples.

Negócios entre empresas familiares

Expedindo bolsas de semente de milho..

Guillermo Pérez Miguel, gerente de 
Agroinsumos.

Tanques de Uan na Planta II.
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No caso dos nutrientes agrícolas, que representam aproximadamente entre 50 e 60% 
do faturamento da área (em função dos preços relativos), a Los Grobo maneja tanto 
produtos sólidos quanto líquidos.

“No caso das fontes de nitrogênio sólidas ou líquidas, tem muito a ver o perfil tec-
nológico dos clientes. Os produtores avançados estão mais acostumado a trabalhar 
com fertilizantes líquidos (UAN)”, explica Guillermo.

No que diz respeito à logística, os líquidos apresentam um desafio maior, pois vão di-
retamente do depósito do provedor até o campo do produtor, no entanto que os só-
lidos são armazenados temporalmente nas plantas da Los Grobo. 

A grande maioria do movimento dos fertilizantes é terceirizado a empresas transporta-
doras. Só uma pequena parte é movimentada com caminhões da Los Grobo Serviços.

Operativamente, cada armazenagem da Los Grobo replica em escala o modelo cen-
tral. Além de receber o cereal, são prestados serviços (comerciais e agronômicos) e 
se dispõe de um centro de distribuição de insumos. 

Há armazéns zonais localizados em Carlos Casares, Guaminí, Saladillo, Monte, Salli-
quelló, Carlos Tejedor, Francisco Madero e Río Cuarto (Córdoba).

Em palavras da empresa: “Cada uma das nossas 21 sucursais é um Centro de Servi-
ços Integrados que replica o modelo da casa central: compram grãos e vendem insu-
mos, coordenam a logística e a administração, financiam e promovem avais através 
da SGR, participam em projetos da Fundación e de Voluntariado Corporativo, orga-
nizam eventos e capacitações”.

Com o tempo isso vai construindo confiança e 
essa confiança acaba criando amizade”.
De origem familiar, a empresa Pedro Lacau e Hi-
jos SRL tomou o formato atual em 1989. A partir 
desse momento começou um processo de diversi-
ficação e agregado de valor. Incorporaram a leite-
ria e a fabricação de queijos de alta qualidade sob 
a marca La Suerte, que comercializam no circuito 
boutique do consumo. 
Ingressaram também no negócio do vinho com a 
idéia de seguir o caminho feito com os queijos e 
expandiram suas operações de plantio para dife-
rentes regiões da Argentina e Uruguai.
Nesse percurso, a experiência da Los Grobo serviu 
como insumo para o planejamento dos negócios.  

“Gustavo sempre teve uma visão clara, simples e 
concreta das coisas e isso serve para os demais. In-
clusive acho que ele contribuiu muito com o agro, 
como a idéia de construir empresas de conheci-
mento em vez de capital ou organizações que ge-
renciam e agregam valor. Essa linha de liderança é 
muito útil”, reflexiona.
Mas Pedro não quer deixar de destacar a figura de 
Adolfo Grobocopatel, que apesar de ter um perfil 
muito diferente ao do seu filho, soube manejar as 
dissidências que há dentro de qualquer família e 
construir o que construiu. “Acho que ter sabido 
respeitar as diferenças foi um elemento chave no 
sucesso da Los Grobo”, finaliza Pedro

Pedro Lacau (h), líder de Lacau hnos.

Limpando a semeadora uma vez 
finalizado o teste de fertilizantes e 
variedades de trigo em Darregueira.

“ Temos promovido 
a experimentação 
adaptativa para 
oferecer um melhor 
serviço, dos aspectos 
da estrutura dos 
cultivos como 
densidade e data de 
plantio, interplantio 
até diferentes 
momentos da aplicação 
de fertilizantes 
nitrogenados ou 
aplicação de fósforo 
líquido.”

Gabriel Bisio 
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Pulverização sobre cultivo de girassol em Salliqueló.





P
ara 2008, o Grupo Los Grobo se posiciona como o quarto grupo de moagem 
da Argentina por capacidade de processamento, que chega a 19.500 tonela-
das de trigo mensais, por detrás de Cargill, o Grupo Navilli e Lagomarsino, e 

como o quarto exportador de farinhas, com um volume de mais de 40.000 toneladas 
anuais, o que lhe outorga uma participação de mercado de 5%.

Essa unidade agroindustrial está constituída por quatro plantas de processamento, 
as primeiras duas são propriedade da companhia e as últimas duas são operadas sob 
contratos de locação:

a) O moinho de Bahía Blanca (Bs. As.), operado sob a razão social de Los Grobo In-
versora, adquirido em 2001.

b) O moinho de Chivilcoy (Bs. As.), operado sob a razão social de Molinos Cánepa 
SA, adquirido em 2005.

c) A planta de Moliendas Argentinas SA, na localidade de Chacabuco (Bs. As.),sob 
contrato a feitio desde 2007.

d) O moinho de Rosario del Tala (Entre Rios), sob a razão social Viuda de Barbiero 
SA, sob contrato de feitio desde 2008.

Para o grupo, a moagem de trigo representa um passo mais para a integração verti-
cal dos diferentes negócios.

Estes começaram com a participação de alguns acionistas da GLG em Bioceres SA, 
uma empresa voltada para a pesquisa e o desenvolvimento de agrobiotecnologia, 
que tem a licença do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária para a comer-
cialização das suas variedades de trigo, sob a marca Biointa.

Também, a Los Grobo Agropecuaria faz parte da rede de multiplicadores e comercia-
lizadores desses trigos, além de usuário.

Desse modo, a unidade de moagem da companhia tem acesso não só às novidades 
em matéria de genética, mas também à possibilidade de uma matéria prima diferen-
ciada devido a diversificação dos lotes de trigo com qualidades uniformes.

“As vantagens de fazer parte de um grupo integrado verticalmente são essencial-
mente duas”, resume Juan Goyeneche, diretor da divisão moinhos, “a segurança de 
abastecimento e o acesso a trigos classificados por qualidade”. 

Moinhos
OS PILARES DO NEGÓCIO

Juan Carlos Goyeneche, diretor executivo da 
Divisão Industrial.

“ Integra-nos na cadeia 
de valor demandou 
tempo e energia. A 
oportunidade de pôr 
em marcha o Moinho 
em Bahia nos facilitou 
a aprendizagem 
e a incorporação 
da Canepa, e a 
possibilidade de 
nos consolidar, 
como equipe e na 
indústria.”

Juan Goyeneche
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O processo
O ingresso do grupo na moagem aconteceu por causas circunstanciais. No começo 
de 2001, como produtora e originadora de trigo, a Los Gropo Agropecuaria tinha-
se convertido em um provedor importante do estabelecimento de moagem Moli-
com, em Bahía Blanca, que comercializava seus produtos sob a marca Harinas Con-
cepción. 

As complexas circunstâncias econômicas e sociais que atravessava a Argentina nesse 
ano tinham um impacto direto nas empresas agroindustriais e o cliente da Los Gro-
bo não era a exceção.

Para garantir a cobrança do trigo entregue ao cliente, Adolfo Grobocopatel e Juan 
Baldoyra se reuniram com o titular da companhia e lavraram um penhor sobre a ma-
quinaria do moinho.

A entrega de grão foi retomada, mas as dificuldades financeiras que afrontava o moi-
nho o levaram finalmente a iniciar um processo de concordata. 

Os donos do moinho decidiram suspender a operação, os trabalhadores mantinham 
uma guarda nas instalações com o fim de evitar o esvaziamento e a perda dos pos-
tos de trabalho.

No entanto, avançava a instância judiciária, até que no final desse ano, prévio a que-
da do governo do presidente Fernando de la Rúa, a Los Grobo adquire o moinho, co-
mo forma de saldar a dívida em seu favor.

“ Desejamos consolidar-nos como 
provedores preferidos pela nossa 
qualidade no sentido mais amplo 
do conceito. Provavelmente o fato 
de que a liderança em Moinhos 
Grobo é fundamentalmente 
feminina contribui para encontrar 
soluções mais integrais.”

Elena Morena, CEO Molinería na Argentina.

Moinho Los Grobo em Porto Galván, Bahía Blanca.

Recepção e mostra de caminhão de trigo nas instalações do Moinho 
Bahía Blanca.

Análise de amostra de trigo no laboratório 
especializado do Moinho.
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“Embora a idéia original fosse vendê-lo, Gustavo pensou que a melhor forma de fa-
zê-lo era pondo-o em funcionamento”, lembra-se Juan Goyeneche sobre aqueles 
anos fundacionais.

“Gustavo teve de aprender sobre o que era um banco de moagem, um planfsister ou 
um alveograma, mas o processo já estava lançado”, agrega.

“Previamente teve de convencer aos trabalhadores que tinham a planta tomada 
de que a idéia da companhia era manter a atividade e não liquidá-lo. Isso deman-
dou muitas negociações, mas finalmente puderam chegar a um acordo”, conta Pa-
blo Gabarró, a partir desse momento ia a fazer suas primeiras armas no negócio 
da moagem, mas que o projetaria a, anos mais tarde, liderar a Los Grobo Agroin-
dustrial do Brasil SA, a organização com a qual o grupo desembarcou no merca-
do brasileiro.

O fato e que a posta em marcha da planta de Bahía Blanca aconteceu em dezem-
bro de 2001, no pico da maior ou uma das maiores crise político-institucionais da Ar-
gentina. 

O governo nacional dispôs em novembro de 2001 o que logo seria conhecido na his-
tória como “o curralzinho”, isto é, a bancarização da economia e a impossibilidade 
de retirar das contas correntes dinheiro à vista, exceto em pequenas quantias.

Banho de trigo para reologia de estoque em Laboratório de Bahía Blanca.

Determinação de peso hectolítrico, umidade 
e glúten em trigo.
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C om um consumo per capita estabilizado, 
a produção de farinha de trigo cresce ao 
ritmo do aumento da população e a pos-

sibilidade da exportação.
De uma média de aproximadamente quatro mi-
lhões de toneladas de trigo processadas na meta-
de dos anos 80, quando a população argentina 
chegava aos 30 milhões, a indústria passou a um 
número recorde de 6,3 milhões de toneladas em 
2008, que deram origem a uma produção de fa-
rinha de 4,8 milhões de toneladas, das quais 22% 
foi exportado e o resto vertido para o mercado 
interno para satisfazer o consumo de aproxima-
damente 40 milhões de argentinos.

A participação da indústria da moagem dentro 
da cadeia do trigo é relativa à magnitude da co-
lheita. Para uma produção média nacional de 15 
milhões de toneladas, as compras da moagem as-
cendem a 42%, que pode ultrapasar 50% quan-
do o clima provoca falhas na colheita, como na 
campanha 2008/09. 
A indústria está composta por 120 empresas, dis-
tribuídas na região produtora de trigo e próximas 
aos centros de consumo, o que explica que qua-
se a metade dos estabelecimentos se encontre na 
província de Buenos Aires.
A dinâmica do setor tem levado a que diferentes 
empresas integrem a atividade da moagem com a 

A moagem na Argentina

Nesse contexto de restrição de acesso às notas, o negócio da farinha resultava ser 
uma fonte de metálico, já que recolhia o disponível que ingressava das padarias.

Trás o default e a desvalorização chegou uma espécie de primavera para atividade 
da moagem. “Como não nos demos conta disso antes!”, era dito nesses dias no es-
critório da empresa. 

Não obstante, para agosto de 2002, a ilusão se desvanecia e as complicações do 
mercado interno, marcado por alíquotas diferenciais no Imposto ao Valor Agregado 
que incentivava os operadores marginais, afetavam o negócio. 

É nesse momento quando decidem entrar no mercado brasileiro das farinhas. Ali 
montam uma distribuição que com o percurso dos meses vai demandando volumes 
crescentes de produto, que é fornecido por meio da planta de Bahía Blanca, para es-
se momento já operada sob a sociedade de Los Grobo Inversora.

Com o mercado exportador em expansão, a companhia começa a procurar um se-
gundo moinho. Acompanhado por Pablo Gabarró, Juan Goyeneche estima a possi-
bilidade de adquirir um moinho relativamente novo (datava de 1995) no parque in-
dustrial de Chivilcoy, uma localidade localizada aproximadamente 100 km de Carlos 
Casares, em direção para Buenos Aires. 

Por casualidade, a atenção se desvia para outro moinho na mesma cidade e em de-
zembro de 2005, apenas quatro anos depois de ingressar no negócio, a Los Grobo 
compra o Moinho Cánepa.

Fotografias históricas de Molinos Cánepa de 
Chivilcoy. Dão conta da evolução e da forma em que 

se trabalhava desde os começos, há 120 anos.
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produção de alimentos balanceados, incluindo o 
setor de mascotes (pet food). 
No entanto, a partir de 2002 houve um cresci-
mento do segmento exportador baseado em em 
tipo de câmbio mais competitivo, um diferencial 
de direitos entre a farinha e o trigo, e uma maior 
formalidade na atividade.
Assim, a média das exportações em 2008 foi 
de aproximadamente um milhão de toneladas, 
sendo o Brasil o principal comprador, seguido 
pela Bolívia. 
Com o apóio da Federação Argentina da Indús-
tria da Moagem em parceria com o Governo, 
foram explorados novos destinos extra Mercosul, 
logrando exportações de volumes significativos a 
países como Cuba, Venezuela, Equador e Angola.

Com essa segunda planta, a capacidade de produção passa de 200 toneladas de fari-
nha por dia, produzida pelo moinho de Bahia Blanca, para 620, enquanto que as ven-
das de bolsas vão de 45/50.000 mensais até 170.000 a partir de novembro de 20051.

Em paralelo, e por causa das desavenças entre a empresa e quem realizava a distri-
buição no Brasil, a Los Grobo decide armar uma própria empresa lá e tomar a dire-
ção do negócio.

Assim surge a Los Grobo Agroindustrial do Brasil SA liderada por Pablo Gabarró. 

A contraparte brasileira da GLG no negócio da farinha começa a tomar forma com 
o escritório que montam em Foz de Iguaçu, na fronteira com a Argentina e, que fun-
ciona como casa matriz. 

A sucursal número um é montada em São Paulo, mais exatamente em Jundiaí, onde 
é instalado um depósito de mercadoria, próximo ao escritório.

Posteriormente, montam um segundo depósito, na localidade de Tatuí, a 130 km 
de São Paulo, e que lhe outorga uma posição estratégica para a logística comercial.

É que a produção de farinha de GLG, integrada pela moagem de Bahía Blanca, Chi-
vilcoy, Chacabuco e Rosario del Tala, chega ao mercado brasileiro por meio do trans-
porte ferroviário ALL América Latina Logística), cujo terminal está em Tatuí.

A mercadoria proveniente do grupo de moinhos da GLG é enviada até Zarate, à bei-
ra do rio Paraná, onde são consolidados os contêineres e carregados nos vagões da 
ALL, que atravessam a mesopotâmia argentina e cruzam o sul do Brasil até chegar a 
São Paulo.

1  Prêmio Nacional pela Qualidade 2007, página 68.

Pablo Gabarró, quem lidera a operação de 
moinhos no Brasil começou trabalhando 
na administração de armazenagem na 
LGA, Carlos Casares.

Zona de descarga de trigo em Cánepa.

De esq. para dir. Elena Morena, Marcela 
Beramendi e Eulalia Lorenzo três das várias 
representantes femininas da moagem com 
Ramón Gil.
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A estratégia 
Com um mercado interno em volta aos 11 milhões de toneladas de trigo, o Brasil é 
um forte importador de cereal, do qual a Argentina é o provedor natural.

O posicionamento da companhia nesse âmbito de negócios lhe outorga um grande 
leque de oportunidades, desde integrar a produção com a moenda até exportar o 
produto industrializado ou a matéria prima.

Para 2008, a Los Grobo Agroindustrial do Brasil SA distribui no mercado brasileiro 
entre 2.000 e 2.500 toneladas de farinha mensais, importadas da Argentina por eles 
mesmos.

A empresa desenvolve sua própria marca de farinha, Auténtica, em versões para dife-
rentes usos como Auténtica Panificación, Auténtica Premiun, Auténtica Industria, en-
quanto planeja o lançamento de uma segunda marca denominada Grobita.

LGAB planeja ampliar o portfólio de produtos a pacotes de 1 e 5 k para consumo do-
méstico.

Não obstante, os moinhos de GLG têm outros clientes no Brasil a quem fornecem di-
retamente, quer dizer, sem a via da distribuidora.

Manejo de Tabuleiro (Ordem às Máquinas, Manejo de Cilindros, Processo de Moagem).

Setor de ensacamento.
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“A idéia é chegar a aproximadamente 4.500 ou 5.000 toneladas mensais de farinha e 
ter um moinho próprio, o qual poderia agregar 5.000 toneladas adicionais mensais”, 
explica Gabarró.

Com esse objetivo na mente, em 2008 foram iniciados os contactos para adquirir 
uma planta em Porto Alegre.

A concreção desse objetivo integraria as oportunidades de negócio na cadeia de va-
lor do trigo.

O GLG teria a possibilidade de exportar farinha via sua sucursal brasileira ou em for-
ma direta, ao passo que poderia produzir no Brasil com trigo brasileiro e/ou impor-
tado da Argentina.

“O extraordinário do Brasil é que é um mercado tão grande que há lugar para to-
dos”, opina Gabarró.

Com esse panorama, a formação de um trader para armar os negócios de exporta-

ção de trigo aparece no horizonte do grupo para o final de 2008.

Carga de farinha Auténtica em Bahía Blanca para o Brasil .

Carga de farinha sobre caminhão em Cánepa 
(o transportador está tirando os canos para 
colocar a lona).
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Recife

Rio de Janeiro

Curitiba

San Pablo

Foz de Iguazú

Fluxos de Farinha

4º EXPORTADOR
AO BRASIL

Fluxos de Trigo

Moagem anual projetada

Evolução da exportação e faturamento

O GLG compra Canepa

São lançadas novas marcas
e se começa a consolidar mercados

3 São incorporados 120t de feitio

4 São incorporados 120t mais
de feitio (ER) e comprada farinha
a outros moinhos

É projetado um aumento de
150 t Canepa e 250 t
Moinho no Brasil

É projetado um aumento
de 150 t mais Canepa

Com 10,6% do MS
Tn 39.499/ USD MM 17,2

Distribuidores 

Centros de Negócios

Plantas próprias

Plantas alugadas

Moinhos

GLG adquire Canepa

É incrementado o volume 

É incorporada LGAB
Incremento de 57,77%
no faturamento por aumento
de preço e volume

Aumento de volume
no Brasil 250 t e
150 t na Argentina

É projetado vender 1200 t
mais de farinha este ano
entre a Argentina e o Brasil

Moagem
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O plano
Em termos gerais, a estratégia da divisão Moinhos de GLG visa manter uma mistura 
de 60% das vendas voltadas para o mercado interno e 40% para exportação.

No mercado interno, a estratégia está orientada a que uma percentagem das ven-
das (80/85%) esteja dirigida a satisfazer a demanda de farinhas de indústrias alimen-
tícias meias e grandes. 

Reconhecidas companhias argentinas como Arcor, Bimbo, Jumbo, Alfajores Havan-
na, Alfajores Jorgito são clientes da divisão moinhos do Grupo Los Grobo.

“Procuramos fornecer aos grandes e meios jogadores panificados com farinhas es-
peciais de maior valor, quer dizer, mais ajustadas aos requerimentos dos processos 
dos nossos clientes”, sintetiza Goyeneche.

“A chave é gerar um produto de qualidade superior e constante no tempo que faça 
possível a venda com um prêmio de preço sobre o produto commodity”, opina ao 
respeito Gustavo Grobocopatel, para quem é provável obter sobrepreços de 2 a 12% 
trabalhando com produtos diferenciados e trigos segregados por qualidade.

O fato é que em 2008 o faturamento da divisão moinhos, que inclui a Los Grobo In-
versora, Molinos Cánepa e Los Grobo Agroindustrial do Brasil, posicionou-se em U$s 
56 milhões, com uma projeção de u$s 102 milhões para 2009 e, a partir daí, um cres-
cimento anual de 10%..

Moinho Localização Capacidade de processamento
Los Grobo Industrial Bahía Blanca 205 t/dia
Canepa Hnos. Chivilcoy 450 t/dia
Moliendas Argentinas Chacabuco 120 t/dia
Viuda de Barbeiro Rosario del Tala 150 t/dia
Total 925 t/dia

Fonte: Los Grobo, Apresentação Institucional, julho de 2008.

Juan “Padeiro” Jaureguy realiza testes no 
laboratório de Molino Cánepa.

Chão de cilindros de Bahía Blanca (primeiro andar).









Compartilhando oportunidades: a SGR
Entre os instrumentos financeiros que desenvolveu a Los Grobo para sua rede de Pe-
MEs se encontra a sociedade de garantias recíprocas.

Essa figura legal está regulada pela lei 24.467 e seu principal objetivo é aproximar a 
empresa de pequeno e médio porte do crédito, mercê do aval que outorga a SGR 
através do fundo de risco que constituem.

O sistema se adequava muito bem ao formato de empresa rede da Los Grobo, já que 
constitui um modelo no qual todos ganham.

“As PeMEs não só têm acesso ao mercado de capital, mas também o fazem com 
mesma taxa de juros com a que poderia acessar uma empresa grande como a Los 
Grobo. Por outro lado, para o banco é muito mais seguro emprestar por meio da SGR 
do que em forma direta. E, finalmente o parceiro protetor também se beneficia por-
que a lei prevê que o dinheiro que constitui o fundo de risco esteja isento do Impos-
to de Renda”, explica Diego Fattore, gerente da sociedade.

