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Quasevinteanosdepoisdechegar
aomercado,aBiosani,empresada
área da bioagrícola, prepara-se
paradarum salto nasuaactivida-
deexportadora.Umainvestigação
em parceriacom o Centro de Na-
notecnologiaeMateriaisTécnicos,
Funcionais e Inteligentes (Centi)
irápermitircriaruminibidorodo-
ríficoàreproduçãodaslagartasque
atacam as plantações agrícolas. O
sócio-gerente,CarlosFrescata,cal-
culaque em 2015, o produto esta-
ráàvendae permitirádarum in-
crementosubstancialàactividade
exportadora.

Com este passo, a unidade de
Palmelapassaráapoder atacar o
“gigantesco”mercadoagrícolabra-
sileiro, ao mesmo tempo que fica
tambémcomumprodutopróprio.
Atéaomomentooseunegócioba-
seava-senacomercializaçãodear-
madilhasparainsectosqueideali-
zavae mandavafazerem fábricas
naChina,paradepoisrevenderem
países europeus e africanos, mas
sobretudoemPortugal.

Hácincoanosàprocuradeum
parceiroparadesenvolverestain-
vestigação,CarlosFrescatadizque
“finalmentesurgiu-nosumaestru-
turainteressante que é o Centi, li-
gadoaoCiteve[centrotecnológico
daindústriatêxtil]”.

“Elestinhamumaformadeter
fibrasesubstractosquefossemdi-
fusores de aromas e acharam que
haviapossibilidade de aplicaristo
àagricultura.Desafiaram-nospor
trabalharmoscomaromasnaagri-
culturaparaaprevenção de pra-
gas”,explicaoengenheiroagróno-
mo,quetemagoramaisde200mil
eurosparadarcorpoàinvestigação
através do financiamento do
QREN.

O princípio do produto que
quercolocarnomercado,segundo
CarlosFrescata,éodequeosinsec-
tos necessitam das feromonas

[odores]paraseencontrar.Cortar
esse veículo de ligação diminui a
possibilidadedemachoefêmease
encontrareme,porconseguinte,a
reprodução.“Trabalhamosmuito
com odores para alterar os seus
comportamentos”,aponta.Naprá-
tica,aBiosanijáconstruiuumnovo
laboratório parapoderdarcondi-
ções a que uma investigadora da
área,doutoradaemFrança,regres-
seaopaíselidereapesquisa.

Aempresafacturouo ano pas-
sadopoucomaisde600mileuros,
sendoqueFrescataacreditaquese
em 2015 o produto que investiga
chegaraomercado,asubidadovo-
lume de negócios seráinevitável.
Tambémapercentagemdafactu-
raçãoqueadvémdaexportaçãoau-
mentará. Actualmente, é de 15%.
“Exportamos parapaíses como a
Espanha, Holanda, Alemanha,
CaboVerdeeAngola”,identifica.

Até ao momento, aactividade
destapequenaempresacom sete
trabalhadores residianaconcep-
çãode“armadilhasparaamosca”,
quetêmcomoobjectivoaredução
danecessidade de pulverizarcom
pesticidasasplantações,atravésda
capturaemmassaoumonitoriza-
çãodaactividadedosinsectos.

Parceria com centro de investigação
levará a que a pequena unidade
bioagrícola possa exponenciar
a actividade exportadora

Dar um novo passo | Carlos Frescata, sócio-gerente da Biosani, prepara-se para em 2015 atacar o mercado brasileiro.

PE RG U N TAS A

“Os alvos são clientes exigentes que não
queiram produtos cheios de pesticidas”

Quais são os vossos principais clientes? 
Só vendemos produtos admiti-

dosemagriculturabiológica,maso
nosso mercado é a agricultura tra-
dicionalouemproduçãointegrada.
Os alvos são clientes exigentes que
nãoqueremosseusprodutoscheios
depesticidas.Quissempreterclien-
tes que apontavam para o exterior
e que eramempresas comvisão.

