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Desenvolver pessoas para desenvolver empresas.

A filosofia adotada pela MBF é a de preparar 
profissionais capacitados tecnicamente e 
emocionalmente para a tomada de decisões. 
Este sentimento e postura estão bem refletidos 
em seu slogan: “Desenvolver Pessoas para 
Desenvolver Empresas”.

PHILOSOPHY

Developing People to Develop Companies.

The philosophy adopted by MBF is to prepare 
professionals, who are technically able at decision-
making, but more than this, to prepare professionals with 
potential to create strong and long-term relationships. 
This feeling and posture is well reflected by the MBF 
slogan: “Developing people to Develop Companies”.

A MBF também se preocupa com a 
responsabilidade social e ambiental. 
Pensando nisso, investe tempo 
e recursos nessas áreas e com 
participação efetiva de sua equipe.

MBF, like most companies around the world, is 
concerned about social and environmental responsibility. 
For this reason, it invests time and funds in these areas, 
with effective participation of its team.

NOSSA MISSÃO

FILOSOFIA

OUR MISSION

SOCIAL AND 
ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

RESPONSABILIDADE
SÓCIOAMBIENTAL

A MBF Agribusiness está no mercado 
desde 1993, dando apoio a decisões de 
investimentos, análises mercadológicas, 
auditorias e na gestão de empresas. Seu 
principal ramo de atuação é o agronegócio, 
especialmente o setor sucroenergético.
É uma empresa especializada em compartilhar 
a gestão e acompanhar os resultados, atuando 
nas áreas Administrativa, Controladoria, 
Finanças, Recursos Humanos, Industrial e 
Agrícola.

In the market since 1993, MBF Agribusiness is a 
company that supports decisions of investments, 
market analyses, auditings and the management 
of other companies, mainly in the agribusiness with 
special emphasis on the sugar and ethanol sector. It 
is specialized in sharing management and following 
the results, acting in the Administrative, Controllership, 
Finances, Human Resources, Industrial and Agricultural 
areas.
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COORDENAÇÃO
Bacharel em Ciências Contábeis, com Pós-
Graduação em Engenharia Econômica e em 
Controladoria; MBA Executivo Internacional - 
EBAP/FGV/RJ, MBA em Gestão Empresarial, 
com ênfase em Recursos Humanos - FGV/RJ, 
MBA Pleno - FGV/OHIO UNIVERSITY. Professor 
universitário, atuante há vários anos como 
executivo do agronegócio sucroenergético,  
nas áreas financeira e controladoria.

O quadro de colaboradores e associados da 
MBF é composto por profissionais experientes 
e com um vasto conhecimento prático e 
acadêmico. Integram este grupo executivos do 
agronegócio nas áreas financeira, controladoria, 
agrícola, industrial e recursos humanos. 
Atuam como professores universitários e 
também como representantes do Conselho de 
Administração/Fiscal de empresas.
Os currículos podem ser conferidos no site 
www.mbfagribusiness.com

COORDINATION
Bachelor in Accounting Sciences, Post-graduated in 
Economic Engineering and in Controllership; International 
Executive MBA – EBAP/FGV/RJ and MBA in Company 
Management with emphasis in Human Resources – FGV/
OHIO UNIVERSITY.  
University teacher, he has been working as an executive 
in the sugar and ethanol agribusiness for several years in 
the Financial and Controllership areas.

MBF board of associated and collaborators, counts 
on experienced professionals with wide practical and 
academic knowledge. They are mostly executives from 
the sugar and ethanol sector of controllership, financial 
and agricultural areas. They are University teachers and 
members of Auditing Committees and/or Administrative 
Councils of several companies.
The resumés of these professionals are at MBF’s website:
www.mbfagribusiness.com

MARCOS ANTONIO FRANÇÓIA

CONSULTORES CONSULTANTS
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A  empresa possui excelentes instalações, 
com sala de reunião, biblioteca, sistemas 
informatizados e segurança de dados, bem 
como um auditório para 60 pessoas, com 
equipamentos audiovisuais e sistema de 
videoconferência.
A MBF mantém dois escritórios, com equipe 
de profissionais em Sertãozinho e Piracicaba, 
Estado de São Paulo.