A idéia começou a ser analisada durante o segundo semestre de 2003, para janeiro 
de 2004 a decisão de avançar na constituição da sociedade estava tomada. 

“Mediante ligações telefônicas, correios eletrônicos e visitas pessoais começamos a 
difundir a ferramenta entre os membros da rede, com uma resposta que resultou ex-
celente”, lembra-se Diego.

Nesse momento só existiam treze na Argentina e só uma voltada para a atividade 
agropecuária.

Em junho de 2004, a Subsecretaria da Pequena e Média Indústria- autoridade de 
controle dessas sociedades- outorgou a habilitação formal para que começasse a 
funcionar.

SGR e Serviços
financeiros

OS PILARES DO NEGÓCIO

“ Graças a essa fabulosa 
ferramenta temos 
agregado valor às 
PeMEs da rede. Prova 
disso é que temos 
outorgado 250 milhões 
de pesos em garantias, 
crescemos 300% em 
quantidade de PeMEs 
associadas e quase 
triplicamos o fundo de 
risco.”

Diego Fattore

Diego Fattore, gerente a cargo da 
Los Grobo SGR.
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A Los Grobo SGR começou com 124 PeMEs como parceiros partícipes, um fundo au-
torizado de $12 milhões e o grupo como parceiro protetor. Para o final de 2004, lo-
graram colocar avais por quase $8 milhões.

No termo de quatro anos, a operação se multiplicou. Em 2008, os parceiros somavam 
420, o fundo autorizado tinha-se elevado a $37 milhões e os avais outorgados nesse 
ano ascendiam a $87 milhões. No entanto, 25 novos parceiros protetores tinham-se 
integrado à sociedade.

“Vários produtores viram a conveniência de se integrar ao fundo de risco e assim 
cresceu o número de protetores”, explica Diego. 

Desde o início e até o final de 2008, a SGR outorgou avais por $220 milhões, desta-
cando que não houve casos de incobrabilidade, quer dizer que em nenhum momen-
to deveram apelar ao fundo de risco.

Em linhas gerais, os créditos obtidos pelas PeMEs da rede foram destinados a capi-
tal de trabalho ou à compra de bens. 

A primeira classe a constitui a demanda de capital operacional para financiar a loca-
ção de campos ou a compra de insumos agrícolas. No segundo, a aquisição de se-
meadoras, máquinas colheitadeiras, equipamentos de rega e tratores foram os prin-

“ Envolveu-me como 
presidenta da câmara 
para contribuir a 
melhorar o sistema, 
a fim de gerar capital 
social institucional. 
Sempre acreditamos 
que o acesso ao crédito 
era só um aspeto a 
ser desenvolvido, por 
isso planejamos vários 
espaços de capacitação, 
como por exemplo IDEA 
Pymes e o programa de 
Gestão de Empresas da 
UCA, que dirijo.”

Andrea Grobocopatel, diretora executiva 
do Grupo Los Grobo

Andrea assessorando os clientes sobre como melhorar suas estratégias de financiamento.
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cipais usos. Os produtores também se financiaram para construir silos nos seus cam-
pos e melhorar a sua logística.

Dentro das diferentes alternativas previstas pela SGR para ter acesso ao financiamen-
to destacam-se duas: o outorgamento do crédito bancário de entidades de primeiro 
nível ou o desconto de cheques de pagamento pós datado.

Neste último caso, a PeME endossa um cheque próprio ou de terceiros que logo é 
avaliado pela SGR, que o coloca no mercado de capitais, conseguindo taxas de des-
conto muito inferiores às que obteria a empresa pela sua conta.

“O fantástico do sistema é que um produtor de Huanguelén1 pode operar na Bolsa 
de Valores de Buenos Aires, ao igual que qualquer grande empresa”, orgulha-se o 
responsável da SGR.

A operação com desconto de cheques resultou ser relevante: Mais de $105 milhões- 
quase a metade do operado pela sociedade- foram outorgados como avais em apro-
ximadamente dois anos, já que essa modalidade começou a ser executada em agos-
to de 2006.

1  Uma pequena localidade no partido bonaerense de Coronel Suárez.

Incorporação de parceiros partícipes. Evolução Incorporação de parceiros protetores. Evolução 

Parceiros fundadores ano 2004 120
Parceiros setembro  2009 425
Incremento 354,17%

Parceiros fundadores ano 2004 1
Parceiros setembro 2009 29

Sep. 2009

Dez. 2008
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Início
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Periodo
Abril-Dez. 2004

Jan.-Dez. 2005

Jan.-Dez. 2006

Jan.-Dez. 2007

Jan.-Dez. 2008

Jan.-Set. 2009

Total

Periodo
Jan.-Set. 2008

Jan.-Set. 2009

Avais outorgados 
$ 7.929.148,82

$ 26.160.620,84

$ 27.057.088,37

$ 67.308.106,06

$ 87.282.850,58

$ 49.133.769,02

$ 264.871.583,69

Avais outorgados 
$ 66.246.997,00

$ 49.133.769,02

Variação %

229,93 %

3,43 %

148,76 %

29,68 %

Variação %

- 25,83%

$ 80.000.000,00

$ 90.000.000,00

$ 100.000.000,00

abr.-Dez.
2004

Jan.-Dez.
2005

Jan.-Dez.
2006

Jan.-Dez.
2007

Jan.-Dez.
2008

Jan.-set.
2008

Jan.-set.
2009
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Vantagens 
Gustavo Aceiro é um dos 420 parceiros partícipes da sociedade. Como produtor ru-
ral no partido bonaerense de Coronel Suárez e no departamento santafesino de Ra-
faela faz parte da rede da Los Grobo.

“Simplesmente por uma questão de tamanho (empresário), os bancos têm restrições 
na hora de outorgar créditos e isso se traduz nalguns pontos mais na taxa de juros. 
Por outro lado, mediante a SGR se acessa a uma taxa preferencial”, opina. “Também, 
como a gente trabalha com eles o tempo todo, a Los Grobo me avalia melhor do que 
um banco e isso também é importante”, agrega.

A esse empresário rural, ser parceiro partícipe lhe serviu para obter em 2007 um cré-
dito em pesos, com taxa fixa e com cinco anos de prazo que destinou para a compra 
de bens de uso: caminhonetes, uma balança para pesar caminhões e estrutura de ar-
mazenamento de grãos.

Mas também lhe serviu para fazer negócios de giro rápido. Nos começo de 2008, a 
Aceiro especulava com que tanto os insumos quanto os grãos vinham com tendência 
a subir.  Interessava-lhe tomar posição comprando fertilizantes, mas sem ter de resig-
nar para isso o grão, que poderia valer mais no futuro.

Então utilizou a SGR para colocar cheques de pagamento pós datado na bolsa e 
com isso adquiriu os nutrientes. Em maio, quando as cotações dos grãos se encami-
nhavam para um recorde histórico, vendeu seu cereal. A jogada deixou um resulta-
do positivo.

O sistema de sociedades de garantias re-
cíprocas encontrou uma boa recepção 
no setor agropecuário e agroindustrial.

Assim como a Los Grobo criou a sua própria, ou-
tras empresas do setor também o fizeram. Uma 
delas é Aval Rural SGR, que com um fundo de 
$90 milhões autorizado pela Subscretaria de Em-
presas de Pequeno e Médio Porte, tem à Nidera 
como principal parceiro protetor.
Outra companhia vinculada com os insumos, 
nesse caso a genética, que ingressou no sistema é 
a Asociados Don Mario, radicada em Chacabuco 
(Bs.  As.), que criou em 2004 sua SGR com um 
fundo autorizado de $45 milhões. 
No setor agroindustrial, a companhia de capi-
tais nacionais Aceitera General Deheza (AGD) 
criou Agroval SGR, no entanto que a Mastellone 

Hnos. SA foi uma das primeiras em participar 
do sistema, organizando em 1999 Afianzar SGR, 
para assistir sua rede de provedores de matéria 
prima e logística.
Outras sociedades se organizaram para outorgar 
soluções financeiras às regiões, como Cuyo Aval 
SGR, que com o governo de Mendoza como um 
dos parceiros protetores, conta com um fundo 
de risco autorizado de $250 milhões e apóia em-
preendimentos de empresas de pequeno e médio 
porte na atividade agropecuária da região.
No entanto, relacionada com a província de En-
tre Rios se encontra Vínculos SGR, voltada para 
o fortalecimento do setor avícola, uma das prin-
cipais atividades econômicas da província me-
sopotâmica. A potencialidade desta ferramenta 
se observa na plasticidade que outorga ao setor, 

como ao facilitar o lançamento de obrigações ne-
gociáveis por parte de uma PeME. É o caso da 
Rural Ceres SA, um dos principais distribuido-
res de produtos da Nidera, que no final de 2008 
lançou suas ON por 1,35 milhão de dólares, 
co-garantidas por três SGR: Aval Rural, Campo 
Aval e Acíndar Pymes. 
As principais companhias do país nesta categoria 
participam da Câmara Argentina de Sociedades e 
Fundos de Garantia, cuja comissão diretiva está 
integrada por Andrea Grobocopatel (Los Grobo 
SGR) e Julieta Sullivan (Aval Rural SGR), como 
presidente e vice respectivamente.
Entre as principais ferramentas financeiras mane-
jadas por meio desse sistema se encontram os che-
ques de pagamento pós datado avaliados, as obri-
gações negociáveis e os fideicomissos financeiros.

Forte ancoragem agro nas SGR

Claudio Zuchovicky apresentando o mercado 
de capitais às PeMEs durante a 2º Oficina de 
Co Inovação, Bolsa de Cereais de Buenos Aires 
em abril de 2007.

Pablo Giorgi, Andrea e Diego Fattore 
apresentam o resumo da gestão na 
Assembléia Anual de Acionistas de Los 
Grobo SGR.
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Mas não só ele obteve benefícios participando da sociedade. “Nossa empreiteira 
trabalha também para a Los Grobo e com a SGR comprou uma máquina colheitadei-
ra John Deere último modelo, que foi paga em parte com dinheiro e em parte fazen-
do hectares para a Los Grobo”, conta Aceiro. 

Esse exemplo resume bem o esquema “todos ganham” que fundamenta a existên-
cia da SGR. A Los Grobo facilita o acesso ao financiamento aos seus prestadores de 
serviço, com o qual melhoram seu equipamento e lhes devolvem um trabalho de me-
lhor qualidade . Juntos se beneficiam mais do que agindo por separado.

No ínterim, a SGR trabalhou na melhora dos seus processos, obtendo em maio de 
2007 a certificação das normas ISO 9001:2000 e se tornando a segunda empresa da 
Argentina em lográ-lo.

Diego Fattore destaca também as oficinas de inovação que desenvolvem para a re-
de de PeMEs, “com o intuito de oferecer capacidades nas diferentes competências 
que fazem à sustentabilidade da pequena e média empresa. Temas como governan-
ça familiar, gerenciamento de equipes, novas tecnologias de informação (TICs) resul-
taram de grande interesse para os participantes”. 

Com a vocação institucional que caracteriza ao pessoal de Casares, Andrea Grobo-
copatel foi escolhida presidenta da Câmara Argentina de Sociedades e Fundos de 
Garantia, onde desenvolveu uma intensa atividade, celebrando acordos com as prin-
cipais instituições bancárias do país.

O Dr. Alfredo Frattini, e o contador síndico 
Leo Muchenick participam da assembléia.

Votação em uma assembléia anual 
de acionistas da SGR.
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Para 1999, a vontade de explorar novos negócios mediante associações tinha levado 
à Los Grobo a iniciar contatos com a companhia de agroquímicos e sementes No-
vartis. O agro argentino tinha passado de uma estratégia defensiva baseada em pri-

vilegiar o custo de produção antes que a receita durante os anos 80 a uma explosão no uso 
das tecnologias nos anos 90, priorizando a obtenção de altos rendimentos.

A relação entre ambas as empresas foi estabelecida por meio de Adrián Gil, um re-
presentante regional de vendas da agroquímica, que tinha sido colega de estudos 
de Gustavo e mais tarde compartilhado o grupo Las Chinches, onde participavam 
produtores dos partidos de Carlos Casares e Nueve de Julio com o objetivo de me-
lhorar sua tecnologia.

Em março de 1999, Adrián ingressou à Novartis para desenvolver o programa Primei-
ro o Produtor, que visava atender os produtores líderes das regiões.

“O sobrenome Grobocopatel era conhecido já desde os anos 70 na zona. Quan-
do comecei a relação comercial com eles para Novartis, Paula estava na frente de 
insumos, Gustavo se ocupava da parte tecnológica, Andrea me entregava os che-
ques e quem me dava palmadinhas era o Adolfo”, lembra-se Adrián sobre aque-
les anos.

A possibilidade de realizar um empreendimento conjunto surge quando Newton 
Washington, diretor regional para América do Sul da Novartis, visita a Argentina. 
Ele instrui Flavio Inoue, da sucursal do Brasil, quem viaja para Casares para se reu-
nir com a Los Grobo. Projeta-se trabalhar em um desenvolvimento que tenha por fi-
nalidade a qualidade e ao valor agregado na cadeia de valor dos grãos. Nesse con-
texto, a oportunidade consistia em criar uma empresa de serviços para a cadeia de 
agronegócios.

Chain services
OS PILARES DO NEGÓCIO

“ Sinto que meu 
trabalho é trazer a voz 
dos produtores para a 
rodada de negócios.”

Hernán D’Amico, Chain Services.

Hernán D’Amico “grita” uma 
operação no pregão.
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“Nossa demanda para a Novartis era que de alguma maneira devíamos ajudar a ven-
der os produtos. Então pensamos em uma companhia voltada para preservar a qua-
lidade, do insumo até a comercialização; originar matérias primas com valor agrega-
do”, explica Paula.

A empresa foi denominada Chain Sevices SA e seu capital foi integralizado 51% pela 
Novartis e 49% por Los Grobo. Não obstante, o momento coincidiu com a fusão da 
primeira com a divisão agroquímicos da Zeneca (para integrar Syngenta). A crise que 
atravessavam as empresas provedoras na Argentina, fez com que a Los Grobos ad-
quirira a parte dos seus parceiros e continuasse sozinha o caminho.

Por um lado foram realizadas operações de exportação em especialidades, como o 
milho livre de transgênicos para a União Européia ou o girassol com alto conteúdo 
de ácido oléico para a Espanha.

Por outro, Chain Services passou a operar como a corretora de grãos da companhia. 

“Basicamente oferecemos serviços à Los Grobo e a seus clientes”, explica Hernán 
D’Amico, responsável do escritório em Buenos Aires, onde funciona a corretora.

Uma decisão tomada pelo grupo foi evitar a canibalização que podia se produzir en-
tre a corretora e a unidade de armazenamento, se ambos concorriam pelo grão.

No escritório do Grupo Los Grobo em Buenos Aires membros das equipes da Los Grobo
Agropecuaria, Chain Services e Molinos Canepa compartilham o espaço de trabalho.

Flavio Inoue, então executivo da Novartis.
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“O que fazemos é oferecer ao cliente da companhia mais uma possibilidade. Se 
o produtor tem seu grão em um dos nossos armazéns, pode nos chamar quando 
vir que o preço é bom ou conveniente e fechar a entrega física da mercadoria com 
nós”, explica Hernán.

Como média, a corretora movimenta aproximadamente 120.000 toneladas de cere-
al sob esse formato. 

Por outro lado, o escritório de Buenos Aires é o centro onde são operadas as estraté-
gias de cobertura nos mercados a termo, tanto locais quanto do exterior e são aper-
feiçoadas as exportações.

A Los Los Grobo e a Syngenta (antes No-
vartis) mantêm uma fluída e proveitosa 
relação comercial de mais de dez anos. 

Por seus processos agrícolas, os casarenses são de-
mandantes de produtos de qualidade e a compa-
nhia satisfaz esse estandard. O fungicida Amistar, 
os herbicidas Twinpack Gold, Bicepack Gold e 
Sulfosato Touchdown e o inseticida Karate Zeon 
são os principais produtos que os vinculam.
Nesse lapso, o crescimento da Los Grobo foi 
acompanhado por o do intercâmbio comercial 
com o provedor, que passou de 75.000 dólares 
no primeiro ano para 3,8 milhões de dólares no 
último (2008). 
Mas a relação entre ambos foi muito além da 
transação econômica. “Temos apoiado iniciativas 
como Frontec, vinculada com a tecnologia na 

fronteira do conhecimento, e quando chegaram 
ao Brasil, altos diretivos da empresa nesse país se 
reuniram com Gustavo para lhe oferecer também 
apoio lá e promover a troca e a geração de conhe-
cimento”, comenta Adrián Gil.
Um aspecto destacável na construção da relação 
entre as companhias foi o acontecido em 2002, 
em ocasião da desvalorização da moeda e a pesi-
ficação das dívidas prévias. “A situação foi solu-
cionada dentro das pautas lógicas, sem elemen-
tos de pressão nem de conflito para não frear em 
nenhum momento a relação comercial. Foi real-
mente exemplar”, lembra-se Adrián.
“Também devemos destacar a confiança que se 
cria quando há uma história de respeitar o acor-
dado e ambas as partes cumprem com o compro-
metido”, agrega.

Inclusive, o fato de ceder um e depois o outro, 
próprio da relação entre um provedor e seu 
cliente, mantive-se no seu lugar, sem prejudicar 
a relação. “Tal vez, um peso mais no produto é 
entendido porque vai da mão da flexibilidade 
necessária para colaborar perante determinada 
situação. Por outro lado, se nos dizem “estão fora 
de foco com tal produto” sabemos escutar e ne-
gociar”, conclui.

Uma sociedade frutífera

Algumas postais cotidianas do escritório do Grupo Los Grobo na Bolsa de Cereais. José de Nicola, supervisor de vendedores 
do Molino Cánepa.
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Los Grobo Agropecuaria é acionista do Mercado a Termo de Buenos Aires (Matba) e 
possui uma conta no Rosario Futures Exchange (Rofex). Sua trajetória no uso de co-
berturas é destacável, ao ponto que chegou a ser o terceiro operador do Matba por 
volume, no final dos anos 90, com uma participação de 7 por cento. 

“Nesse momento alcançamos a fazer contratos por 250.000 toneladas mensais. Ain-
da não tínhamos o escritório de Buenos Aires, senão que usávamos a casa de um dos 
acionistas. Todas as manhãs me chegavam as ordens de Casares e eu vinha para o 
pregão a armar as coberturas. Foram anos muito intensos, onde a única coisa que fa-
zia era administrar o termo”, conta Hernán.

Durante essa década, a liberalização do comércio de grãos na Argentina e a estabili-
dade macroeconômica deram um renovado impulso aos mercados de futuros locais, 
que atingiram volumes recorde de operações. 

E assim como aLos Grobo tinham promovido as inovações tecnológicas em matéria 
produtiva, fizeram a mesma coisa com as ferramentas de cobertura. Entre seus clien-
tes conformaram grupos para a análise dos mercados de grãos e o planejamento de 
estratégias. 

A consultora Novitas, de Daniel Miró e Enrique Erize, foi a aliada para essa tarefa. 
Buenos Aires, Guaminí e Saladillo tornaram-se centros onde os produtores vincula-
dos com a rede analisavam como ganhar usando os mercados a termo.

Mas a saída da convertibilidade em 2002 e a pesificação dos contratos parou em se-
co a evolução que mostravam tanto o Matba quanto o Rofex. O primeiro deles este-
ve meses sem poder operar, enquanto que o segundo deveu converter a pesos os 
contratos em dólares para poder seguir funcionando.

Em palavras de Daniel Miró, um dos fun-
dadores junto a Enrique Erize e Néstor 
Niell, a Novitas é “uma empresa criada 

para formar, informar e assessorar sobre o mer-
cado de grãos”.
Quando foi criada em 1994, a inovação da con-
sultora foi focalizar seu serviço exclusivamente na 
análise. “Freqüentemente vemos que é o próprio 
comercial quem opina sobre o mercado, então o 
que nós quisemos foidiferenciar as funções: nós 
assessoramos e capacitamos, mas não intervimos 
na atividade comercial” salienta Miró. 
Dessa visão, a Novitas se tornou um importante 
aliado da Los Grobo para fortalecer a rede em 
matéria de conhecimento.
“O pensamento superante de Gustavo foi querer 
transparentar tudo o que até esse momento se 
mantinha oculto. Até esse momento, o paradig-
ma comercial era que o produtor estava de um 

lado e o armazenador ou exportador do outro, 
e que o desconhecimento do primeiro sobre o 
mercado era utilizado em benefício do segundo.  
Gustavo reverte essa lógica e explica que ambos 
se encontram do mesmo lado do balcão e que do 
outro está o mercado, e que, por conseguinte, é 
preciso aprender a conhecê-lo para administrar 
conjuntamente seus riscos”, explica o analista.
O concreto é que desde 1996 a Novitas capacita 
grupos de produtores da rede da Los Grobo, por 
meio de reuniões onde é discutida a situação do 
mercado de grãos e as possíveis estratégias para a 
gestão do risco. 
Com a idéia de deslocalização da Los Grobos, 
essas reuniões rotam por todas as regiões onde 
opera a rede. Guaminí, Monte, San Pedro, Salli-
quelló, Casares, Buenos Aires, são alguns dos 
pontos de encontro. 