Actualmente para onde vendem e o que 
exportam? 
ExportamosparaÁfrica,enaEu-

ropa,umaarmadilhacontraamos-
ca.Paraexportaréprecisotecnolo-
gia e durante muito tempo não tí-

nhamos parceiros. Ou mandamos
fazeroucompramos armadilhas.

Onde? 
Na China, porque em Portugal

não erarentável.

O que permitiu avançar para este novo 
projecto? 
Finalmente surgiu-nos umaes-

trutura interessante que é o Centi,
ligadoaoCiteve,eelestinhamuma
formadeterfibrasesubstractosque
fossemdifusores de aromas. Acha-
ramquehaviapossibilidadedeapli-
car isto à agricultura. Desafiaram-
nos portrabalharmos com aromas

paraprevenção de pragas.

Em que se baseia a ideia da investiga-
ção? 
Os odores servem para lagartas

das culturas agrícolas. Alteram o
comportamentodomachoquenão
consegue encontrar a fêmea. Cor-
tamosissoenãoháreproduçãoeas-
sim acabam-se os ataques às plan-
tações.

A que mercados querem chegar? 
Queremoschegaramercadosem

que não estamos. Não vamos fazer
concorrênciaaosnossosfornecedo-
res.Vamosabrirmercadosnovos.
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Prémios Exportação & Internacionalização

Biosani põe
Brasil na mira
do seu aroma
anti-lagartas
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> Prémios

Exportação
Está em curso a nova edição
dos prémios de Exportação
promovidos pelo Negócios e BES.



.
Jornal de Negócios | Terça-Feira, 17 de Setembro de 2013 | Empresas | 17

EMPRESAS PREMIADAS NA CATEGORIA 
INTERNACIONALIZAÇÃO

GRANDES EMPRESAS

PME

PRÉMIO REVELAÇÃO

Vencedor:

Vencedores:

Vencedor:

Menções Honrosas:

Menção Honrosa:

Vencedor:

Pub

Jornal de Negócios | Terça-Feira, 17 de Setembro de 2013 | Empresas | 17

Miguel Baltazar

I D E I AS - CH AVE

HAVIA MERCADO,
MAS HAVIA TAMBÉM
UMA FALHA

Carlos Frescata diz que em 1994
criou a empresa porque percebeu
que “a dificuldade em arranjar
determinado produto, dava-me tanto
trabalho como criar uma firma”.
“Precisava de uma feromona e foi
dificílimo de encontrar”. Isso também
acontecia com outros colegas da
faculdade em que investigava. Havia
o interesse e mercado. Apareceu a
Biosani.

MERCADO CADA VEZ
MAIS EXIGENTE
“Uma estrutura que não

tenha investigação, não pode nem
sequer ser cliente”, explica Carlos
Frescata. “Qualquer um dos nossos
clientes pergunta se temos
investigação própria para podermos

compreender o produto e lidar com
ele de forma técnica. Isto não existia
há um par de anos”, conta o sócio-
-gerente da Biosani.

EXPORTAÇÃO
IMPORTANTE, MAS...
Para Frescata o mercado de

exportação é importante, mas dá
uma grande importância às vendas
em Portugal. É aqui que estrutura a
sua facturação, com clientes como a
José Maria da Fonseca e a Sogrape.

OUTRAS ACTIVIDADES,
DOS CAVALOS AOS VINHOS
Ligado ao campo, Carlos

Frescata, além da agricultura
biológica, tem alguns negócios
paralelos como o turismo equestre e
os vinhos. O mercado chinês é um
alvo preferencial para o
desenvolvimento destas actividades.
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A HISTÓRIA, O MERCADO E AS PRIORIDADES
DE UMA EMPRESA QUE FAZ DA AGRICULTURA
BIOLÓGICA UMA FORMA DE ESTAR E VENDER
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