The company has great facilities: meeting room, library, 
computerized data security systems, and an auditorium 
for 60 people, equipped with audiovisual devices and 
videoconference system.
MBF has two offices, one in Sertãozinho, and another in 
Piracicaba, both in the State of São Paulo.

INFRAESTRUTURA INFRASTRUCTURE

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO ACTING STRATEGY
A competitividade, em um mercado com 
tantas exigências, requer respostas rápidas, 
confiáveis e precisas. Um dos objetivos da 
MBF é assistir os seus clientes na melhoria de 
seu desempenho organizacional e financeiro, 
através do mapeamento de suas estruturas 
funcionais e de informações, identificando 
possíveis falhas, propondo soluções e 
acompanhando o desenvolvimento e o 
resultado das novas ações.

The competitiveness in a market full of demands requires 
fast, trustful and precise answers. MBF’s goal is to 
assist its clients to improve their organizational and 
financial performance, through mapping their current 
functional and informational structures; identifying 
possible problems; offering solutions and following the 
development and the result of new actions.
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O trabalho de auditoria consiste na 
verificação dos procedimentos internos e das 
negociações financeiras ou operacionais, para 
determinar falhas no processo de gestão e 
nos procedimentos internos, identificando 
a possibilidade de ganhos com redução de 
custos e melhorias na eficiência.

Atua desenvolvendo estudos e assessorando 
as decisões com análises fundamentadas 
cientificamente em:

• Estudos de viabilidade econômica e 
financeira;

• Apuração e análise dos custos agrícolas e 
industriais;

• Desenvolvimento e acompanhamento de 
resultados econômicos;

• Renegociação bancária;
• Captação de recursos financeiros;
• Avaliação das garantias;
• Capacitação de recursos humanos;
• Pesquisas e boletins setoriais;
• Desenvolvimento de projetos 

agroindustriais.

The auditing work consists in verifying the internal 
procedures, and the financial and operational 
negotiations, in order to find failures in the management 
process and internal procedures, identifying possible 
gains with cost reduction and the improvement of 
efficiency.

MBF acts in developing studies and advising decisions 
with scientifically based analyses on:

• Studies of economical and financial viability
• Verification and analysis of the agricultural and 

industrial costs
• Development and accompaniment of economic 

results
• Banking renegotiation
• Capitation of financial resources
• Evaluation of collaterals
• Qualification of human resources
• Sectorial researches and bulletins
• Development of agro-industrial projects

ASSESSORIA ADVISORY SERVICES

AUDITORIA AUDITING
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GESTÃO DE RISCO RISK MANAGEMENT
O risco é um elemento inerente ao agronegócio 
e o resultado esperado pode ter variações 
significativas a cada safra devido ao clima, 
as condições de mercado, as mudanças nos 
ambientes políticos e econômicos, entre outras.

O processo de gerenciamento de riscos tem 
como objetivo oferecer um suporte a tomada 
de decisão, com o intuito de otimizar os 
resultados esperados e assegurar o patrimônio 
investido, além de preparar a política de risco e 
qualificar a equipe do cliente para as análises.

Risk is an intrinsic issue to agribusiness, and the 
expected result may have important variations in each 
season, due to weather, market conditions, changes 
in the political and economic scenarios, among other 
variables.

The process of risk management offers support to 
decision making, with the purpose of optimize the 
expected results and assure the invested assets, besides 
preparing a risk policy and qualify the client’s team for the 
analyses.

A empresa atua na análise da capacidade de 
pagamento dos pretendentes ao crédito, em 
três etapas:

• Diagnóstico Inicial: São realizadas visitas 
para a verificação da capacidade operacional 
produtiva, agrícola e comercial, com posterior 
emissão de laudo, indicando a continuidade 
do processo de concessão de crédito;

• Análise dos Demonstrativos Econômicos e 
Financeiros: Além das tradicionais análises, a 
MBF oferece comparativos a outras empresas 
do setor, enfocando os aspectos econômico, 
produtivo e regional;

• Acompanhamento de Resultados: 
Acompanhamento das  
metas definidas e da utilização dos recursos 
liberados, com posterior emissão de relatório 
periódico de monitoramento.