–O pessoal que participou nesses grupos com-
preendeu a mudança de lógica que significava a 
explicação da Los Grobo?
–A grande maioria a reconheceu como uma con-
tribuição que os vincula à rede e que faz parte do 
conceito amplo de associação que tem Gustavo.
Mas dependeu do grau de profissionalismo de 
cada pessoa.

–Depois de 12 anos capacitando, percebe-se evo-
lução entre os participantes?
–Há de tudo. Há pessoas para as quais a analise 
mensal é já uma necessidade, enquanto que ou-
tras preferem fazê-lo em forma trimestral. Tam-
bém estão os que a utilizaram como um critério 
mais especulativo, para operar no mercado. Mas 
onde sim houve um efeito importante foi na Los 
Grobo, que desenvolveu uma estrutura de talentos 
com muito bom perfil profissional na área de mer-
cados, mais parecida à estrutura de uma exporta-
dora do que à de um armazém tradicional.

Os parceiros do conhecimento

Chicago Board of Trade.

Mercado a Termo de Buenos Aires.
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Explorando a exportação direta

Vendas ao exterior da Los Grobo (em toneladas)

 Total Trigo Soja Sorgo Total

2006 27.700 27.700   55.400

2007 55.045 55.045   110.090

2008 87.978 44.500 42.000 1.478 132.478

2009 78.070 78.070   156.140

Fonte: Los Grobo

–Como influi o ambiente institucional nessa es-
trutura? 
–O importante é dar o passo para o profissionalis-
mo. Uma vez logrado isso, é aplicável a qualquer 
mercado onde se opere. Então quando você che-
ga ao Uruguai ou o Brasil tem um certo nível de 
conhecimento que lhe permite interagir perfeita-
mente nesse ambiente.

–Foi difundida a visão da Los Grobo sobre com-
partilhar o conhecimento dos mercados com ou-
tras empresas?
–Algo houve, mas diria que a convicção que mos-
tra a Los Grobo nisso é difícil de igualar.
Na ação profissional encontrei pessoas que, em 
certa forma, navegam pelo tema ou o utilizam 
com picardia. Porém, a convicção que Gustavo 
mostra no que diz respeito ao tema comercializa-
ção é realmente exemplar, parece mais um profes-
sor do que um operador comercial.

Depois da desvalorização, os mercados foram retomando o ritmo de atividade, mas 
sem atingir o conseguido na década anterior.

A Los Grobo continuou as operações, mas também com menores volumes. Na atu-
alidade cobrem anualmente 60.000 toneladas no Matba e outras tantas no Chicago 
Board of Trade. 

Não obstante, a utilidade dessas coberturas ficou demonstrada em 2008, um ano 
marcado por uma volatilidade nos preços das matérias primas agrícolas sem prece-
dentes.

“O objetivo de uma cobertura é colocar um piso ao preço, mas acompanhando uma 
suba caso se produzir. Com a forte queda do mercado no segundo semestre de 
2008, logramos manter 50% da nossa produção de soja com preço de 40 dólares aci-
ma do que opera o mercado físico. Essa é a utilidade da operação com futuros”, ex-
plica Hernán.

No escritório de Buenos Aires são 

administradas as operações de co-

mércio exterior da companhia. No 

começo  de 2009, o navio Astir par-

tiu com 21.000 toneladas de trigo 

da Los Grobo com destino ao Brasil. 

“Buscamos as oportunidades que 

dá o mercado e em 2007 e 2008 es-

tas se relacionaram com o trigo, cuja 

exportação outorgava uma margem 

interessante. Não foi o caso do mi-

lho, por exemplo, onde aos preços 

em vigor eram indistinto aplicá-lo 

no mercado externo que no consu-

mo interno”, explica José Luis Calvo.

Durante 2008 foram exportadas 

aproximadamente 90.000 tonela-

das de grãos. A companhia opera 

em uma ampla variedade de por-

tos, que vão de Bahía Blanca no sul 

até os fluviais de Rosário no norte.

Comércio exterior
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A responsabilidade 
social empresarial
na Los Grobo
 

o compromisso com o desenvolvimento e fortalecimento do espaço rural ma-
nifestou-se desde as origens da companhia através da participação individu-
al dos acionistas em iniciativas promovidas a partir da sociedade civil. 

em 1986, por iniciativa da família Grobocopatel foi fundada a escola rural nº10 “ber-
nardo Grobocopatel” na fazenda la Unión. A partir de 1992, Gustavo Grobocopatel 
e paula marra promoveram a criação da comissão Assessora para o melhoramento 
dos espaços públicos de carlos casares e da comissão para a conservação do patri-
mônio da cidade. sob esta iniciativa, foram desenvolvidos vários encontros de escul-
tores e na atualidade as esculturas estão instaladas na cidade.

Também, participaram na comissão do centenário da coletividade Judaica de car-
los casares, que teve como resultado a edição de um livro e o melhoramento dos es-
paços públicos. Foi desenhado um programa de desenvolvimento turístico local em 
parceria com a Universidade de mar del plata. neste contexto foi publicado um ma-
nual de turismo do partido de carlos casares.

durante a crise de 2001, a companhia liderou o projeto soja e Farinha solidária im-
pulsionado pela Aapresid na sua área de influência.

o Grupo los Grobo tem desenvolvido diversas ações de relacionamento com a co-
munidade com o objetivo de que muitas pessoas compartilhem e enriqueçam a sua 
visão sobre o espaço rural e participem de uma gesta coletiva a partir do interior. 

o entusiasmo e compromisso inicial dos acionistas e colaboradores com as localida-
des do interior da província de buenos Aires encontraram primeiramente no conceito 
de responsabilidade social empresarial e logo depois naquele de desenvolvimento 
sustentável um veículo para estruturar um sistema integral de gestão. 

“ A inauguração de 
uma escola com o 
nome do meu pai na 
fazenda La Unión foi 
um dos momentos 
mais emocionantes 
da minha vida.”

Adolfo Grobocopatel

Inauguração Escola Don Bernardo, na 
presença das autoridades, 1985, fazenda 
La Unión.

Visita da família de Marcos Garfunkel, 
quando ele doou a edição do livro de Marcos 
Alpherson, a pedido da Comissão de festejos 
do Centenário da Colonização Judaica em 
Casares.

Por Silvio Dal Buoni
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“ Enquanto construímos 
a empresa, 
participamos 
ativamente em 
instituições locais, por 
exemplo: Adolfo foi 
presidente do Rotary 
de Casares quando 
tinha 26 anos.”

Edith Feler de Grobocopatel

como ponto de partida foi considerada a premissa básica de que a empresa natural-
mente devia criar valor econômico e que o Grupo estava fortemente preparado pa-
ra isso. os acionistas consideraram que a estratégia do momento para gerar riqueza 
devia afrontar o desafio de integrar no gerenciamento diário dos agronegócios a di-
mensão social e do meio ambiente e incluir os diversos grupos de interesse com os 
que se relaciona: acionistas, colaboradores, clientes e provedores, estado e organi-
zações da sociedade civil. 

intervieram no processo de estruturação os valores dos acionistas e a visão dos que to-
mam decisões; foi analisada a cultura organizacional, o contexto competitivo e foram 
incorporadas nas reuniões questões de interesse público que estavam na agenda de 
muitos atores há muito tempo e que gradualmente estavam sendo inclusas na agen-
da do setor privado. A necessidade de gerar empregos de qualidade e empregabili-
dade, erradicar o trabalho infantil, atuar de forma responsável e preventiva no que diz 
respeito ao meio ambiente, promover os direitos Humanos internacionalmente reco-
nhecidos, tornar transparentes os resultados da gestão social, entre outros. em defini-
tiva, o processo de definição do sistema de rse gerou um espaço para pensar-se a si 
mesmos e analisar quê e como estavam sendo feitas as coisas e de que forma era pos-
sível agregar valor para a sociedade e para a própria organização.

como objetivo geral, o Grupo se propôs “gerar estratégias que contribuam para o 
desenvolvimento em longo prazo do país, das regiões onde opera e dos grupos de 
interesse com os que se relaciona, com base em um estilo de condução ético, com 
o intuito de atingir um contexto de sustentabilidade econômica, social e ambiental”.

Voluntários 2005.

Amostra fotográfica: “Histórias de Casares” 
preparada para os festejos do Centenário de 

Carlos Casares, janeiro 2007.

A família se capacita, uma semana em São 
Paulo, The Human Element, 2006.
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A Fundación Emprendimientos Rurales 
A Fundación emprendimientos rurales los Grobo é a institucionalização das idéias e 
ações desenvolvidas desde o início pelo Grupo los Grobo em benefício do ambien-
te social onde desenvolve as suas atividades. 

com o objetivo de profissionalizar o investimento social, os acionistas decidiram que 
seus programas voltados para a dinamização das comunidades rurais fossem geren-
ciados e administrados por uma organização externa e com personalidade jurídica 
independente daquelas que têm fins comerciais.

organizada com base nas leis da república Argentina e inscrita na inspección Ge-
neral de Justicia (Junta comercial), obteve a personalidade jurídica em setembro de 
2004. A partir desse momento, o Grupo los Grobo investe estrategicamente os re-
cursos necessários para conduzir os programas sociais da Fundação, possibilitando 
assim a sua continuidade no longo prazo.

A fundação tem como missão “potenciar as organizações locais com o intuito de di-
namizar o espaço rural da província de buenos Aires”, para o qual procura: 
•	 Desenvolver	capacidades	nas	instituições	e	nas	pessoas	através	da	promoção	da	

educação formal e não formal.
•	 Promover	oportunidades	comunitárias,	agindo	como	facilitador	na	implementa-

ção de projetos locais. 
•	 Gerar	e	participar	de	espaços	de	associatividade	entre	os	setores	público,	priva-

do e social, para lograr transformações coletivas sustentáveis.

Os supostos que 
orientam o acionar
da Fundação

a) os habitantes das comunida-

des conhecem em profundida-

de as necessidades, conhecem 

as oportunidades de desenvol-

vimento e são capazes de ins-

trumentar os mecanismos de 

ação adequados para promover 

as mudanças desejadas. Acre-

ditamos na força transformado-

ra das suas próprias visões de 

desenvolvimento.

b) consideramos que o trabalho 

em rede, a mobilização estra-

tégica de recursos e a utiliza-

ção de mecanismos participati-

vos potenciam o acionar indivi-

dual gerando melhores resulta-

dos para o conjunto.

c) somos aliados das localidades. 

por isso, financiamos projetos 

de instituições com uma olhada 

integral da comunidade, com 

funções definidas e comple-

mentares para o logro de obje-

tivos que transcendem as fron-

teiras de cada instituição detrás 

da geração de capital social.

d) cremos que as práticas assis-

tenciais pospõem as soluções, 

não geram compromisso nem 

promovem opções criativas de 

desenvolvimento. A Fundação 

não realiza doações isoladas.

e) A mobilização de voluntários e 

a promoção da liderança social 

como motores de mudança fa-

cilitam a concreção de projetos 

e iniciativas.

f) A utilização de ferramentas de 

medição e indicadores nos per-

mite sistematizar um modelo de 

intervenção comunitária capaz 

de atingir efetivamente os obje-

tivos programáticos e com po-

tencialidade de ser replicado.

Sol Laje, Matilde Grobocopatel, Maximiliano 
Vezza e Silvio Dal Buoni na porta da sede da 
Fundação, em Rodríguez Peña 136.

Ethel de Bisio, a nutricionista Gabriela Dássaro, 
Paula Marra e “Bichi” Oroño durante uma 

jornada de capacitação sobre como utilizar a soja 
na culinária caseira. No marco do programa Soja 

Solidária, ano 2002.

Adolfo, Adriano “Nano” Cumba, Roberto Cueto e Rosendo Grobocopatel com quase todos os vizinhos de 
Capitán Castro em uma jornada onde pintaram a escola e compartiram um churrasco.
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A fundação conduz diferentes programas. Um deles é a Escola de Jovens Empreen-
dedores e Ofícios Agropecuários que tem como objetivo principal desenvolver e 
estimular o espírito empreendedor dos jovens e ser o âmbito gerador de empreen-
dimentos inovadores em benefício da comunidade. 

A escola surge em carlos casares em março de 2004 como resultado da cristaliza-
ção de um projeto anelado pelo conselho da Fundación emprendimientos rurales 
los Grobo.

no final desse ano foi oficializada como centro de educación Agraria (ceA) nº 17 pe-
la direção Geral de cultura e educação da província de buenos Aires, sendo aberta 
e gratuita desde seus inícios. Atualmente, atinge com seus programas mais de 700 
jovens e adultos.

pela sua parte, Potenciar: Comunidades Rurais é um programa de desenvolvimento 
local que canaliza estrategicamente recursos de organizações comprometidas com 
a dinamização do espaço rural em benefício das localidades do interior da província 
de buenos Aires.

Foi iniciado em 2005 como um programa da Fundación emprendimientos rurales 
los Grobo (FerlG) tendente a trabalhar na solução de problemáticas de instituições 
educativas do meio rural. 

A liderança é uma qualidade bipolar que 
exige simultaneamente a conjunção de 
atitude proativa em quem lidera e recep-

tividade legitimadora em quem aceita ser lidera-
do. Não há liderança sem atitude, mas também 
não existe sem a validação do conjunto. A condi-
ção de líder não é atingida quando este a impõe, 
mas sim quando este a outorga. Mas a liderança 
não só depende das relações interpessoais que a 
validam.
A liderança requer de um hábitat que a alimente. 
O líder deve trabalhar sua aptidão e atitude, mas 
ao mesmo tempo, deve criar o contexto adequa-
do que permita impregnar uma visão baseada em 
valores compartilhados, converter o carisma em 
políticas públicas voltadas para o bem comum e 
visibilizar a criação de bens públicos para promo-
ver o acesso equitativo às oportunidades.
O problema que tem a Argentina com seu em-
presariado é que além de serem lideranças im-
postas construídas a partir do personalismo sem 
validação coletiva, criaram um contexto que ig-
nora os valores compartilhados, impõe políticas 

setoriais afastadas do bem comum e garante a 
acumulação de bens privados em detrimento da 
criação de bens públicos. 
Desse modo, vemos como muitas empresas cres-
cem sem que a sociedade se desenvolva; vemos 
como se maximizam lucros e se minimiza o in-
vestimento social.
Uma tentativa interessante para mudar os para-
digmas antes descritos, para desenvolver a cons-
trução de modelos empresários mais próximos à 
geração de riqueza inclusiva, é a que leva a cabo 
a Los Grobo. 
O principal atributo do modelo Los Grobo – 
principal não porque seja o mais importante, 
mas por ser o básico, o que permite desnudar o 
modelo para expô-lo eroticamente, no sentido 
mais polido de provocação de atração– é a sua 
predisposição, por momentos próxima à exposi-
ção, de ser criticado, sem especular se essa crítica 
será construtiva ou desapiedada. Esta premedita-
da visibilidade espontaneamente obscena é a que 
torna o modelo Los Grobo um ícone do desen-
volvimento agrícola e da indústria agroalimen-

tar. E como todo ícone, que já não é construído 
socialmente em função do saber científico nem 
do conhecimento empírico, mas do imaginário 
coletivo, está exposto em um estado de completa 
indefensabilidade, tanto ao julgamento funda-
mentalista quanto ao juízo profundo, mensurado 
e corretivo. 
A Los Grobo, nesse sentido, lidera a opinião pú-
blica ao se oferecer como alvo para a confirmação 
da postura preconceitual, mas também como ob-
jeto de estudo, como ponto de observação para a 
olhada crítica, que a partir de uma postura ana-
lítica, pode encontrar as fortalezas e debilidades 
de um modelo que aceita e resiste o desafio de ser 
interpelado e aperfeiçoado.
E essa provocação à interpelação quase constante 
está baseada em que a Los Grobo definiu que a 
sua liderança não seria sustentada no personalis-
mo, mas sim na articulação. Com base nessa pre-
missa, construiu um contexto a partir de várias 
características, algumas das quais são:
1) Empresa de regras claras: uma organização –a 
liderança é desse modo, no seu sentido mais 

Los Grobo: Liderança de articulação 
local com visão global
Por Carlos March. Representante em Buenos Aires da Fundação AVINA.

Curso Intensivo da Escola de Jovens 
Empreendedores, ministrado na Câmara de 
Comércio de Carlos Casares.

Programa Potenciar primeira edição, Gladis 
Squiquera ensina às meninas da escola 501 o 
uso das máquinas para coser.
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na primeira edição (2005-2007) foram implementados cinco projetos educacionais 
logrando 98% de cumprimento dos objetivos. Atualmente, foram implementados 
projetos em seis localidades da província de buenos Aires. participam do programa 
Fundación Acindar, navarro Viola, diario la nación, Grupo clarín, bAsF Argentina, 
el Tejar, banco Galicia, editorial Troquel, monsanto, escuela de educación de la Uni-
versidad de san Andrés, Universidad católica Argentina, subsecretaría para la refor-
ma institucional y Fortalecimiento de la democracia. 

em terceiro lugar, “Campo Social” é um programa de voluntariado corporativo que 
promove ações solidárias das pessoas que trabalham no Grupo los Grobo, facilitan-
do a concreção das suas idéias, em benefício das localidades onde moram e traba-
lham. o programa foi desenhado mediante um processo de consulta ao interior da 
companhia, entrevistando interlocutores designados por cada uma das áreas e uni-
dades de negócio da los Grobo Agropecuaria. 

o resultado da consulta: evidenciou a necessidade de incrementar a presença da 
Fundação em localidades onde a empresa realiza suas atividades comerciais ou de 
serviço, agrupar ações por eixos temáticos e interesses dos voluntários e capacitá-
los, com o intuito de profissionalizar sua tarefa e motivar outras pessoas para que se 
envolvam no programa.

em 2008, o programa abrangeu 15% dos funcionários da companhia, capacitou 72% 
dos voluntários ativos e incrementou a participação das pessoas em 32% respeito do 
ano anterior. 

abrangente– é:um marco conceitual teórico prá-
tico mais um acordo de previsibilidade mais um 
ordenador de marcas pessoais. O sistema de va-
lores e os princípios éticos são os preceitos que 
dão consistência à liderança. A coerência da em-
presa entre o que proclama e as suas práticas é 
aquilo que legitima cada peso investido e cada 
centavo ganhado. A inovação da Los Grobo é ter 
construído sua liderança dando forma ao solo da 
micro-institucionalidade da empresa, para depois 
desenhar o teto da macro-produção. Não impera 
a lógica de maximização do lucro, mas sim da 
otimização do investimento. 
2) Empresa rede: o modelo Los Grobo concebe a 
empresa não como uma estrutura rígida ou uma 
plataforma sólida, mas sim como um fluxo de re-
cursos. Acrescenta o próprio quando se multiplica 
o alheio. É um modelo baseado na liderança em re-
de. A solidez de um modelo capaz de articular três 
mil provedores e outros tantos clientes, não passa 
por inventariar os bens de uma cadeia de valor, se-
não por inventar fluxos que outorguem valor aos 
relacionamentos. É dar o pulo de qualidade que 

toda transação requere para ser bem sucedida em 
contextos cada vez mais adversos: passar do win-
win para o buildbuild. Já não alcança que duas 
partes ganhem para si, é imprescindível também, 
que construam para todos. A liderança em rede é 
consciente de que só ganham as partes (win-win) 
quando constroem comunidade (build-build).
3) Empresa de conhecimento: uma empresa não se 
descapitaliza quando perde dinheiro e vende ati-
vos, mas sim quando deixa de capacitar os seus 
recursos humanos. Potenciar o talento e promover 
a inovação fala de uma liderança baseada na supe-
ração constante. O modelo Los Grobo, ao ser de-
finido como um espaço que administra conheci-
mento, está se obrigando a manter uma liderança 
ligada à geração e aplicação de saberes. Define um 
espírito organizacional estreitamente vinculado 
com descobrir aquilo que há e a inventar aquilo 
que não existe. A Los Grobo, ao liderar a partir da 
gestão de conhecimento, afasta-se da comodidade 
e segurança do setorial, para transitar a desafiante 
brecha existente entre a universidade que gera co-
nhecimento e a empresa que o aplica. 

4) Empresa local com visão global : a construção 
de comunidade, centrada no desenvolvimento 
local, requer cada vez mais de uma visão perme-
ável às externalidades que manifestadas em for-
ma de potencialidades ou oportunidades oferece 
a visão global e regional. O modelo Los Grobo 
sabe perfeitamente que não há rumo nem sus-
tentabilidade para o desenvolvimento local sem 
compreender a direção que tem a globalidade. 
A dimensão do desenvolvimento local guarda 
estreita relação com a perspectiva que se tem da 
dimensão regional e global. A liderança do mo-
delo Los Grobo passa por protagonizar a reali-
dade local de Casares, compreender o contexto 
nacional no qual está inserto, e imaginar como 
aproveitar as oportunidades de uma região que 
o ignora. O modelo Los Grobo logrou nestes 25 
anos construir uma liderança sofisticadamente 
simples, algumas vezes injustamente simplifica-
da, outras vezes complexamente analisada, mas 
sempre, generosamente exposta.

Segundo aniversário da Fundação, no Salão 
Branco da Prefeitura de Carlos Casares, durante 
a apresentação do ciclo de vídeos “10 Valores 
Sobre Mi Pueblo” com Juan Segundo Stegman.

Encontro de GDFE, em Carlos Casares: Gustavo 
Grobo, Cecilia Barbón, Florencia Saguier, 
Mercedes Salinas, Santos Lio, Carlos March, 
Silvia Paz Llobre, Enrique Valiente Noallies, 
Andrea, Silvio e Matilde.
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Área de Responsabilidade Social Empresarial
Atualmente, a área de rse é a encarregada de coordenar e articular os programas e 
iniciativas de relacionamento com os grupos de interesse e são os diretores executi-
vos do grupo os responsáveis de definir e difundir a política de responsabilidade so-
cial empresarial em todos os níveis da organização.

os gerentes são os responsáveis da implementação das políticas nas suas respecti-
va áreas de negócio.

o crescimento e a consolidação do setor dependem hoje, entre outras razões, da to-
mada de consciência por parte dos atores envolvidos, sobre a importância de serem 
responsáveis num sentido amplo, agregando valor aos negócios, assegurando a sus-
tentabilidade ecológica para as gerações futuras, impulsionando o empowerment 
das comunidades, ao tempo que se avança na concreção da visão de lograr uma Ar-
gentina verde e competitiva a partir da empresa. entre os programas implementados 
nesta área se encontra:

“Caminho e Como Saudável”, era a consigna que podia ser lida sobre o peito dos entusiastas que 
marcharam pela Expoagro 2007, convocados pela Los Grobo, “Cinco al Día” e a FAUBA.

Grelhado saudável em Expoagro, na fotografia 
Mariano Winograd com as irmãs Paparelli.

A Equipe de basquete da Los Grobo, antes 
de disputar um amistoso contra El Tejar, em 
Saladillo.

A equipe de Operações durante a 
celebração do Dia da Terra (abril 
2009).

“ Nestes primeiros cinco anos de trabalho 
a Fundação se tornou um catalisador de 
iniciativas das comunidades bonaerenses. 
Temos interagido com milhares de pessoas, com 
centenas de instituições, logrando promover o 
desenvolvimento sustentável.”
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1)  Programa de Qualidade de Vida. o objetivo primordial do programa, que é im-
plementado desde 2003, é promover a melhora na qualidade de vida das pesso-
as através da atividade física e a alimentação saudável. Gerar bons hábitos nas 
pessoas a partir da empresa que possam ser incorporados e transmitidos para as 
suas famílias. 

2)  Canquega. Através deste programa, a empresa deu participação desde 2003 e 
até 2008 às pessoas que trabalham na companhia do seu negócio central. can-
quega surgiu como uma iniciativa dos acionistas e funcionou como um fundo fe-
chado de investimento em plantios. A empresa assegurava aos seus funcionários 
a recuperação de 100 por cento do investimento no pior dos cenários. 

3)  Melhores práticas de gestão de pessoas. com o objetivo de ser o melhor am-
biente para o desenvolvimento das pessoas que se associa com seu bem-estar 
na companhia e sua produtividade, a partir da área de Gestão de Talentos se in-
corporam as melhores práticas em gestão de pessoal. 

4)  Grobogestión. É um programa integral de capacitação cuja finalidade é gerar 
competências nos membros da rede e nas comunidades para administrar com 
sucesso recursos, pessoas, conhecimento, negócios e risco. 

Objetivos da área
de Responsabilidade
Social Empresarial

a) incorporar ao gerenciamento e difun-

dir as melhores práticas em matéria 

de rse sob o conceito de desenvolvi-

mento sustentável, para reforçar a es-

tratégia global do Grupo los Grobo, 

unindo a rede e gerando valor para os 

grupos de interesse.

b) Gerar informações confiáveis e trans-

parentes para os diversos Gdi no que 

diz respeito à gestão econômica, social 

e meio-ambiental do Grupo los Grobo. 

c) Gerar compromisso com o desenvol-

vimento sustentável nos diversos Gdi 

e o desenvolvimento de competências 

nos colaboradores e a cadeia de valor 

para facilitar a concreção das iniciati-

vas de rse do Grupo los Grobo.

d) Assegurar que os negócios e inicia-

tivas do Grupo los Grobo e das pes-

soas que trabalham na organização 

estejam orientados conforme os valo-

res e a cultura da organização em ma-

téria de ética empresarial.

e) promover a produção sustentável, con-

servando o meio ambiente e fazendo 

um uso racional dos fatores de pro-

dução.

f) promover agendas de sustentabilida-

de entre o setor público, privado e so-

cial do agro argentino.

g) estimular e coordenar uma rede de 

capital social promovendo o desen-

volvimento das localidades do âmbito 

rural, sua cultura e seu pessoal.

h) Alinhar à gestão diária do negócio a 

coesão da rede mediante a implemen-

tação de um enfoque estratégico de 

rse.

Acima Grelhado Saudável.

“ Promovemos a alimentação saudável com muita 
coerência: uma nutricionista nos assessora sobre o 
tema no refeitório da empresa. Fomos reconhecidos 
em 2005 como uma das empresas pioneiras no tema 
na Argentina participando no Prêmio FUSAT para a 
Saúde e Segurança no Trabalho.”

Matilde Grobocopatel, diretora da Fundación Emprendimientos Rurales.



Compromisso da Los Grobo com o meio ambiente 
A atividade originária do Grupo los Grobo é a agricultura, e, por conseguinte, desde 
o início a empresa esteve estreitamente vinculada ao meio ambiente. A concepção 
desta relação é holística, que dizer que a empresa se vê a si mesma imersa num am-
biente dinâmico onde interage localmente não só com o ecossistema, mas também 
com a sociedade, e é também influenciada globalmente pelas mudanças que se ge-
ram tanto no clima como nos mercados e comunidades internacionais.

nesse sentido, a empresa procura produzir em forma flexível para poder se adap-
tar às mudanças e exigências tanto locais quanto internacionais, mas também pro-
cura melhorar em forma contínua seu vínculo com o meio ambiente através da ado-
ção de melhores tecnologias, processos dinâmicos, formas de trabalho em conjun-
to e consensuais. 

A relação da los Grobo com o meio ambiente é um vínculo essencial de seu negó-
cio, o qual não pode ser concebido como bem sucedido se não se logra conservar e 
cuidar o meio ambiente e onde todas as partes interajam em um contexto saudável. 

produzimos aplicando plantio direto, balanços plurianuais de fertilização, controle in-
tegrado de pragas, associações com empreiteiras e proprietários, que valoram a sus-
tentabilidade. 

nesse sentido e desde a criação da empresa, a los Grobo implementa e incorpora a 
sua gestão aquelas práticas que proporcionam um sistema de produção que garan-
ta a conservação dos recursos naturais que utiliza para produzir. 

Primeira reunião por Agroecoindex: Fernando 
Solari, Paula Marra, Fernando Solari (f ), 
Ernesto Vigglizo, Guillermo Franck, Santiago 
Lorenzatti, Inés García Fronti.
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por isso, é um objetivo fundamental manter agroecossistemas saudáveis, porque im-
plica a provisão de ambientes com a maior produtividade possível. Assim, em relação 
com o desempenho relativo aos aspectos ambientais, a empresa pretende produzir 
em forma sustentável, conservando o meio ambiente e fazendo um uso racional dos 
fatores de produção, tal qual é mencionado na sua política. nesse sentido, o concei-
to de ecoeficiência é aquele que melhor reflete a forma de produzir da los Grobo.

A ecoeficiência mede a relação entre o desempenho econômico e o ambiental, e 
uma boa implementação permite conservar o meio ambiente, e, ao mesmo tempo, 
reduzir os custos de produção. em síntese, “mais valor com menos impacto”.

o desempenho e monitoração de diferentes indicadores ao longo do tempo permi-
tem à empresa controlar a qualidade da operação produtiva, de forma tal que pos-
sam ser tomadas medidas tendentes a produzir conservando os recursos naturais 
que são utilizados neste processo.

por isso, as tecnologias aplicadas, como rotação de culturas, plantio direto, controle 
integrado de pragas e ervas daninhas, balanços de nutrientes e diversos programas 
de gestão ambiental permitem incrementar o valor da terra, compatibilizando pro-
dutividade com cuidado e proteção do meio ambiente, trabalhando sempre a partir 
do conceito de responsabilidade social.

podem ser mencionadas algumas ações, a modo introdutório, que permitem mitigar 
o impacto ambiental da atividade agrícola e interagir com a comunidade para cons-
cientizá-la respeito desta temática.

Projeto de Horta Solidária 
em San Pedro por alunos da 
Escola Agrotécnica.

Descanso durante a Primeira Jornada de 
Desenvolvimento Sustentável no Espaço Rural.

“ Temos de gerar regras 
aplicáveis a toda a região, 
por isso, participamos de 
iniciativas como Procsisur 
ou nas da Aapresid.”

Alex Ehrenhaus, Coordenador RSE
no Grupo Los Grobo
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Há mais de dez anos que a los Grobo é líder na aplicação do plantio direto, tecnolo-
gia que tem permitido reverter 5.000 anos de deterioração dos solos a partir da não 
lavragem. por isso, Gustavo Grobocopatel é membro da comissão diretiva da Asso-
ciação Argentina de produtores em plantio direto (Aapresid). 

Além disso, a empresa é um dos primeiros grupos em utilizar o programa Agroecoin-
dex, sob a condução do inTA (instituto nacional de Tecnologia Agropecuária), que 
focaliza a sua atenção em indicadores de gestão ambiental, assim como ter aderido 
ao programa de reciclagem de tambores Agrolimpio em parceria com a câmara de 
sanidade Agropecuária e Fertilizantes (casafe).

em forma sintética, as principais vias através das quais se logra o objetivo de susten-
tabilidade ambiental e econômica são: a diversificação de ambientes, a rotação de 
culturas, o plantio direto, a fertilização racional, a administração integrada de pragas 
e a aplicação racional de agroquímicos.

1)  Agroecoindex. É um programa de tipo planilha inteligente que permite medir 
o impacto ambiental das diferentes atividades, procurando propiciar sistemas 
produtivos economicamente rentáveis, sustentáveis no tempo, amigáveis com o 
meio ambiente, eficientes no uso da energia e com relações contratuais de lon-
go prazo. 

o programa Agroecoindex utiliza vários indicadores ambientais, tais como per-
centagem de cultivos anuais, uso de energia fóssil, eficiência de uso da energia, 
balanço e risco de contaminação de fósforo e nitrogênio, risco de contaminação 

Gustavo debatendo detalhes do 
Agroecoindex com Ernesto Vigglizo.

Primeira Jornada de Desenvolvimento 
Sustentável 2008 no Auditório Héctor Ordóñez.

•	 Adequar a tecnologia disponível 
à produtividade do ambiente.

•	 Aumento na eficiência do uso 
de agroinsumos.

•	 Diminuição do impacto sobre o 
ambiente.

TRIGO- SOJA 2DA

MILHO

SOJA 1RA

Rotação de culturas

Fertilização racional

Administração Integrada de Pragas

Aplicação racional de agroquímicos

Agroecoindex. É articulado com o Sistema Campos, do qual são extraídos todos os dados das práticas agrícolas 
que foram realizadas durante a campanha. Os dados são carregados no programa Agroecoindex, que calcula por 
meio de planilhas inteligentes o resultado em cada indicador.
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pelo uso de praguicidas, erosão do solo, intervenção do hábitat, mudanças de 
carbono no solo e balanço de gases efeito invernadouro. 

o acompanhamento detalhado de cada um desses indicadores permite enten-
der quais tecnologias têm maior impacto sobre o meio ambiente e se as ações 
tomadas para mitigar seus efeitos têm uma evolução com resultados que melho-
ram no tempo.

2)  Programa de Gestão de Resíduos Agrícolas. É um programa ambiental/ social 
realizado em parceria com cAsAFe e que entrou em vigor no ano 2005. As eta-
pas básicas deste programa começam com a tripla lavagem dos recipientes de 
plástico (tarefa realizada pelo operário/usuário logo depois de usar o agroquími-
co), continua com a coleta dos vasilhames para serem estocados em centros des-
tinados para tal fim e posteriormente é processado o plástico para sua recicla-
gem, transformação e reutilização na indústria.

pela reciclagem desse plástico, a cAsAFe emite um certificado de disposição fi-
nal desse material.

3)  Estudo Meio-ambiental em Plantas. A companhia realiza em forma periódica 
auditorias meio-ambientais em plantas de estocagem.

4)  Programa de Reciclagem de Papel no Escritório. É implementado desde 2006 
um programa de reciclagem do papel consumido internamente nas instalações 
e escritórios, colocando recipientes para depositar o mesmo.

Campanha de colheita de tampas plásticas a 
benefício do Hospital Garrahan.

“ A nossa estratégia de 
negócio em si mesma 
é a simples aplicação 
da filosofia de RSE na 
que acreditamos. E 
temos desenvolvido 
a capacidade 
de promover 
empreendimentos e 
associações em lugares 
onde antes não havia. ”

Campo 1

Campo 2 Campo 3Ponto
estratégico
de retirada

Campo 1

Campo 2 Campo 3Ponto
estratégico
de retirada

$100 %

Planta de
reciclagem

Fundação

Tripla lavagem e concentração de tambores e silo bolsas
em pontos estratégicos da zona de operação do RT
(em dois ou três campos/ zona). 
Responsáveis do translado para pontos estratégicos:
RT, RL e empreiteira pulverizadora.
Fornecedor de Retirada: extrai o material plástico dos campos

$ arrecadado: LGA doa à fundação a 
totalidade do arrecadado
A fundação reinveste em projetos que 
patrocina o RT.
CASAFE: programas de capacitação e 
difusão de agroquímicos

Provedor: retira diretamente do ponto 
estratégico e translada o material 
para sua planta de processamento e 
reciclagem plástica.
CASAFE: audita tripla lavagem de 
tambores e tratamento de água na 
planta de reciclagem.

Campo 1

Campo 2 Campo 3Ponto
estratégico
de retirada

A mitigação do impacto ambiental depende do 
consenso e da correta articulação entre atores.

A próxima agricultura: 
Administração site-específico.
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Marcos de referência e relatórios de desempenho
o Grupo los Grobo adere e difunde na sua cadeia de valor desde 2005 os dez prin-
cípios do pacto Global das nações Unidas, referidos ao compromisso com direitos 
humanos, os direitos de trabalho, a proteção do meio ambiente e a luta contra a cor-
rupção. desta forma, compromete-se a adotar um enfoque de ética empresarial e a 
relatar os avanços em matéria de responsabilidade social empresarial perante a co-
munidade internacional.

A partir do mesmo ano, foram desenvolvidos o Código de Ética e o Manual para a 
Resolução de Conflitos. Ambas publicações explicam e colocam à disposição de to-
dos os membros da organização os lineamentos éticos da empresa. 

o Código de Ética contém os valores e princípios éticos que devem ser considerados 
por todos os membros da organização na hora de tomar decisões e agir. 

pela sua parte, o Manual para a Resolução de Conflitos estabelece um processo cla-
ro para relatar e informar a Gestão de Talentos irregularidades associadas com a éti-
ca empresarial. 

por último, a partir de 2008 a empresa conta com um canal de comunicação direto 
entre o pessoal, empreiteiras, provedores e direção da empresa para informar sobre 
irregularidades que atentem contra o código de ética, o patrimônio da companhia 
ou o bom clima de trabalho.

Um comitê de Ética é o responsável de velar pelo cumprimento do código e tomar 
decisões em relação aos conflitos gerados na companhia.

o Grupo los Grobo reporta seu desempenho desde 2005 segundo os lineamentos 
do Global reporting iniciative (Gri). esta iniciativa constitui o principal standard in-
ternacional de elaboração de memórias de sustentabilidade.

A sua missão é melhorar a qualidade e utilidade dos relatórios de desenvolvimen-
to sustentável, baseando-se na implementação do triplo balanço: econômico, social 
e meio-ambiental. nesta linha de trabalho tem desenvolvido manuais que apresen-
tam princípios e conteúdos específicos que servem de orientação para a elaboração 
dos relatórios. Ao estabelecer um marco comum, os manuais permitiram à empre-
sa comparar seu desempenho com o de diversas organizações em diferentes lugares 
do mundo, e sistematizar e monitorar a evolução dos seus resultados.

Código de Ética e Manual de Resolução de Conflitos.

“ Geramos micro-institucionalidade 
em processos coletivos, que 
apresentamos em documentos 
como o código de ética e os 
manuais.”
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Prêmios e distinções 
em 2006, o programa de responsabilidade social empresarial obteve o prêmio pelo 
empreendedor solidário do Fórum ecumênico social Argentino. 

dois anos depois, o relatório de sustentabilidade da Fundación emprendimientos 
rurales los Grobo obteve o prêmio internacional do Global reporting initiative co-
mo o melhor relatório na categoria organizações sem fins de lucro.

em 2008, a companhia obteve o prêmio Uces “para a excelência Ambiental em-
presarial”. 

“ O reconhecimento 
público nos serviu 
para poder seguir 
concretizando 
sonhos.”

Prêmio pelo Empreendedor Solidário outorgado pelo Foro Ecumênico e Social. Prêmio UCES pela Excelência na Gestão Meio-ambiental.

Prêmio Gri Reader´s Choice 2007.
Andrea Grobo recebe o prêmio “Mulher Independente do Bicentenário”, 
entregue por FECOBA e Banco Ciudad, em agosto 2009.
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d ebates no Campo” foi um ciclo de en-
contros realizados durante os anos 2007 
e 2008 com o intuito de proporcionar às 

diferentes comunidades do Interior a possibilidade 
de dialogar com personalidades do ambiente aca-
dêmico, intelectual, científico e empresarial, entre 
outros, sempre provenientes do setor urbano. 
Geralmente estes debates eram ministrados no 
âmbito urbano e o rural nem sempre tinha a lide-
rança que merecia.
Este tipo de interações são fundamentais para en-
tender um mundo que vai mudando, um mundo 
turbulento e para refletir a partir do diálogo e sair 
dessas reuniões com idéias novas, com visões no-
vas ou reafirmar alguma que já temos, ou produ-
zir simplesmente a dor de alguma coisa diferente, 
e refletir – a partir da dor também–  qualquer 
tipo de impacto que gere uma mudança, uma 
transformação individual.
Convencidos de que os problemas do país só são 
solucionados mediante um processo de constru-
ção coletiva, a nossa intenção foi gerar um espaço 
de reflexão a partir do interior, mas com uma cla-
ra presença destes referentes.
O primeiro encontro foi realizado em Pehuajó e 
teve a Mario Mactas como protagonista, com o 
título “A Comunicação no Espaço Rural”. 

O ciclo continuou em Casares com o bispo Mar-
tín de Elizalde e o rabino Sergio Goldman falan-
do da Câtedra Aberta do Fórum Ecumênico. 
O terceiro encontro tratou sobre o acesso das 
crianças à informática e teve como disparador a 
visita do então ministro de Educação Daniel Fil-
mus a Casares. Nessa ocasião, Gustavo apresen-
tou a necessidade de levar a educação para o mais 
amplo ambiente social possível. “Uma sociedade 
mais educada é uma sociedade mais aberta para 
fazer negócios”, diz uma das consignas da empre-
sa. Assim foi concretizada, em San Pedro uma 
conversa de campo com Antonio Battro, sob a 
consigna: “Um Computador por Criança”.
Depois teve lugar a reunião com o filósofo Ale-
jandro Rozitchner, em Salliquelló. “Perguntar-
se-ão porque a Los Grobo está interessada em 
contatar Alejandro para falar sobre filosofia. A 
realidade é que a nossa empresa é mais do que 
realizar negócios; é parte de um projeto coleti-
vo do interior da província de Buenos Aires”, foi 
apresentado por Gustavo. 
Retomando o assunto da educação, em San Mi-
guel del Monte foi organizado um encontro com 
Silvina Gvirtz, do projeto Escolas do Bicentená-
rio, para abordar a questão educacional no entor-
no da Sociedade do Conhecimento.

 Levando o debate do urbano para o rural

Gustavo e Alejandro Rozitchner em Salliqueló.

Rabino Daniel Goldman e bispo Martín 
de Elizalde.

Com Silvina Gvirtz em San Miguel del Monte.

Com Antonio Batró na Prefeitura de San 
Pedro, apresentando o programa One 

Laptop per child.
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“ Essa nova sociedade nos apresenta um novo cenário, 
trata-se do advento de uma nova sociedade pós-
industrial, pós-capitalista, pós-moderna, uma sociedade 
em rede. O certo é que há um uso intensivo do 
conhecimento como fator primordial da produção”.

 Silvina Gvirtz

“ Na medida em que as reclamações realizadas ao 
Governo tendem a modificar a situação num sentido 
atendível para melhorar as condições de produção, 
acho que não é melodrama mas sim é ação”.

 Alejandro Rozitchner

“ A Bíblia nos conta a história de Jacob e Esabuc, dois 
gêmeos com características totalmente diferentes. 
Um deles era caçador e o outro agricultor. São duas 
cosmovisões diferentes. Uma que chamaríamos o 
presente perpetuo, e a outra integrando passado, 
presente e futuro”.

 Daniel Goldman, Rabino

“ Nos evangelhos temos inumeráveis imagens agrícolas, 
mas a mais eloqüente é aquela que achamos na 
parábola do semeador. Só aquelas sementes que 
caíram em terra fértil produziram frutos”.

 Martín de Elizalde, Bispo

“ O campo é, mais do que nada, uma atitude. O campo 
é uma razão de mentalidade que consiste na Argentina 
em aceitar de maneira entusiasta o papel da ciência, 
a necessidade de arriscar, de investir, ter uma visão 
compartilhada, mudar paradigmas e se dar conta”.

 Mario Mactas

LOS GROBO 25 anos imaginando e construindo o futuro | 263





Anexos



A Los Grobo e a mídia menteram sempre uma relação de mútuo respeito e 
confiança. Desde o começo, o grupo procurou comunicar com transparên-
cia e precisão e, sobre esses pilares, construiu uma sólida imagem pública, 

convencido de que se trata de um dos principais atrativos da companhia. 

Assim, a sua política de comunicação procurou compartilhar com a mídia aquela 
informação que resulta de interesse público, mediante declarações caracteriza-
das pela analise e a oportunidade, evitando a superexposição e a frivolidade. Es-
sa dosagem é hoje apreciada pela mídia, que sabe que quando a Los Grobo se 
expede sobre algum tema em particular o faz a consciência. 

Sua aproximação ao jornalismo é democrática e pluralista: Exerce uma comuni-
cação fluída tanto com a mídia das comunidades nas que tem sua base de ope-
rações quanto com os grandes grupos mediáticos. Acredita na liberdade de ex-
pressão e na independência de critério, como condição prévias, e na busca da 
verdade, como fim último da imprensa.

Centenas de trabalhadores na mídia, incluindo cronistas, operadores de câme-
ras e fotógrafos, visitaram nestes 25 anos as instalações da Los Grobo e partici-
param das suas atividades de capacitação ou das suas apresentações empresa-
riais. Pela sua parte, a Los Grobo ofereceu sua voz e imagem para importantes 
artigos, colunas e notas de opinião, e participou nos principais programas de rá-
dio e televisão.

A Los Grobo conta hoje com um departamento profissional dedicado à comu-
nicação e às relações com a mídia, tanto para atender às demandas jornalísticas 
quanto para gerar os conteúdos da mídia próprios, como a página web e o No-
tigrobo, e divulgar informações à imprensa.

A comunicação interna é também uma prioridade para o grupo. A relação com o 
pessoal, os clientes e os provedores depende dela e, nesse sentido, está deter-
minada pela mesma honestidade e fluidez que têm caracterizado a relação com 
a mídia externa.

Desse modo, pode-se afirmar que existe um estilo de comunicação Los Gro-
bo, que guia as mensagens que são emitidas tanto ao interior do grupo quanto 
à opinião pública em geral.  Esse estilo, espontâneo e rigoroso, transparente e 
oportuno, foi se formando ao longo desses 25 anos de trajetória e tem sido um 
instrumento essencial para se posicionar perante os diversos públicos com quem 
interage como a principal companhia agropecuária e uma das empresas mais in-
novadoras da Argentina.

A exposição
mediática

“ A virtude de 
Gustavo é 
ter podido 
conceitualizar 
a revolução 
que estava 
acontecendo 
na agricultura 
argentina.”

Héctor Huergo
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26.04.97 - Clarín Rural. Clarín Rural. Primeira nota publica na mídia nacional.

LOS GROBO 25 anos imaginando e construindo o futuro | 267



01.06.97 - Revista VIVA / Clarín

20.06.98 - El Oeste

08.05.99 - Clarín

21.06.00 - Clarín 

“ Embora existam muitos bons programas 
administrativos ou de contabilidade, 
quase não há software de administração 
de plantios e de armazenagem integrado 
com contáveis. Por isso tivemos de fazer o 
nosso próprio desenvolvimento.”

Gustavo Grobocopatel
Clarín, junho de 2000
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21.10.00 - El Oeste 

18.11.00 - La Nación

28.11.00 - Jornal Cambio 

12.12.01 - Boletim AAPRESID 

“ Ter sido pioneiros 
no plantio direto 
nesta zona, gestou 
a formação de 
uma regional 
da AAPRESID 
chamada Guaminí 
que fomentou 
a incorporação 
tecnológica e fez 
com que foram 
resolvidos assuntos 
muito graves que 
tínhamos como 
erosões, tanto eólicas 
quanto hídricas além 
da conservação de 
umidade, que é um 
problema sempre 
presente nesta 
região”.

Raúl Carbajal,
Clarín Pymes, 2006
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21.08.02 - La Nación

12.12.02 - Suplemento Rural 

31.08.02 - El Oeste 

05.02 - Nueva Imagen 

31.12.02 - El Cronista 

“ A crise do país em geral e do setor em 
particular deve-se às mudanças de paradigmas 
e seus efeitos sobre a competitividade.”

Gustavo Grobocopatel
La Nación, novembro de 2000
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23.04.03 - El Cronista 

26.04.03 - Clarín 

07.03 - Revista Argentime

08.09.03 - Clarín

11.03 - Revista Dinero Rural

“ Acredito em um capitalismo com 
uma justa distribuição da riqueza.”

Gustavo Grobocopatel
Clarín, abril de 2003
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21.11.03 - Forbes Brasil

01.03.04 - Revista Apertura

23.03.04 - Suplemento Rural

24.12.03 - Clase Ejecutiva
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27.03.04 - El Oeste 

01.04.04 - Revista Apertura

02.04.04 - El Economista

03.04.04 - La Nación

“ A minha percepção 
da Los Grobo e de 
como se trabalha é 
que mantém seus 
funcionários muito 
motivados, é uma 
empresa muito 
empreendedora onde 
sempre há idéias 
novas, onde sempre 
são ouvidas, idéias 
que são procuradas 
e levadas à prática, 
baseadas nos 
recursos humanos, 
são o ativo mais 
importante da 
empresa”

Hugo Luppi, 
Vídeo Institucional, 2004
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17.04.04 - Clarín

29.04.04 - El Cronista

01.07.04 - ABC Rural 

17.07.04 - La Nación

25.04.04 - Página 12

13.05.04 - El Federal

“ O verdadeiro problema do nosso 
país não é seu presente senão a sua 
falta de preparação para o futuro.“

Gustavo Grobocopatel
Clarín, outubro de 2000
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29.07.04 - Revista El Federal 26.08.04 - Revista El Federal

11.09.04 - Clarín09.09.04 - El Cronista

02.08.04 - La Nación
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06.11.04 - Infocampo

“ O sistema 
democrático deve 
ser repensado.  
A sociedade do 
conhecimento não é 
mais a democracia 
através dos 
representantes, é a 
democracia direta”

Gustavo Grobocopatel
InfoCampo, novembro de 2004

01.12.04 - Revista Apertura

26.12.04 - Clarín

26.12.04 - El Oeste

01.11.04 - Boletim Granos y Postcosecha 

15.09.04 - El Cronista 
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01.05 - Sem Dados

06.04.05 - El Oeste

25.04.05 - El Oeste

04.03.05 - Suplemento Tranquera

“ Formamos uma 
diretoria que 
já não está 
composta só 
por familiares e 
apostamos ao 
desenvolvimento 
de gerentes. É 
um modelo similar 
ao toyotismo 
mas aplicado à 
agricultura”

Gustavo Grobocopatel
Supl. Tranquera, março de 200518.05.05 - El Oeste 
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06.06.05 - El Cronista

19.09.05 - Valor

27.09.05 - Noticias

10.05 - El Cronista

25.06.05 - La Nación
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22.11.05 - El Cronista

08.12.05 - La Razón de Chivilcoy 

25.02.06 - La Mañana 03.03.06 - La Voz 

11.03.06 - Clarín 

“ Um país não é um conjunto de projetos 
parciais, é o fruto de uma construção 
coletiva ampla, integradora, cheia de 
sonos e visões comuns.”

Gustavo Grobocopatel
Clarín, março de 2006
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23.03.06 - InfoCampo 

22.04.06 - El Oeste 

28.05.06 - Perfil

26.07.06 - Buenos Aires Herald“ Que exista conexão em qualquer parte 
vai gerar mais riqueza e desenvolvimento 
para todas as pessoas e a comunidade.”

Gustavo Grobocopatel
Perfil, agosto de 2006
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27.08.06 - Perfil

01.10.06 - Tiempo Agropecuario 

28.08.06 - Clarín Pymes

“ É preciso construir 
pontes entre os líderes 
e formar uma nova 
cultura da liderança. 
A liderança como 
fato coletivo, que 
entusiasme, e não 
como a inspiração 
solitária de um chefe.”

Gustavo Grobocopatel
Clarín, março 200611.06 - El Oeste
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25.11.06 - El Oeste

03.06.07 - El Mundo de España

“ A agricultura 
moderna é uma 
indústria, só 
que em vez de 
plásticos ou metais 
processa produtos 
orgânicos.”

Gustavo Grobocopatel
El Mundo de España, junho de 2007

21.11.06 - Clarín

20.12.06 - El Oeste

23.05.07 - El Cronista
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17.08.07 - Infocampo 

20.08.07 - La Nación

14.09.07 - Infocampo

“ Todo o cluster agroindustrial 
argentino produziu uma revolução 
que está vinculada com o uso de 
uma tecnologia amigável com o meio 
ambiente, com o desenvolvimento de 
organizações inovadoras, com práticas 
de Management de qualidade global e 
com o desenvolvimento de uma meso 
institucional idade que hoje é modelo 
aqui dentro e fora.”

Entrevista com Pepe Eliaschev
Radio Identidad, 2009
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21.09.07 - Ecos de Tandil

26.09.07 - Clarín

21.11.07 - El Oeste 

15.12.07 - El Oeste

26.02.08 - GEO de Italia 

“ No século XXI, 
a soberania, a 
independência e a 
autodeterminação serão 
logradas na medida em 
que possamos gerar 
conhecimentos e que 
possamos interagir 
com o mundo dos 
conhecimentos globais.”

Gustavo Grobocopatel
Revista XXIII, fevereiro 2006
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“ Decidimos ir para frente 
com as melhores práticas 
globais, contribuindo 
com um modelo de 
desenvolvimento 
nas regiões onde 
trabalhamos.”

Gustavo Grobocopatel
Revista ERGO, janeiro de 200829.02.08 - Infocampo

01.03.08 - Apertura

01.03.08 - Fortuna01.08 - Revista Super Campo
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01.03.08 - Clarín

06.03.08 - El Federal

06.04.08 - Perfil

08.03.08 - Clarín

26.03.08 - La Nación
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12.05.08 - Clarín 

19.05.08 - El Cronista

9.04.08 - La Gaceta de Monte

20.07.08 - iEco

01.10.08 - La Verdad Interior

01.10.08 - Nueva Imagen 

“ Este reconhecimento 
nos motiva a continuar 
trabalhando na 
sistematização dos 
nossos relatórios.”

Matilde Grobocopatel
El Cronista, maio de 2008
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19.10.08 - LNR

01.12.08 - Rural Revista08.11.08 - El Oeste

“ A aparição das 
redes permite 
reconceitualizar 
o cooperativismo 
projetando-o para 
um novo ciclo 
de expansão. As 
redes poderiam 
ser a base de um 
capitalismo social e 
resolver problemas 
que ainda estão 
pendentes: a 
equidade e uma 
redistribuição mais 
justa da riqueza.”

Gustavo Grobocopatel
Página 12, agosto 2006
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01.12.08 - Dinheiro de Brasil

01.01.09 - Contactos Agropecuarios

10.01.09 - FEM (Holanda)

06.05.09 - Exame (Brasil)

“ Precisamente, o conceito de empresa-rede é 
fundamental para entender como somos e como 
fazemos os nossos negócios.”

Gustavo Grobocopatel
Revista Exame (Brasil), maio 2009
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Segunda-feira 5 de maio de 2008 | Humor

Terça-feira 06 de maio de 2008 | Humor

Quarta-feira 08 de maio de 2008 | Humor

Através das páginas do suplemento Rural de 
Clarín, Héctor Huergo, seu diretor, apresentou a 
Los Grobo perante o grande público urbano e 
rural na metade dos anos 90. 

O caso resultou atraente para a mídia, que foi in-
corporando ao pessoal de Casares na sua agen-
da de contactos como fonte de fatos noticiáveis.

 “ A virtude de Gustavo é ter podido conceituali-
zar a revolução que estava acontecendo na agri-
cultura argentina. O colocou em palavras, e suas 
apresentações nos congressos da Aapresid e 
Aacrea permitiam que as pessoas compreendes-
sem o que estava acontecendo”, opina Huergo.

Pela sua função jornalística e seu conhecimen-
to do setor agropecuário, Huergo tinha um fee-
dback do que geravam as notícias vinculadas 
com a Los Grobo. 

“Diria que eram simpáticos para alguns setores, 
mas que também geravam inveja em outros. Sua 
agressividade comercial e seu espírito de sobre-
vivência, às vezes tomando medidas duras ou 
pouco simpáticas, faziam com que eu recebes-
se questionamentos, porque parecia que lhe da-

va muito espaço (jornalístico). Falando com Víc-
tor Trucco1, coincidíamos em que havia muita in-
veja”, reflexiona o periodista.

A popularidade de Gustavo continuou a crescer, 
pulando da mídia especializada em agro para as 
publicações de negócios ou as páginas centrais 
da mídia de massa.  

Assim foi como nasceu o apelido de Rei da Soja. 
A relevância que adquiriu como ícone da agricul-
tura pampeana viu-se refletida quando os humo-
ristas Langer e Mira o incorporaram na tira cô-
mica La Nelly, na última página do jornal Clarín. 

1      Nesse momento presidente da Associação Argentina 
de Produtores em Plantio Direto.

Humor
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Quinta-feira 9 de maio de 2008 | Humor

Sábado 10 de maio de 2008 | Humor

Segunda-feira 12 de maio de 2008 | Humor

Terça-feira 13 de maio de 2008 | Humor
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Quarta-feira 14 de maio de 2008 | Humor

Quinta-feira 15 de maio de 2008 | Humor

Sexta-feira 16 de maio de 2008 | Humor

Sábado 17 de maio de 2008 | Humor
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Segunda-feira 19 de maio de 2008 | Humor

Terça-feira 20 de maio de 2008 | Humor

Quarta-feira de 21 maio de 2008 | Humor

Quinta-feira 22 de maio de 2008 | Humor
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Visitas, viagens e personalidades

Daniel Filmus, Andrea Grobo e Mabel Gil durante 
a jornada La Red no Campo. Cs.Cs., Ago 2006

Gustavo Grobocopatel de turnê pelo planalto 
colombiano com o presidente Uribe. 2009

Gustavo em Harbin (China), na ocasião de assistir 
ao CICSE 2002 (Congresso Mundial de Soja)

Gustavo, durante sua 1º viagem a 
China,organizada por Rizobacter. 2002

Jornada Soja Sustentável 2005,Gustavo com 
Héctor Baigorri.

Gustavo como Gerónimo “Momo” Venegas, líder 
de UATRE durante uma conferência na Sociedade 
Rural de Palermo. 2006

Anthony Earl Wayne, nesse momento, embaixador 
dos EE.UU. na Argentina, e Gastón Rivera, 
responsável dos transportes da Los Grobo. 2007

Andrea, Matilde e Edith com o grupo de Conselheiros Econômicos da Comunidade Européia durante 
sua visita ao Escritório de Carlos Casares. 2007
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Visita estudantes Iowa State com o Prof. Sergio Lence. 2009

Franceso di Castri e Gustavo Grobocopatel 
no Auditório Héctor Ordóñez na ocasião da 
sua visita. 2005

Adolfo Grobocopatel com o 
embaixador da China. 2008

Um grupo de empresários reunidos por FUNDECE visitando o escritório do Grupo Los Grobo. 2007

1er Prêmio ao Melhor Estande, Exposição Rural 
de Casares, Hugo Luis Biolcatti e Gabriela 
Grobocopatel. 2008

Gustavo Grobocopatel em Expochacra 
com Antonio Cafiero. 2004

Feriagro; Mario Mactas, Víctor Trucco, Jorge 
Romagnoli e Gustavo Grobocopatel. 2006

Um grupo de alunas da Escola Rural CFR de 
Saladillo visita a planta da Los Grobo nessa 
cidade. 2007
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Visita de Julián Weich como embaixador da Unicef na Argentina. Ofereceu uma palestra para crianças na 
sede da Fundação em Carlos Casares. 2008

Um grupo de produtores brasileiros recebe uma palestra 
técnica durante sua visita a Carlos Casares. 2007

Otto Solbrig e Paula Marra na cafeteria de 
Harvard, esperando para conhecer Rafael di Tella. 
2005

Juan Enriquez Cabot, dá uma palestra sobre novas 
tecnologias à equipe da Los Grobo. 2007

Eng. geneticista que desenvolveu a variedade de trigo 
candeal Ciccho com Paula Marra, em Enna, Sicília.

Os alunos da Escola Nº 29 visitando o escritório de 
Carlos Casares. 2007

Gustavo Grobocopatel, Roberto Peiretti, Marcelo 
Argüelles e Rodolfo Rossi da Nidera durante uma 
conferência organizada por OSDE. 2005

Gustavo com Jorge Domínguez (Molinos Río de la Plata); Sergio Gancberg (Grupo 
Glencore), Francisco Firpo (Nidera) e José Maria Bruniard (ACA) durante a abertura do 1º 
Simpósio Arg. De Girassol, agosto 2002
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Pierre Landol acionista de Novartis, membro 
do Board de Syngenta, com Gustavo e Adolfo 
Grobocopatel. 2000 

Gustavo Grobocopatel e Felipe Solá em 
Expoagro. 2005

Gonzalo Villegas, Alan Cameron, Luis Kasdorf, Fabián Pereyra Iraola, Gerardo Burriel 
e Adolfo Grobocopatel; turnê Iowa. 2000

Adolfo Grobocopatel na cooperativa de 
empreitadas em Rumania. 2005

Gustavo Grobocopatel com Víctor Trucco no seu 
aniversario número 40. 2001

Paul Caramadgiu, Paula Marra e Adolfo 
Grobocopatel em Rumania. 2005

Gustavo com Adrián Vera, naquele momento 
Diretor Executivo da Bolsa de Cereais de Bs As, 
durante o jantar de abertura em FeriAgro. 2005

Gustavo com três representantes da Cooperativa “Las Iguanas” composta só por mulheres. Gustavo e 
Paula se encontraram com as “produtoras” à uma da tarde, sob os raios de sol, “bachaqueando” quer dizer 
rompendo formigueiros com facão, com botas de borracha pelas serpentes e celular. 2000 
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H á algumas pessoas que além do lugar que ocupam na hierarquia, ganharam-se o respeito e o carinho dos 
seus colegas de trabalho e são nós afetivos da rede. Pessoas com as que quase todos compartilham ane-
dotas e que no quotidiano exprimem o que somos.

Juan Bentancor
Trabalha no escritório de Carlos Casares. Bebe Elizalde, um produtor que há anos comerciali-
za seus grãos com nós, o batizou “O Bispo”, pelo tratamento sempre correto e esmerado que 
sempre tem com os clientes. Foi pioneiro em introduzir os computadores na administração. 
Apesar das mudanças de sistemas, do crescimento vertiginoso da empresa, sempre logrou ter 
sob controle toda a informação de armazenagem e contribuiu para o desenvolvimento dos 
seus colegas de trabalho. Com 65 anos, desfruta de trabalhar com seu filho.

Juan Baldoyra
Junto com Quique Mora estão desde a origem da empresa, pois vinham de trabalhar com 
Adolfo em Grobocopatel Hnos. Juan passou pela administração, logo depois foi o encarrega-
do da logística e agora se ocupa da distribuição da farinha dos moinhos, mas ainda nos sur-
preende a sua capacidade para abordar todo tipo de funções. E continua sendo o único ca-
paz de realizar uma prova.

Jaime Mora (“Quique”)
Poucos conhecem seu nome de nascimento, já que todos o chamamos de “Quique”. Cremos 
que é o responsável das maquinarias mais avezado do continente. Tem dominado equipamen-
tos e máquinas em várias latitudes, mas sobremaneira sistemas de produção. Cada vez que uma 
mudança se aproxima, com voz cansada, dá a sua opinião e invariavelmente a remata com “eu 
digo, não?”. Os 25 anos da Los Grobo o encontram no Paraguai, colaborando para Tierra Roja.

Juan del Yeso (“O Negro”)
Embora já não esteja na empresa, merecia seu lugar no livro. Trabalhou muitos anos com nós 
e foi um nó importante. Desempenhou-se como office-boy e responsável dos veículos. É difícil 
lembrá-lo com expressão de irritação, seu rosto sempre estava iluminado por um sorriso. Cada 
trâmite que tinha de fazer o afrontava com entusiasmo e alegria contagiosa. Em 2006, retirou-
se para conduzir seu próprio empreendimento.

Galeria de personagens
que não podiam estar ausentes
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Néstor Sánchez (“Sanchito”)
Seu apelido é Sanchito ou Chamuyo, pela sua facilidade e vocação para a conversa amena e 
franca. Sua função é a de “operador de silos”, isto é, responsável das plantas de armazena-
gem. Passou por todas ou quase todas as plantas de armazenagem da empresa e em cada lu-
gar deixou amigos. Como pessoa, um cara muito amável, e trabalhando, um verdadeiro ho-
mem orquestra, capaz de fazer funcionar qualquer planta que alugássemos. Para Sanchito não 
existem os desafios grandes ou pequenos, por isso acumula tanta experiência.

Alberto “Cacho” Campagna e Luis Alarcón
Começaram a trabalhar com Adolfo na “Planta Dois”. Nosso principal logro foi que aceitassem 
utilizar os elementos de segurança. Estiverem no olho da tormenta- as plantas de Carlos Ca-
sares- desde sempre, mas em todo momento e acontecesse o que acontecer seguiam com as 
suas tarefas de forma imperturbável.

Julio Landaburu
É a história de um grande jogador de futebol que se tornou um grande operador de silos. Tem 
passado muito tempo sózinho, entre silos, noras e relders, o que lhe permite refletir e repensar 
como fazer melhor as coisas. E como ele gosta de dizer, foi o primeiro em apertar um botão na 
planta de Guaminí e espera ser o último em desligá-lo.

Roberto Fabián Liberotti (“O Gringo”)
Uniu-se a nós como sereno, durante a construção dos novos escritórios e uma vez findados 
passou a ser seu intendente. Conta com uma extraordinária qualidade de perceber o todo a 
partir do cotidiano. É um ultra defensor das regras.  Inteligente, irônico e observador, pode 
chegar a ser o crítico mais ácido. Mas todos o chamamos de “Gringo”.

Pedro Córdoba
Deixou seu trabalho de caixa em em “lugar muito tradicional de Carlos Casares” para colabo-
rar com Andrea na tesouraria, para em pouco tempo ser o “Tesoureiro”. Atualmente se des-
empenha como gerente de auditoria interna e participa do Comitê de Créditos pelo seu con-
hecimento do negócio e dos clientes. É principalmente uma boa pessoa. Foi a mão direita de 
Adolfo e agora tem seu campo de 20 hectares, suas máquinas, caminhão e um parceiro. Foi 
a primeira pessoa “não Grobo” que teve assinatura na empresa para mostrar a confiança que 
sempre tivemos nele. Sente a empresa como se fosse sua.
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Pío Tinetti
É o expoente da rede comercial que não pode estar ausente na Galeria de Personagens. É 
quem menos se adapta ao modelo, mas já está por fazer dez anos com nós. É bastante des-
ordenado, não gosta de fazer as coisas segundo os processos, quando chega no escritório to-
dos têm tantas reclamações que fazer que a medida que vai entrando começam a lhe reclamar 
de Logísitca, logo aqueles de Produção, depois os de Administração para terminar na mesa. 
Consciente dos seus erros, para remediar os problemas, sempre traz bombons, chouriços se-
cos ou vinhos para dar como presentes. 

Rebeca Corvino
A única chefa de planta. Está encarregada da planta de San Pedro, uma zona dura. É profes-
sora de Educação Física e vinha de trabalhar em San Sebastián. É uma pessoa muito preocu-
pada pelo outro e com uma grande vocação social. Lá em San Pedro organizou uma oficina 
de boxe para crianças da rua.

Luis Goyeneche
É o planejador da logística da Los Grobo, uma pessoa que permanentemente está fazendo 
projetos. Surpreende também pela sua capacidade para gerar vínculos.

Nano e Cueto
São as vozes que emergem do rádio telefone de Adolfo, envolvendo nas suas conversas a 
quantos estiverem perto.  Nano é o engenheiro agrônomo Adriano Cumba e é a mão direita 
de Adolfo em Pehuajó, no entanto que Gerardo Cueto administra o campo La Unión, em Ca-
sares. Gerardo é como um filho mais de Adolfo e juntos coincidem nos critérios de adminis-
tração do campo.

Motoristas 
A realidade é que todos os motoristas têm alguma coisa de personagem pitoresca. Será uma 
qualidade do trabalho. Como digno representante desejamos lembrar nesta galeria a Edgar Di 
Santi, não porque fosse perfeito senão porque era o protótipo do motorista. Jeitoso mas mui-
to amável, era capaz de entregar a mercadoria fosse como for, fazendo aquilo que houvesse 
de fazer para cumprir com a nobre missão. 
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Edith Feler de Grobocopatel
Os inícios da empresa foram apoiados pela família, e Edith teve uma função fundamental. 
Hoje todos desfrutamos das paisagens que recria em cada lugar. Seus jardins foram elogiados 
em várias publicações referentes, porém o mais importante é que alegram e prestigiam o 
nosso local de trabalho.







Conceitos
La mirada de los referentes
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Redes agrícolas:
Responsabilidade social e 
transparência

Decio Zylbersztajn
Professor do Programa de Agronegócios da

Universidade de São Paulo (Brasil)

A evolução do campo para as redes representa uma mudança profunda e com-
plexa respeito da forma na que percebemos o papel e a organização dos siste-
mas agrícolas modernos. Em 1968, o professor Ray Goldgerg descreveu assim a 
evolução das agroempresas no seu trabalho “Agribusiness Coordination”. “O sis-
tema do negócio agrícola abrange todos os participantes envolvidos na produ-
ção, o processamento e a comercialização de um único produto agrícola”. Esse 
sistema inclui os provedores, produtores, operadores de armazenagem, proces-
sadores, atacadistas e varejistas agrícolas envolvidos no fluxo de commodities, 
dos insumos iniciais até o consumidor final. Inclui também as instituições que co-
ordenam e fazem parte das sucessivas etapas do fluxo de commodities. “Essas 
instituições de coordenação e organização têm uma função particularmente pre-
ponderante nos sistemas de commodities dos agronegócios devido às caracterís-
ticas únicas dessas indústrias”.

Desde já, o professor Goldberg traçou um novo caminho para que os empre-
sários considerassem a organização em forma estratégica e para que os acadê-
micos realizassem as correspondentes pesquisas. A chave para compreender os 
agronegócios modernos reside em ter uma visão clara sobre como a agricultu-
ra se relaciona com outros setores econômicos e entender a lógica dos mecanis-
mos de coordenação dos diferentes agentes, que associam os produtores com 
os consumidores.

É preciso substituir a típica analise econômica realizada pelos tradicionais eco-
nomistas agrícolas, na qual o foco está no campo como uma entidade indepen-
dente, por novos modelos com capacidade explicativa para se aproximar de um 
sistema de inter-relações que representem melhor a complexidade da agricultu-
ra moderna. 

As pesquisas nas organizações agrícolas sofreram uma transformação profunda. 
Deveram ser desenvolvidas novas ferramentas que combinassem os casos de es-
tudo com as pesquisas empíricas quantitativas para identificar as forças que afe-
tam as operações do sistema de agronegócios e, também, para compreender co-
mo interagem os mercados e os contratos como mecanismos coordenadores de 
sistemas complexos. 

Campos, cadeias e redes: a literatura tradicional sobre a economia da produção 
agrícola classificava o campo como uma “função da produção” vista como uma 
relação matemática que traduzia a transformação de insumos em resultados.

LOS GROBO 25 anos imaginando e construindo o futuro | 309



Desde então, tem evoluído três enfoques diferente: primeiro, o papel dos contra-
tos como promotores da cooperação entre os agentes econômicos. Estudos re-
centes demonstraram que as operações puras de mercado distam muito da rea-
lidade da maioria dos sistemas de produção relacionados com a agricultura. Se-
gundo, os sistemas ou cadeias de suprimento tal como os descreve Goldberg. O 
campo já não é o foco, mas sim um sistema de agentes inter-relacionados cuja 
existência e objetivo consistem em organizar a produção e distribuição de ali-
mentos e fibras. Um terceiro passo na análise dos sistemas de agronegócios se 
baseia na expansão da visão lineal da cadeia a uma relação muito mais comple-
xa baseada em uma estrutura de redes. Alguns autores definiram o sistema como 
uma cadeia-rede, onde os produtores concebem mecanismos para se organizar 
em forma horizontal e logo se vinculam em relações verticais com outros agen-
tes econômicos.

Em poucas palavras, esta é a evolução na analise dos agronegócios que incorpo-
ra grandes mudanças enquanto à forma na que realizamos estratégias conjuntas 
e como afrontamos as pesquisas científicas do sistema agrícola. 

Mas a história continua: em novembro de 2008, quarenta anos depois do traba-
lho original de Goldberg, em uma reunião do Comitê Assessor Internacional de 
Transforum, um programa financiado pelo governo dinamarquês e companhias 
privadas, debatemos os novos papeis da agricultura e as conseqüências previstas 
em termos de estratégias privadas e políticas públicas. 

Ao longo de quatro décadas que nos separam desde a primeira contribuição do 
professor Goldberg, as dimensões relevantes dos sistemas de agronegócios têm 
mudado em forma exponencial. Considerava-se que o objetivo original do siste-
ma agrícola era a produção de alimentos e fibras. Essa visão demonstrou ser limi-
tada, pois o papel dos sistemas agrícolas respeito da produção de energia tem 
ganhado relevância na primeira década do novo milênio.

A aparente contradição e a questão de se a agricultura global tem podido ou não 
produzir, ao mesmo tempo, energia e alimentos a baixo custo foram analisadas 
no final de 2007 e durante 2008. A partir de setembro de 2008, com a crise eco-
nômica mundial, a tendência dos preços de commodities mudou de rumo, co-
mo também o fizeram os preços dos insumos agrícolas, o que permitiu compro-
var a existência de uma relação não tão evidente entre os preços dos alimentos 
e os da energia. 

Na reunião realizada nos Países Baixos foi analisada uma terceira função da agri-
cultura, da qual se espera que produza mais que alimentos, fibra e energia, co-
mo o fazia anteriormente. Estão surgindo também novos papeis que merecem a 
atenção dos acadêmicos e estrategistas: efetivamente, a agricultura está produ-
zindo serviços ambientais e sociais. 

Os serviços ambientais representam uma nova fronteira que já está mostrando ca-
sos de sucesso. Em diversas partes do mundo emergem novos mercados a par-
tir de serviços relacionados com o bem-estar de grandes comunidades urbanas. 
O exemplo da captura de dióxido de carbono baseada nos mercados organiza-
dos emergentes para os certificados de carbono se explica por si mesma. Vinte 
anos atrás, ninguém houvesse imaginado essa possibilidade. Os produtores que 
recebem incentivos para separar zonas de florestas nativas ou as áreas de forra-
gem transformadas em unidades de produção de água são outros exemplos cla-
ros que podem ser encontrados em diferentes países. 

A nova fronteira se localiza agora nos “serviços sociais”. O debate se centra nes-
se novo papel da agricultura em certos casos muito específicos, mas pode se dar 
a expansão do conjunto de produtos que surgem dela. Os produtores estão vol-

“ Na atualidade, espera-
se que a agricultura 
produza mais que 
alimentos, fibra e 
energia, como o fazia 
anteriormente.”

Decio Zylbersztajn
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tados para a produção dos serviços sociais que implicam valor para os grupos de 
interesse que moram nas comunidades vizinhas. 

O caso do projeto “Care Farm” (Campo de Assistência) financiado por Transfo-
rum nos Países Baixos representa o novo veio dos serviços não usuais oferecidos 
à sociedade por parte dos produtores. Esse projeto capacita os produtores fami-
liares dinamarqueses para que se dediquem a atividades relacionadas com o for-
necimento de serviços especializados a pessoas que recebem atendimento mé-
dico, os quais podem ser oferecidos com um menor preço em unidades agríco-
las, em lugar de fazê-lo em hospitais. A previdência social local reconheceu a efi-
cácia do sistema e incluiu o serviço nos pacotes de cobertura médica oferecidos 
ao público.

Outros perfis públicos também estão recebendo serviços similares, entre os que 
estão incluídas pessoas com deficiências mentais e inclusive reclusos do regime 
de prisão. A idéia básica consiste em que as atividades realizadas no campo são 
importantes para oferecer um ambiente saudável para o público em geral.

Mudanças inesperadas:
Para uma nova visão da agricultura

Os exemplos mencionados demonstram que o contexto da agricultura moderna 
se vê afetado por muitas mudanças não tão evidentes. Agora pode ser aumenta-
da a visão elaborada pelo professor Goldberg quarenta anos atrás para incluir no-
vas funções do sistema agrícola mundial. Muitas companhias se centram em es-
tratégias que incluem ações positivas de transparência e responsabilidade social. 
Hoje estamos posicionados na melhora das relações com as sociedades,

incluindo a transparência da agricultura. As companhias não só se inclinam a ofe-
recer informação útil em termos sociais, mas também se comprometem com es-
tratégias socialmente responsáveis. 

Nos países europeus e na América do Norte, a reputação e a imagem pública dos 
produtores representa o capital social. Os produtores da América Latina têm cada 
vez maior consciência sobre a necessidade de se comunicar com a sociedade de 
forma mais aberta. Um dos exemplos que posso mencionar é o caso da Los Gro-
bo, que mostra projetos concretos de estratégias que apontam 

a esse objetivo. Agora, a questão é como garantir o cumprimento futuro dos di-
ferentes papéis em um perfil que garanta o equilíbrio entre os lucros, o planeta 
e as pessoas. 

“ Os produtores da 
América Latina têm 
cada vez maior 
consciência sobre a 
necessidade de se 
comunicar com a 
sociedade de forma 
mais aberta. Um 
dos exemplos que 
posso mencionar 
é o caso da Los 
Grobo, que mostra 
projetos concretos 
de estratégias que 
apontam a esse 
objetivo.”

Decio Zylbersztajn
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“ Um Sigea é, 
simplesmente, um 
enfoque sistemático 
pelo qual uma 
empresa ou outra 
organização social 
administram seus 
impactos sobre o 
ambiente, dentro 
de um ciclo de 
melhoramento 
contínuo.”

Ernesto F. Viglizzo

O Ambiente e a nova
agricultura argentina

Ernesto F. Viglizzo
Coordenador Programa Nacional de Gestão
Ambiental INTA (Argentina)

Os três componentes essenciais do desenvolvimento sustentável são:

) a rentabilidade econômica;

b) a equidade social, e

c) a conservação do ambiente. 

Isto significa que um desenvolvimento equitativo no social e saudável no ambien-
tal são requisitos necessários, mas o sistema pode não ser sustentável se não exis-
te paralelamente uma rentabilidade econômica sustentada. 

Em termos pragmáticos, isto significa que a conservação do ambiente é um impe-
rativo ético, mas que inevitavelmente passa também pelo bolso. 

Em uma nova agricultura, a iniciativa privada deve ser o disparador de uma ges-
tão que gere tanto um benefício ambiental para a sociedade, como um benefício 
econômico para quem contribuam a manter um ambiente saudável. 

Neste aspecto, a responsabilidade social do empresário rural se materializa, não 
só pela sua função na sociedade, mas também dentro da sua própria empresa 
quando logra ingressar dentro de um ciclo de melhoramento contínuo dos seus 
processos produtivos. 

Para um sistema integrado da gestão ambiental

Os países mais avançados em matéria ambiental visam unificar a administração 
dos seus recursos naturais em sistemas integrados de gestão ambiental (Sigea). 
“ Um Sigea é, simplesmente, um enfoque sistemático pelo qual uma empresa ou 
outra organização social administram seus impactos sobre o ambiente, dentro de 
um ciclo de melhoramento contínuo.

Já podemos encontrar diferentes variantes destes sistemas operando na Austrá-
lia, Canadá, os EE.UU., Nova Zelândia, Reino Unido e União Européia.

Sua característica mais comum é que vinculam a gestão ambiental com a com-
petitividade comercial. Procuram criar credibilidade social através da certificação 
ambiental dos seus produtos e processos mediante a aplicação de padrões, co-
mo por exemplo as normas ISSO 14000 ou os protocolos Eurep.
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Favorecem a traçabilidade ambiental no setor rural, promovendo a certificação 
ecológica em escala predial e as denominações de origem (eco-marcas) em esca-
las mais amplas, zonais ou regionais. 

Como benefícios potenciais, espera-se criar transparência e credibilidade nas 
próprias comunidades, prevenir conflitos de origem ambiental, facilitar o acesso 
a mercados com legislação ambiental rigorosa e preços diferenciados, e impul-
sionar a projeção comercial, cultural e turística de uma região dentro de um es-
quema conhecido como clean & green. 

Os exemplos de implementação desse sistema no mundo supõem um contrato 
social entre o empresário rural ou agroindustrial, suas organizações, a comunida-
de regional beneficiária do projeto e os próprios governos provinciais e nacionais. 

Cada um cumpre sua função nesse contrato, mas os empresários rurais e agroin-
dustriais são quem tomam a iniciativa implementando uma gestão ambiental sau-
dável na suas próprias empresas.

O ciclo de melhoramento contínuo em um Sigea tem diferentes fases ou elos que 
incluem um diagnóstico ambiental da empresa envolvida, a formulação de um 
plano de gestão ambiental, a execução prática desse plano, sua monitoração e 
a sucessão de ajustes necessários até atingir os objetivos e metas apresentadas. 

Idealmente, de um ponto de vista puramente técnico, o sistema deve ser com-
plementado com o desenvolvimento de manuais de boas práticas ambientais e 
a certificação ambiental das empresas. A generalização deste esquema em uma 
zona ou região pode dar lugar ao desenvolvimento de denominações de origem 
ou marcas agro-ecológicas em escala zonal ou regional.

Indicadores agroambientais: 
para que servem e a quem lhes servem?

Provavelmente sem percebê-lo, cotidianamente manejamos indicadores. Quem 
não presta atenção à temperatura ambiente, à chuva caída ou ao prognóstico de 
tormentas? Que produtor agrícola não está interessado no preço dos grãos que 
produz ou dos insumos que utiliza? Que exportador de cereais não está atento 
ao tipo de câmbio no momento de exportar? Todos eles são indicadores chave 
porque nos advertem como diferentes eventos podem afetar a nossa empresa e 
a nossa própria vida cotidiana. 

Em um nível diferente de complexidade crescente, um indicador de sustentabili-
dade pode servir também como um meio para transparentar processos produtivos 
segundo a qualidade da gestão ambiental realizada (traçabilidade agro-ecológica). 

Uma empresa rural pode ser submetida, desse modo, a uma “auditoria social” 
voluntária perante a sociedade que a contém. Em ma perspectiva mais avança-
da, o indicador pode se tornar uma ferramenta para certificar produtos e proces-
sos, para criar marcas ou denominações de origem e para tomar decisões que a 
ordenem dentro de uma dinâmica de melhora contínua. Não obstante, para ser 
credível, um indicador deve ter uma base científica de cálculo e deve ser uma ex-
pressão quantitativa que permita localizar um problema com relação aos seus 
umbrais críticos.

Quando um indicador de sustentabilidade supera certos umbrais críticos, liga um 
sinal de alarme em relação com a periculosidade ou risco que emerge de um pro-
cesso produtivo. 

“ Quando um indicador 
de sustentabilidade 
supera certos umbrais 
críticos, liga um sinal 
de alarme em relação 
com a periculosidade 
ou risco que emerge 
de um processo 
produtivo.”

Ernesto F. Viglizzo
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A análise de indicadores de sustentabilidade nos permite interpretar o compor-
tamento comparado de sistemas de produção contrastantes e fazer inferências 
práticas sobre eles.

Se considerarmos vários sistemas reais funcionalmente diferentes, os indicadores 
nos orientam sobre as mudanças que podemos esperar quando viramos de um 
para outro projeto produtivo. Da análise dos indicadores que temos realizado até 
hoje, não podemos inferir que exista uma relação oposta entre o comportamen-
to econômico e o ambiental em um sistema produtivo.

Os indicadores de sustentabilidade em uma agricultura 
multifuncional

No começo do século XXI, consolida-se uma idéia de sustentabilidade apoiada 
no paradigma da “agricultura multifuncional”, o que é associado a uma visão de 
‘nova ruralidade’. 

Neste paradigma, além dos indicadores econômicos, sociais e ambientais, são 
agregados outros vinculados com a oferta de bens culturais (resgatar costumes, 
música, comidas regionais, lugares históricos), a conservação da paisagem, a pre-
servação do hábitat e a biodiversidade, a recriação e turismo, o equilíbrio demo-
gráfico (uma população rural balanceada e estável) e a própria qualidade de vida 
(um ambiente saudável e seguro, com bons vínculos sociais). 

 A próxima década nos enfrentará seguramente com o duplo desafio de desen-
har uma nova agricultura e, em paralelo, desenvolver os indicadores para avaliá-
la, transparentá-la e racionalizar a tomada de decisões. 

“ No começo do século 
XXI, consolida-
se uma idéia de 
sustentabilidade 
apoiada no 
paradigma da 
“agricultura 
multifuncional”, o 
que é associado a 
uma visão de ‘nova 
ruralidade’.”

Ernesto F. Viglizzo
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Bernardo Kosacoff
Diretor CEPAL Buenos Aires, Nações Unidas

O crescimento de longo prazo se explica em grande medida pela capacidade 
que têm as economias para gerar e incorporar conhecimentos e tecnologias. 

Nesse sentido, resultam elementos chave a educação e o treinamento da mão de 
obra, as mudanças na organização da produção e a qualidade institucional. Trata-
se, em resumo, de desenvolver capacidades locais para fechar as brechas de pro-
dutividade que separam os países da periferia das nações avançadas.

A competitividade depende de forma significativa da articulação das diversas eta-
pas da produção e a comercialização: do insumo básico até o consumidor final. 

Para isso, é preciso gerar e fortalecer as redes produtivas. E isso se logra estabe-
lecendo elos entre provedores e cadeias de comercialização, coordenando inves-
timentos e promovendo melhoras de qualidade através da interação entre firmas 
e a identificação em forma conjunta de progressos produtivos. 

A conformação dessas redes produtivas tende a quebrar os falsos dilemas da em-
presa grande versus as empresas de pequeno e médio porte e do setor agrope-
cuário versus a indústria ou os serviços. 

O cenário internacional mostra a crescente relevância designada às redes de co-
nhecimento no desenvolvimento de vantagens competitivas dinâmicas. Nos últi-
mos anos, enquanto se consolidou um novo paradigma intensivo em informação 
e conhecimento, avançou a discussão sobre a competitividade dos agentes que 
agem de forma inter-relacionada, por oposição àquela de quem o fazem em for-
ma individual. 

Nesse sentido, a revisão de trabalhos recentes confirma a complexidade que su-
põe o desenvolvimento dessas redes, em parte devido ao caráter cada vês menos 
público do conhecimento e do processo de aprendizagem que realizam os agen-
tes. As novas redes se caracterizam por uma importante circulação de informação 
e saberes específicos, não só entre quem as integram, mas, fundamentalmente, 
com firmas e instituições que não pertencem a elas.

* * *

Empresas, capacidades
competitivas e
desenvolvimento sustentável

“ As novas redes se 
caracterizam por 
uma importante 
circulação de 
informação e saberes 
específicos, não 
só entre quem as 
integram, mas, 
fundamentalmente, 
com firmas e 
instituições que não 
pertencem a elas.”

Bernardo Kosacoff
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No nosso país, esta discussão tem importantes implicâncias. Ao longo dos anos 
noventa se aprofundou a tendência para a especialização da estrutura produtiva 
em commodities e em bens baseados em recursos naturais, diminuindo o peso 
dos produtos intensivos em conhecimento. 

Esse processo de relativa primarização, junto com a insuficiente transformação do 
sistema institucional, a desconexão da política tecnológica respeito da demanda 
dos agentes e a debilidade dos sistemas locais explicam o limitado desenvolvi-
mento das redes de conhecimento na Argentina. 

De uma perspectiva mais ampla, a pronunciada distância em relação com as co-
munidades que lideram a mudança técnica e tem vantagens competitivas dinâmi-
cas no plano internacional constitui uma grave restrição para diversificar o padrão 
de especialização e para gerar um caminho de crescimento sustentável que tenda 
a diminuir as heterogeneidades e os níveis de iniquidade que hoje prevalecem. 

A Argentina é um país que conta com abundantes recursos naturais. Também, 
nos últimos anos se produziu um avance importante, não só no setor agropecuá-
rio, mas também no energético, florestal, mineiro e pesqueiro.  

Este tipo de recursos aumenta a riqueza de um país e favorece as capacidades 
potenciais do progresso econômico, mas não garante o crescimento sustentado. 

O atual padrão exportador argentino reflete o grau de competência que foi atin-
gido nas produções baseadas nesses recursos e na fabricação de insumos bási-
cos (alumínio, petroquímica e siderurgia) 

Não obstante, também mostra o potencial ainda não desenvolvido. A possibili-
dade de utilizar os recursos naturais e os insumos básicos em cadeias produtivas 
com maior valor agregado, transitando para o mundo dos bens diferenciados, é 
uma alternativa que permitiria superar algumas dificuldades. 

Este avance só pode ser gerado mediante uma forte articulação entre a base pri-
mária e os serviços técnicos de apóio à produção, comercialização, distribuição, 
logística, transporte e indústria.

* * *

Pôr o foco na tarefa pendente não significa ignorar as inovações que incorporou 
a agricultura nos últimos tempos. Em efeito, durante a década dos anos noven-
ta, em um marco de expansão da oferta disponível de tecnologias e de transfor-
mações técnico-produtivas, esse setor experimentou no nosso país um processo 
de modernização e de crescimento sem precedentes, que aprofundou sua inter-
nacionalização.

Foi verificada então, a passagem para uma agricultura mais intensiva, com uma 
maior utilização de produtos fitossanitários, a aplicação em massa da fertilização 
e a adoção de certas técnicas como o plantio direto, o que, em conjunto, permi-
tiu um aumento notável da produtividade e dos rendimentos. 

A introdução e rápida difusão das sementes de soja transgênica a partir da meta-
de da década fizeram possível uma importante redução de custos e a expansão 
do cultivo em todo o país. 

Desse modo, foram incorporadas tecnologias internacionais nos insumos e na 
maquinaria. Paralelamente, foi ampliada a fronteira agrícola e modificadas a es-
trutura da indústria e a organização da produção. 

A evidência que nos apresenta o Grupo Los Grobo é uma janela de otimismo 
sobre as possibilidades do país de lograr um desenvolvimento sustentável. Sua 
construção coletiva de geração, incorporação e circulação de conhecimentos; a 

“ A evidência que nos 
apresenta o Grupo Los 
Grobo é uma janela 
de otimismo sobre 
as possibilidades do 
país de lograr um 
desenvolvimento 
sustentável.”

Bernardo Kosacoff
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conformação da sua base de negócio em forma de uma rede empresária; a forte 
participação em projetos de desenvolvimento social envolvendo a todas as par-
tes interessadas; sua busca permanente de geração de riqueza com maior conte-
údo tecnológico, qualificação dos seus recursos humanos e compromisso social, 
são um alimento essencial para o desenvolvimento econômico. Seu desempenho 
é uma clara manifestação do potencial e possibilidades do país, mas a difusão e 
generalização das suas práticas de negócios na estrutura produtiva do país é um 
desafio maiúsculo.

* * *

O país tem possibilidades de transitar a próxima década sem passar por uma no-
va crise. Mas a agenda a ser tratada é um desafio coletivo de grande magnitude. 
A tendência para um país com maior equidade social requer de um fortalecimen-
to das capacidades empresárias, para que conduzam um processo de mudança 
estrutural para um padrão de especialização baseado na produção de bens e ser-
viços com uma maior intensidade tecnológica, da qualificação dos recursos hu-
manos e de uma pauta distributiva crescentemente progressiva. 
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A Nova Vida

Juan Enriquez
Diretor Fundador de Harvard Business School’s Life Sciences Project 

Fundador de Biotechonomy LLC

Há três anos criamos uma companhia para fabricar a primeira forma de vida sinté-
tica do planeta. É uma tarefa divertida, tanto em termos de descobrimento cien-
tífico quanto de negócios e política pública. É só um passo em uma enorme revo-
lução que acontece nas ciências da vida.

O objetivo inicial é modesto. Desejamos começar a mudar os mercados energé-
ticos mundiais. Isto poderia afetar algum que outro interesse e, portanto, afronta-
mos uma que outra resistência. 

O processo consiste em ensamblar uma série de quatro compostos químicos 
inertes em uma molécula de DNA muito longa. A esperança é que milhões des-
tes quatro compostos químicos, em uma ordem muito específica, operem igual 
do que opera um programa de cômputo.

Quer dizer, que ao igual que seu carro, computador, televisor, câmera, microfone 
e telefone operam com base em um código digital, usando longas cadeias de ze-
ros e uns, agora esperamos que programas de vida operem igual, mas baseados 
nos quatro compostos que constituem a macromolécula que programa toda for-
ma de vida, o DNA. 

Provavelmente, no meio de tanta diversão com as nacionalizações, os impostos 
especiais, a instabilidade política e o crime, você não prestado muita atenção a 
este tipo de pesquisas científicas abstratas. Provavelmente seja mais divertido e 
interessante observar uma forma de vida não inteiramente sintética como a Shaki-
ra. Mas seria bom meditar, pelo menos um par de minutos, sobre o que pudesse 
acontecer ao passar de ler código genético a escrever longos parágrafos, e inclu-
sive livros inteiros, no código da vida. 

Comecemos pela moda atual, os biocombustíveis. Ao se elevar o preço do pe-
tróleo e da gasolina para níveis onde o custo de encher o tanque do carro é sé-
rio, ao longo e largo do mundo puseram-se de moda os combustíveis “naturais”. 

O objetivo ostensível destas políticas é a auto-suficiência energética e certa pou-
pança. Mas o resultado final varia. Há países onde o milho e até a beterraba são 
convertidas em etanol, processo imensamente subsidiado e ineficiente (há cientí-
ficos que argumentam que afinal de contas custa o mesmo, em termos energéti-
cos, fabricar um litro de biocombustível do que a energia que contém esse litro). 

Pelo contrário, no Brasil há plantas como a cana de açúcar, que sim produzem eta-
nol competitivo com o petróleo. O que sabemos é que onde não há pesquisa e 
desenvolvimento perde-se competitividade, fecham-se opções.

* * *

“ O que sabemos é que 
onde não há pesquisa 
e desenvolvimento 
perde-se 
competitividade, 
fecham-se opções.”

Juan Enriquez
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A fim de contas, consumimos tanta energia para cometer nossos pecados que a 
moda do biocombustível começa a elevar o preço do pão e da carne. Requere-
se tanto campo e colheita para produzir biocombustível que começam a compe-
tir comida contra transporte, luz e seu banho diário. 

E isso que apenas começamos a produzir biocombustíveis. Se seguirmos usando 
as técnicas atuais, vamos a terminar eliminando as florestas tropicais que ficam e 
ainda assim não haveria suficiente combustível para alterar de forma significativa 
a nossa dependência sobre o petróleo. 

A razão é simples e tem a ver com Darwin. Não há motivo algum pelo qual uma 
planta deva evoluir para produzir grande quantidade de combustível. Uma plan-
ta produz aquilo que precisa para sobreviver e pronto. Podemos queimar lenha, 
mas isto é muito menos eficaz que queimar plantas concentradas sob pressão du-
rante milhares de anos, quer dizer, petróleo.

Essa verdade nos leva a duas conclusões:  Mas não devemos esperar que uma 
planta “natural” seja idônea para produzir energéticos.

A resposta até agora tem sido a mesma que temos aplicado durante milênios.  
Há que modificar a planta, cultivá-la, cruzá-la, para que produza o que nós dese-
jamos. Uma fruta maior, mais ciclos de colheita, grãos mais uniformes, menos sa-
bor amargo, mais etanol. Mas essa não é resposta idônea.  Toma tempo, é com-
plexo, e o organismo com o qual estamos trabalhando está desenhado para pro-
duzir grão ou fruta, não energia. 

* * *

E aqui é onde retomamos o assunto da biologia sintética.  Se pudermos desenhar 
e produzir micro-organismos cujo propósito primordial seja sobreviver para gerar 
energéticos, o resultado e a eficiência de produção poderiam ser muito diferen-
tes. E o processo de extração/ refinação poderia ser bastante mais simples.  Igual 
que pastoreamos com cuidado certas vacas de alta qualidade para produzir glo-
riosas carnes assadas, agora seria possível começar a pastorear certas bactérias 
para produzir combustíveis, plásticos, químicos à medida. 

As maiores companhias energéticas e químicas do mundo começam a pesquisar, 
desenhar e talvez  eventualmente a comercializar em grande escala biocombus-
tíveis desenvolvidos em um laboratório. O abstrato começa a se tornar concreto.  

E agora a Synthetic Genomics logrou transplantar o sistema operacional genético 
inteiro de uma espécie de bactéria para outra. Que dizer, tomamos o programa 
de vida de um micro-organismo, o inserimos em outro e começou a operar.  É o 
equivalente a abrir o seu computador e mudar o sistema operacional inteiro. Um 
organismo pode ser reprogramado por completo.

Essas mudanças vão a levar tempo. Mas se eu morasse em um país como a Argen-
tina, que alguma vez foi líder em ciência e ciências agrícolo-pecuárias da vida, da-
ria mais atenção não só à tragicomédia diária, mas também à excelência na edu-
cação, a pesquisa e desenvolvimento e à geração de novas empresas tecnológi-
cas. Porque o mundo muda rapidamente. 

“ As maiores companhias 
energéticas e químicas 
do mundo começam a 
pesquisar, desenhar e 
talvez eventualmente 
a comercializar 
em grande escala 
biocombustíveis 
desenvolvidos em um 
laboratório. O abstrato 
começa se tornar 
concreto.”

Juan Enriquez
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Do produtor individual
às redes de produção
agrícola

Roberto Bisang1

Escritório CEPAL Buenos Aires

Nas últimas décadas, o setor agropecuário foi desenvolvido rapidamente no mar-
co de um contexto internacional ávido por matérias primas de origem biológica e 
com base em uma forte adoção e adaptação de inovações e novas formas de or-
ganização da atividade. 

Duplicar a produção física em uma década abre várias perguntas:

Que função tem o agro?

Pode ser um motor do crescimento para a economia local?

Gera suficientes (qualidade e quantidade de) postos de trabalho?

Tem um efeito multiplicador relevante sobre o resto da atividade econômica?As 
respostas a essas perguntas têm uma estreita relação com a atual forma de orga-
nização do agro.

Convivem no interior da produção agrícola dois modelos estilizados de organiza-
ção da produção com múltiplas variantes intermediárias. Uma parte da atividade 
é organizada integrando, no interior da fazenda, boa parte dos processos produ-
tivos (“modelo de integração vertical”), no entanto que outro, de crescente pe-
so, opera como uma difusa, mas muito eficiente rede de produção a partir de em-
preitar grande quantidade de atividades (“modelo em rede”).

* * *

O ponto de partida –modelo de integração vertical– consiste em um esquema 
onde o produtor agropecuário tem o controle da terra (via propriedade e/ou lo-
cação), possui a maioria da maquinaria, desenvolve a maior parte das atividades 
(com mão de obra própria –a família– e/ou assalariada) empreitando pouco; sua 
relação com provedores é, em geral, limitada (compra de combustíveis e, eventu-
almente, sementes, biocidas e fertilizantes) com o qual o efeito multiplicador so-
bre o resto da economia é delimitado.

A recente difusão massiva de novas tecnologias de produção (plantio direto, se-
mentes transgênicos, herbicidas associados e maior fertilização) elevou a escala

1      O presente trabalho é uma versão resumida de Uma revolução (não tão) silenciosa. Chaves para repensar o agro na Argentina. 

(em colaboração com Anlló G. e Campi M.) que se encontra em processo de avaliação na Revista de Desarrollo Económico. 

“ Ser do campo é 
controlar a terra e se 
dedicar à atividades 
agropecuárias; é viver 
no campo-povo.”

Roberto Bisang
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mínima conveniente para esse modelo de organização afastando-o para produto-
res de médio ou grande porte.

Neste modelo, a concentração remite ineludivelmente ao controle de imobiliza-
dos, em particular, da terra, poder econômico e controle da terra marcham em 
paralelo. Ser do campo é controlar a terra e se dedicar às atividades agropecuá-
rias, é morar no campo-povo (com as consequentes localizações da mão de obra 
e seu posterior relevamento estatístico) 

Esta forma de organização representaria aproximadamente um terço do total da 
atividade, evidenciando na última década um claro retrocesso, especialmente nos 
segmentos de menor tamanho e em consonância com a escala (econômica e de 
conhecimento) inerente à difusão dos novos pacotes produtivos. Alternativamen-
te tem ido ganhando relevância um modelo de organização da produção –mode-
lo de produção em rede– que tem como epicentro uma reconfiguração substanti-
va no mapa de agentes econômicos, suas formas de relações e um maior impac-
to sobre a atividade econômica no seu conjunto. 

Por um lado, existe uma crescente separação entre os donos da terra e as empre-
sas de produção agropecuária, cuja função é a de coordenar fatores produtivos 
(próprios e/ou de terceiros) e conhecimentos em uma atividade que tem ganhado 
em sofisticação técnica, riscos (naturais e de mercado) e rentabilidade. 

Por outro lado as empresas de produção agropecuária tendem a desverticalizar 
grande parte das suas atividades em duas direções: 

i) a contratação massiva de alguns serviços (plantio, fumigação, colheita, armaze-
nagem, etc.) com a consequente consolidação e transformação de outro conjun-
to de agentes econômicos pré-existentes (os empreiteiros);ii) uma maior compra 
externa (à empresa) de insumos necessários no armado do pacote produtivo (pro-
vedores de sementes, herbicidas, fertilizantes e outros). 

Neste contexto, a complexidade e sofisticação das operações (uma estrutura de 
custos operacionais “tipo” para soja ou milho, ainda realizando internamente a 
lavoura, tem pouco mais de dois terços de insumos comprados a terceiros) impli-
ca a necessidade de maior capital (fixo e corrente), o que estabelece os financia-
dores como outro núcleo de empresas relevantes na rede; no marco de um mer-
cado de capital local pouco eficiente e com a marca das consequências da crise 
pós-convertibilidade, esse nó é articulado a partir de fundos financeiros que vão 
de fundos fiduciários, fideicomissos e outras ferramentas legalmente formalizadas 
até a simples associação privada de capitais de menor porte; inclui, obviamente, 
tanto o auto-financiamento das empresas de produção agropecuária como o fi-
nanciamento outorgado aos provedores de insumos.

* * *

Esses agentes econômicos se entrelaçam nas suas operações via um nutrido e va-
riado mecanismo de contratos (arrendamentos, contratos temporais, de montan-
te fixo, relacionado com produtos e/ou com rendimentos, etc.) cuja duração é de-
limitada temporalmente (em geral, uma ou duas campanhas). A sorte econômica 
de cada agente depende da sua eficiência e coordenação com o resto dos ope-
radores. “Coopera-se” para competir melhor.

Parte substantiva dos seus custos estão exprimidos (ou diretamente relacionados) 
em moeda externa; variações na renda global –associadas com mudanças nos 
preços internacionais, nas paridades cambiais e/ou impostos ao comércio exte-
rior– são rapidamente percebidas pelos múltiplos agentes econômicos (incluído 
o Estado); dando origem a lutas distributivas internas (à que não lhe são alheias 
às políticas públicas, quer dizer, as retenções).

“ A sorte econômica 
de cada agente 
depende da 
sua eficiência 
e coordenação 
com o resto dos 
operadores.” 
“Coopera-se” para 
competir melhor.”

Roberto Bisang
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A concentração econômica alude não só ao domínio da terra, mas também ao 
controle de outros ativos, entre eles, da informação, o financiamento e o acesso 
ao conhecimento científico, poder econômico e controle da terra, acesso finan-
ceiro e domínio do conhecimento tendem a marchar em paralelo. 

Nessa estrutura produtiva, ser do campo equivale a ter interesses no negócio 
do campo; a localização se torna difusa, pois quem desenvolve as atividades 
não necessariamente vive no campo (inclusive pode viver em zonas não vizinhas 
ao mesmo).

Finalmente, por causa da forma de organização e do perfil das funções de pro-
dução (com peso crescente dos insumos de origem industrial e dos serviços), 
cresce a relação com o resto da economia e com isso são incrementados os im-
pactos indiretos sobre o resto da economia. O agro “em rede” tem um cres-
cente efeito multiplicador operando como um dos motores do desenvolvimen-
to da economia. 

“ O agro “em rede” tem 
um crescente efeito 
multiplicador operando 
como um dos motores 
do desenvolvimento da 
economia.”

Roberto Bisang
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Oportunidades
para o Mercosul

Roberto Rodrigues
Ex ministro do Agricultura de Brasil

Os países do Mercosul têm uma extraordinária oportunidade pela frente, e não 
podem perdê-la.

Há uma demanda por produtos de origem agrícola –alimentos, fibras e ener-
gia– em todos os quadrantes do planeta, que esta região tem grande chance 
de atender.

De acordo com a FAO, em 20 anos –de 2005 a 2025– a oferta mundial de alimen-
tos deverá crescer cerca de 42%. As Nações Unidas acrescem: até 2050 a produ-
ção deverá dobrar em relação a 2000.

Os números são impressionantes, e perfeitamente justificáveis: no ano 2000, a po-
pulação da Terra era de 6,2 bilhões de pessoas. Em 2025, seremos 8,3 bilhões, um 
crescimento de 2,1 bilhões, mais de 30% em apenas um quarto de século.

Cerca de 85%  deste crescimento se dará nos países pobres da Ásia, da África e 
da América Latina, onde a renda per capita está aumentando 3,5 vezes mais do 
que aumenta nos países ricos.

Isto dá uma meridiana visão do que é nestes países que o comércio de alimentos, 
vai explodir. Adicionalmente, o número de centenários será multiplicado por 11 
no período referido, de 2000 a 2025. Isto muda os tipos de alimentos a serem con-
sumidos. E ainda mais: estamos exatamente no momento de um histórico ponto 
de inflexão: a população rural que sempre foi majoritária em termos globais está 
ficando menor que a urbana.

Isto também tem a ver com a forma de apresentação dos alimentos, uma vez que 
a mulher na cidade trabalha fora, e passará a demandar comida pronta ou semi 
industrializada, ao contrário do que faz vivendo no campo, quando prepara refei-
ções para sua família com o que colhe ali mesmo.

Tudo isto explica o desequilíbrio atual da relação oferta/demanda de alimentos: 
a demanda cresceu e a oferta não acompanhou tal crescimento, inclusive no Mer-
cosul, por diversos fatores. Secas, altas dos custos de produção, inundações, fo-
ram responsáveis por redução da oferta. 

Com isso, os estoques atuais de trigo, arroz e milho, por exemplo, estão na faixa 
de 70% do que eram há 7 anos! Só o Brasil deixou de produzir, por causa de se-
cas terríveis, cerca de 27 milhões de toneladas de grãos entre 2004 e 2006, tendo 
acontecido fato semelhante nos demais países da região.

Aliás, esta necessidade de alimentos por parte dos emergentes fez com que as 
exportações brasileiras de produtos agrícolas para eles tenha crescido 21% ao 

“ Há uma demanda 
por produtos de 
origem agrícola 
–alimentos, fibras e 
energia– em todos 
os quadrantes do 
planeta, que esta 
região tem grande 
chance de atender.”

Roberto Rodrigues
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ano, nos últimos 7 anos, enquanto para os países ricos cresceu metade disto. É 
a clara indicação de um mercado comprador de alimentos, o que explica a ele-
vação dos preços agrícolas nos últimos 2 anos, para acima das médias históricas, 
atraindo especuladores que aumentaram ainda mais os preços, até quando co-
meçaram a sair do segmento por causa da crise financeira de 2007/2008 iniciado 
com o desastre imobiliário americano.

Mas não é só de alimentos que o mundo está carente.

A Agência Internacional de Energia estima que a demanda de combustíveis lí-
quidos crescerá 55% entre 2000 e 2030, e admite que o petróleo não responderá 
por tudo isto, a preços acessíveis, dando um enorme espaço para outras formas 
de energia renovável, como a solar, a eólica, a hidroelétrica, a nuclear e, natural-
mente, para a agroenergia, capaz de produzir biocombustíveis e bioeletricidade.

E tal atividade atende também a uma outra expectativa internacional poderosa: a 
da sustentabilidade, em suas três vertentes, a econômica, a social e a ambiental.

O etanol de cana-de-açúcar, por exemplo, reduz em 89% as emissões de CO2 em 
relação à gasolina. Ao longo da cadeia produtiva, considerando desde o plantio 
da cana até a queima do etanol nos motores, a emissão de CO2 corresponde a 
apenas 11% da emissão dos carros a gasolina. 

Isto ajuda a mitigar a questão dramática do aquecimento global, gerando rique-
zas e empregos, um modelo que serve par todos os países tropicais. Portanto, 
a realidade presente é a expectativa de contínuo crescimento da demanda de 
produtos agrícolas, especialmente por parte dos países em desenvolvimento: 
calcula-se que 80% desta demanda será atendida pelo aumento da produtivi-
dade das áreas atualmente cultivadas, mas outros 20% virão de áreas novas, se-
ja pelo uso de pastagens degradadas, seja pela abertura de novas áreas, com 
todos os problemas que isto pode causar, e que podem ser resolvidos com tec-
nologia sustentável.

Pois bem, tudo isto explicita uma nova oportunidade para países que podem au-
mentar a sua produção, seja horizontalmente, conquistando terras novas para o 
cultivo, seja verticalmente, ampliando a produtividade por hectare.

E, indiscutivelmente, os países do Mercosul têm capacidade para isso, de sobra.

A disponibilidade de terras é espetacular. Só o Brasil, que hoje cultiva 72 milhões 
de hectares com todas as culturas e 180 milhões de hectares com pastagens, po-
de mais do que dobrar sua área agrícola, usando apenas pastagens degradadas. 

E no mínimo pode aumentar em 30% a sua produtividade média. Temos uma 
chance de triplicar as áreas de canaviais para etanol, sem concorrer com alimen-
tos. Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia têm condições semelhantes.

Temos, na região, a melhor tecnologia tropical do planeta. Também aqui os exem-
plos brasileiros são incomuns: nos últimos 17 anos, a área plantada com grãos no 
país cresceu 24% e a produção 147%. Isto significa um incremento de produtivi-
dade da ordem de 99%. No mesmo período, a produção de frangos dobrou, a de 
suínos cresceu 130%, e de carne bovina mais de 80%.

Números similares são apresentados pelo Uruguai na produção de leite, na 
Argentina com leguminosas, no Paraguai com algodão, só para dar exemplos 
singelos.

E, adicionalmente, a região tem agricultores modernos e competentes, que vêm 
conquistando mercados em todos os continentes mercê de sua própria capaci-
dade de incorporar as tecnologias geradas nos órgãos de pesquisa e universida-

“ Ao longo da 
cadeia produtiva, 
considerando 
desde o plantio 
da cana até a 
queima do etanol 
nos motores, a 
emissão de CO2 
corresponde 
a apenas 11% 
da emissão dos 
carros a gasolina.”

Roberto Rodrigues
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des, e sem nenhum tipo de acordo multilateral ou bilateral satisfatório em ter-
mos comerciais.

Todos estes fatos colocam a região frente a uma oportunidade imperdível. É pre-
ciso por mãos a obra e resolver problemas recorrentes de infra-instrutora e logís-
tica precárias, de mais investimentos em tecnologia e recursos humanos, e nego-
ciações comerciais competentes.

Mas estes temas todos passam por uma questão central: a integração regional. 
Não podem os países do bloco seguirem competindo frente a terceiros mercados 
na prática e fazendo discursos de camaradagem na retórica.

Já está passando da hora de fazer as indispensáveis harmonizações macroeconô-
micas e setoriais (no agronegócio) para podermos aproveitar nossas sinergias e 
ganhar mercados agrícolas globais em termos definitivos.

E, finalmente, precisamos de uma estratégia bem costurada com os países do 
Mercosul, para aproveitarmos as complementariedades deles, sem competição 
entre si. 

“ Não podem 
os países do 
bloco seguirem 
competindo 
frente a terceiros 
mercados na 
prática e fazendo 
discursos de 
camaradagem na 
retórica.”

Roberto Rodrigues

LOS GROBO 25 anos imaginando e construindo o futuro | 325



O Agro e a Sociedade do 
Conhecimento.
Inspirado em Francesco, 
pensando para a Los Grobo

Víctor Trucco
Presidente Honorário de Aapresid

Em primeiro lugar, desejo render uma homenagem a Francesco di Castri. Foi ele 
quem semeou em nós a idéia da Sociedade do Conhecimento, pelo qual eu vou 
a transmitir os conceitos aprendidos dele. Francesco também influiu em Gustavo 
Grobocopatel e, certamente, no desenvolvimento da Los Grobo. 

Francesco pensava participar do Congresso da Aapresid de 2005; mas o destino 
dispôs que não fosse assim. Durante um tempo, antes do seu falecimento, tive-
mos um intercâmbio respeito do tema da sua conferência -ele tinha a deferência 
de consultar- e finalmente decidiu falar sobre “A economia do conhecimento”, 
porque dizia: “De que lhe serve às pessoas, se este novo paradigma não contri-
bui para melhorar a sua economia?” 

Como ajuda os pobres mais necessitados? Como ajuda as empresas a crescer? 
Como ajuda os países? Houvesse sido muito interessante ouvir de Francesco a 
sua visão, sua reflexão nessa ocasião. 

Porque a Aapresid é uma instituição bem sucedida? Porque permitiu melhorar a 
economia dos produtores e pôde fazê-lo, porque com as inovações que surgiram 
desse grupo de pioneiros pôde ser melhorada a produtividade da terra e do nos-
so trabalho.

Francesco punha à Apreesid como exemplo, como organização da Sociedade da 
Informação, e como exemplo de empresa punha à Los Grobo. 

O que fez Aapresid?

A Aapresid mudou paradigmas, inovou, mas antes se “deu conta”. Deu-se con-
ta que o mundo tinha mudado, que nos EEUU estava sendo provada a lavragem 
mínima, ouvimos Fogante, conhecemos Carlos Crovetto, Nono Pereyra, forma-
mos Aapresid.

Quer dizer, demo-nos conta, olhando ao mundo, aprendendo, adaptando-nos e 
hoje acho, com toda modéstia, que podemos dizer que temos superado os mo-
delos dos quais aprendemos. 

Há muitas coisas para fazer e melhorar a economia pessoal, empresária e até 
mesmo a nacional, mas é necessário se dar conta.

“ Quer dizer, demo-
nos conta, olhando ao 
mundo, aprendendo, 
adaptando-nos e 
hoje acho, com 
toda modéstia, que 
podemos dizer que 
temos superado os 
modelos dos quais 
aprendemos.”

Víctor Trucco

 326 | ANEXOS | CONCEITOS



Não obstante a Argentina é um raro exemplo de paralisação paradigmática e de 
atribuir os fracassos a erros humanos, debilidades dos homens, que existem em 
todas as latitudes e que se outros países houvessem esperado ao “homem novo” 
para se desenvolver, não haveria seguramente país desenvolvido. 

A Sociedade do Conhecimento significa justamente um novo paradigma, que re-
sulta das grandes mudanças.  

Os paradigmas anteriores, correspondentes à Sociedade Agrícola, finalizaram no 
século VII com o início da Sociedade Industrial, que teve vigência até o final do 
século XX, atualmente para compreender o mundo temos que analisá-lo como os 
paradigmas da Sociedade da Informação e o Conhecimento, sobre os que Fran-
cesco tinha falado tanto.

O desafio que temos por diante é “nos dar conta”, compreender esse novo para-
digma e aproveitar as oportunidades que as circunstâncias nos apresentam. 

Temos de fazer um esforço e tratar de compreender como funciona o mundo atu-
al. As fábricas já não empregam mão de obra porque foram robotizadas, a mão 
de obra barata já não é uma vantagem competitiva, a criação de emprego não 
depende da boa vontade e do investimento público.

A sociedade da informação e o conhecimento é uma sociedade da inteligência, 
da adaptação rápida, quase reflexa, onde está o cérebro do Estado? 

A geração da riqueza de uma nação a realiza seus cidadãos com seus empreendi-
mentos, investimentos assumindo riscos, aproveitando oportunidades, com seu 
empowerment, conceito que nos ensinou outra vez, Francesco. 

Não só o empowerment das pessoas, mas também das empresas, as instituições, 
as universidades.

Isto não significa que o Estado desaparece. Não, o Estado se fortalece no seu âm-
bito. Na educação, na saúde, no desenvolvimento da ciência, na segurança, na 
justiça, em oferecer o marco para que os cidadãos se desenvolvam e cresçam. Re-
lacionando o público com o privado, de modo transparente e austero, adequan-
do o marco jurídico necessário para os novos negócios das empresas, em um 
mundo globalizado e ultra competitivo.

O modelo de desenvolvimento tem de se inspirar na nossa própria cultura e idios-
sincrasia, não há possibilidade de ter sucesso de outra forma. Nossa fortaleza tem 
a ver com nossas capacidades e vantagens comparativas: o agropecuário que 
tem a ver com nossos recursos naturais e tradição produtiva; o turismo, com as 
paisagens e nossa educação; a cultura urbana de Buenos Aires e muitas cidades 
do interior, com seus artistas; o esporte; os recursos humanos e sua capacidade 
de inovação, criatividade. 

As chaves do desenvolvimento da Sociedade da Informação, que enunciava Fran-
cesco, tinham em comum: o desenvolvimento no marco de dignidade do homem 
e especificidade da sua cultura e a rejeição à marginalidade na condição humana. 

As chaves às que fazia referência: a confiança nas suas próprias forças e capaci-
dades das comunidades locais; o acesso à informação; a colonização, valoriza-
ção e diversificação do espaço rural; a erradicação, abertura e conexão das co-
munidades marginais; a conservação do patrimônio natural e cultural centrado 
no homem; o estímulo para a iniciativa individual nas grandes instituições; a for-
mação de redes de informação no espaço rural; a formação permanente e o re-
nascimento cultural. 

Os meios e as ferramentas para acessar este tipo de informação, que mencionava 
Francesco, o constituíam: o acesso à informação digital bidirecional e interativa, 

“ O desafio que temos 
por diante é “nos dar 
conta”, compreender 
esse novo paradigma 
e aproveitar as 
oportunidades que 
as circunstâncias nos 
apresentam.”

Víctor Trucco
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a aprendizagem a distância (e-learning), a alfabetização para o desenvolvimento 
e a aplicação de processos de descentralização e de autonomia administrativa. 

É curioso, na hora de repassar as aulas magistrais de Di Castri, vêm a minha men-
te os esforços que faz a Los Grobos em particular, por levar à pratica esses princí-
pios em Carlos Casares, na própria empresa e que isto foi realizado em forma ge-
nerosa, tratando de transformar a sociedade crescendo. 

As empresas da Sociedade do Conhecimento têm lugar em uma sociedade que 
se desenvolve, com indivíduos e instituições que crescem juntos. Certamente, 
não é um desenvolvimento simples, especialmente se não e bem compreendido. 

O mundo muda e agora mais que nunca, a conectividade tem potenciado a inte-
ratividade humana e a criatividade. A gente pode fazer o esforço, compreender 
e aproveitar oportunidades que o beneficiam e beneficiam a comunidade em um 
verdadeiro ganha-ganha. Também pode acontecer e acontece que a atitude seja 
negar essa realidade, aspirar aos resultados da mudança e não mudar e se trans-
formar em um “ressentido” que não só se frustra, senão que tenta obstruir as mu-
danças, que não compreende. Alguns o fazem por ignorância, outros por ideolo-
gias ou fanatismo. Estes não entendem razões, fatos, exemplos, nem sequer de-
monstrações científicas, quando isto predomina estamos em perigo, estamos em 
caminho de uma nova frustração.

Meu propósito foi transmitir a minha visão de que a Sociedade da Informação não 
é só um enunciado, representa uma mudança de paradigmas profunda e trans-
cendente. Lamentavelmente, às vezes na Argentina falamos das coisas sem com-
preender seus paradigmas. 

Vivemos uma paralisação paradigmática

Enunciei algumas chaves e meios para produzir a transformação, tal como era 
apresentada pelo nosso mestre Francesdo Di Castri, com o único objeto de mos-
trar que o caminho é conhecido.

Mas para isso temos de “nos dar conta”, primeiro é necessário tomar consciên-
cia do nosso atraso e se estamos decididos, podemos aprender daqueles que o 
fizeram antes.

Acho que é no ambiente teórico que nos ensinava Di Castri onde pode ser inter-
pretado o que a Los Grobo representa como empresa no contexto atual. 

Sem dúvida, está mostrando um caminho, que tem as dificuldades dos pioneiros 
e as vantagens dos inovadores. 

Finalmente, seguindo o exemplo inspirador, depois de “nos dar conta” temos de 
ter a coragem de mudar os nossos paradigmas e agir em consequência. 

A coragem que pedimos aos nossos esportistas, para vencer um resultado. Para 
ser campeões. 

“ Finalmente, seguindo 
o exemplo inspirador, 
depois de ‘nos dar 
conta‘, temos de 
ter a coragem de 
mudar os nossos 
paradigmas e agir em 
consequência.”

Víctor Trucco
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Exemplo de alta tecnologia 
e elevada produtividade

Jorge Castro
Presidente do Instituto de Planejamento Estratégico

FAO/OCDE identificam três grandes potências alimentares na próxima década, 
pelo menos em termos virtuais: Índia (1.100 milhões de habitantes), Brasil (184 mi-
lhões de habitantes) e Argentina (38 milhões de habitantes). 

A Argentina é, notoriamente, a menos povoada das três grandes “virtualidades 
alimentares”. Daí que sua importância estratégica no mercado mundial seja supe-
rior a sua condição produtora.

Diferentemente das outras duas grandes potências alimentares, a Argentina não 
coloca no mercado internacional o saldo que resta depois de satisfazer um gigan-
tesco mercado interno, senão que destina ali a massa da sua produção.

Durante janeiro de 2009 foi celebrado em Abu Dhabi o Cume Mundial de Ener-
gias Alternativas (WFES)

A presunção que foi nele estabelecida é que a onda de inovação necessária para 
uma matriz energética alternativa de caráter sustentável exige criar um novo sis-
tema internacional de comércio fundado na premissa de que cada país aprofun-
da sua especialização (no caso da Argentina a atividade agroalimentar e a totali-
dade da cadeia de valor) e importa o resto.

No limite serão trocadas só idéias (inovações), com uma drástica e especializada 
diminuição nas transferências dos bens físicos. 

Para participar desse sistema, é preciso criar internamente tecnologias locais 
do mais alto nível científico e tecnológico, vinculadas às esferas produtivas que 
constituem a base da acumulação local e razão excludente da sua importância 
mundial.

Para a Argentina, a mensagem de Abu Dhabi é inequívoca: Nas próximas três dé-
cadas sua atividade produtiva estará centrada na sua condição de grande produ-
tor mundial de alimentos e se tornará um dos centros mundiais de inovação cien-
tífica e tecnológica nas “ciências da vida” e na vanguarda da biotecnologia. 

Serão unidas as fazendas, os pools de plantios, junto com Leloir, Houssay e Mils-
tein, todos unidos em um contínuo histórico. Nesse caminho, a Los Grobo esta na 
cabeça, exemplo de empresa agroalimentar argentina de alta tecnologia e eleva-
da produtividade. 

“ Para a Argentina, 
nas próximas três 
décadas sua atividade 
produtiva estará 
centrada na sua 
condição de grande 
produtor mundial de 
alimentos e se tornará 
um dos centros 
mundiais de inovação 
científica e tecnológica 
nas “ciências da vida” 
e na vanguarda da 
biotecnologia. 
A Los Grobo está na 
cabeça disto.”

Jorge Castro
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Na verdade, uma empresa construtora 
(de capital social)

Do meu ponto de vista, a empresa abrange uma série de características que a tor-
nam imensamente atraente.

A primeira é o paradoxo de que sendo a menos convencional das empresas agropecuá-
rias tem se transformado no ícone da moderna agricultura argentina e que a opinião pú-
blica tenha acabado por associar o nome Grobo como sinônimo de campo.

A minha experiência no campo da comunicação tem me ensinado que o baixo perfil ou o 
passar desapercebido é a regra de ouro no negócio agropecuário, seja no que diz respei-
to à produção, à comercialização ou à industrialização dos grãos. 

O usual é que ninguém sabia demasiado sobre os acionistas das companhias que operam 
na atividade, nem daquilo que pensam, ganham, fazem ou deixam de fazer. 

Pelo contrário, a comunicação convencional tem tendido a falar do “produtor” ou “do cam-
po”, submergindo na anomia os homens de carne e osso e substituindo-os pelo universo ao 
qual pertencem, mas que ao mesmo tempo não se pode ultrapassar.

A Los Grobo quebro esse paradigma. 

Talvez foi a primeira empresa em falar abertamente das coisas e em dar muita mais infor-
mação da oferecida nesse então.

Essa qualidade colaborou para iniciar o interesse da mídia. Agora havia alguém que dava 
nome e sobrenome às coisas! Ajudou e de forma terminante, a predisposição que sem-
pre mostrou Gustavo com a mídia, sem importar o tamanho do meio ou se ia a falar em 
favor ou em contra. 

Outra virtude de Gustavo- como o comunicador da família- foi criar um discurso que concei-
tualizou o que estava acontecendo no agro argentino a partir dos anos 90. Existia então um 
processo de transformação e uma história que o tornava compreensível. 

A Los Grobo assumiu o risco que significa abrir as portas, como ninguém o tinha feito na 
sua atividade.

Se a associação do nome Grobo com a agricultura industrial ia passar uma prova ácida, is-
so foi na ocasião do conflito do campo com o Governo durante 2008. 

Quando todo o país não falava de outra coisa que das retenções e da soja, os humoris-
tas de Clarín, Langer e Mira escolheram o nome e o rosto de Gustavo para incorporá-lo 
na sua bem sucedida tira cômica La Nelly, na última capa do matutino, como sinônimo 
de campo. Nem os ruralistas da Mesa de Enlace tiveram esse privilégio. 

Depois de percorrer uma longa linha de entrevistas para a realização deste livro, achei al-
gumas virtudes que vale a pena sintetizar. 

A primeira tem a ver com a construção dos relacionamentos. Diferentemente de outras 
organizações, onde as oportunidades são designadas em função de algum vínculo de 
parentesco, no caso da Los Grobo os nomes surgem pela recomendação e a confiança.



Gustavo conhece o Vasco Equiza. Este é simpático e lhe apresenta o Beto de la Cruz. Be-
to de la Cruz faz negócios com a Los Grobo e fala bem deles a Héctor Ordóñez. Ordóñez 
lhe apresenta a Héctor Huergo, quem faz a nota e a difunde. E Huergo dá uma conferên-
cia no Uruguai e fala a Marcos Guigou da Los Grobo e ambos terminam se associando pa-
ra fazer Agronegocios del Plata. 

Assim é a história da Los Grobo. Construção de capital social baseado na confiança. 

Se tivesse de escolher uma palavra para associá-la ao sobrenome Grobo, escolheria opor-
tunidade. 

Em hebreu há um conceito muito formoso que se chama tzedaká e representa a solidarie-
dade dos membros do povo judeu com sua comunidade. 

Eu digo que a Los Grobo tem feito uma tzedaká aberta e irrestrita a partir da oportuni-
dade. 

Que não seja mal-entendido. Não tem nada a ver com dar como presente nada. Tem a ver 
sim com a idéia de projetar um crescimento que seja inclusivo, que ofereça a cada um, na 
medida das suas capacidades, a possibilidade de participar nesse projeto. 

Conheci empresas agropecuárias que poderia qualificar de bem sucedidas, mas não 
geram oportunidades. São centrípetas quanto a elas. É como se tratassem de evitar 
que se espalhem para o exterior e as mantêm reprimidas no núcleo duro ou direta-
mente anuladas.

A Los Grobo é centrífuga. Na sua ação cotidiana espalha permanentemente oportunida-
des que atingem uma infinidade de pessoas. 

A idéia de “Juntos Agregamos Valor” sintetiza perfeitamente essa realidade. “Você gan-
ha, mas eu também” Uma equação ideal, porque sintetiza o compromisso, a sociedade, 
o risco, o empreendimento e a generosidade.

Em uma ocasião, Gustavo falava de como as sociedades concebem os que são bem suce-
didos e os que não. Há sociedades onde o pessoal entende que a sorte é o fator determi-
nante no resultado. “Estão bem porque tiveram boa sorte” e vice-versa. 

Há outras onde a variável é o esforço. “Estão bem porque se esforçaram para lográ-lo” A 
Los Grobo pertence a este último grupo de crentes e dessa posição estende a sua mão a 
quem deseje acompanhá-la.

Javier Preciado Patiño

Javier Preciado Patiño e a Los Grobo: 
Gustavo, Paula, Adolfo e Edith em La 
Unión, na ocasião de uma visita ao circuito 
turístico de Carlos Casares.
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