The company analyzes the capacity of payment of the 
credit claimants in three steps:

• Initial Diagnosis: technical visits are done in order 
to check the agricultural, industrial and commercial 
operational productive capacity and, after that, a 
report is prepared indicating the continuity of the credit 
release process.

• Analysis of Economical and Financial Statements: 
besides the traditional analyses, MBF draws 
comparisons to other companies in the sector, focusing 
on economic, productive and regional aspects.

• Accompaniment of Results: accompaniment of the 
goals set and how the released resources were used, 
with the emission of a periodic monitoring report.

ANÁLISE DE CRÉDITO CREDIT ANALYSIS
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AGRO-INDUSTRIAL 
MONITORING

MONITORAMENTO
AGROINDUSTRIAL
Em complemento à análise de crédito, a 
empresa também realiza o acompanhamento 
de todo o processo agroindustrial da usina, 
desde a formação da lavoura até a apuração 
dos resultados da empresa. Embora a 
matéria-prima (cana) seja o principal item a ser 
monitorado, o acompanhamento do processo 
industrial também é realizado, pois este é um 
fator determinante para que a produção de 
açúcar e álcool estimada seja atingida. Além 
disso, a MBF analisa os possíveis resultados 
econômicos produzidos pela garantia agrícola, 
identificando os riscos financeiros para a 
liquidação da operação. Em resumo, através 
de laudo periódico, a MBF informa os riscos 
agrícola, industrial e econômico das garantias 
oferecidas nas operações financeiras.

Complementing the credit analysis, the company also 
follows the entire agro-industrial process of the plant, 
from the crop formation until the verification of the results. 
Although the raw material (sugarcane) is the main item 
to be monitored, the accompaniment of the industrial 
process is also done, because this is a determining issuer 
for the expected production of sugar and ethanol to be 
achived. Besides, MBF analyzes the possible economic 
results produced by the agricultural warranty, identifying 
the financial risks for the liquidation of the operation. 
In short, through a periodic report, MBF informs the 
agricultural, industrial and economical risk of the 
warranties offered in the financial operations.

Desenvolve pesquisas e realiza análises 
econômicas e operacionais, cruzando 
informações. Para isso, possui um banco de 
dados com as seguintes características:

• Custos agrícolas e industriais do setor 
sucroenergético;

• Produção das usinas de açúcar e álcool e 
de novos projetos, que englobam capacidade 
instalada, cogeração de energia, mix de 
produtos, mix de cana (própria ou terceiros), 
rendimentos agrícolas, eficiências industriais e 
outros;

• Balanço patrimonial, demonstração de 
resultados e outras demonstrações;

• Perfil das localidades onde se situam as 
unidades do setor, com informações sobre 
relevo, condições edafoclimáticas, hidrografia e 
infraestrutura.

It develops researches and makes economical and 
operational analyses by crossing information. For 
this purpose, it has a database with the following 
characteristics:

• Agricultural and industrial costs of the sugar and ethanol 
sector.

• Production of ethanol and sugar plants and new 
projects, including installed capacity, co-generation of 
energy, mix of products and cane (own or third-parties), 
agricultural yields, industrial efficiency and others.

• Balance sheet, income statements and other 
statements.

• Information about relief, weather and soil conditions, 
hydrography and the infrastructure of the places where 
the units are set.

PESQUISA RESEARCH
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A carteira de clientes da MBF Agribusiness 
é composta por bancos nacionais e 
internacionais, fundos de investimentos, 
usinas e destilarias do setor sucroenergético, 
cooperativas e também micro e pequenas 
empresas de bens de capital e serviços, ligadas 
ao agronegócio e setor metal-mecânico. A lista 
completa dos clientes pode ser consultada no 
site www.mbfagribusiness.com. 

The clients portfolio of MBF Agribusiness is composed 
by national and international banks, investment funds, 
plants and distilleries from the sugar and ethanol sector, 
cooperatives and also micro and small companies of 
capital goods and services linked to the agribusiness and 
metal mechanic sector. A full list of MBF’s clients can be 
seen at www.mbfagribusiness.com.

CLIENTSCLIENTES

A empresa conta com um núcleo especializado 
para o desenvolvimento de cursos e palestras 
nas áreas: financeira, contábil, planejamento 
e logística, marketing, motivação, trabalho em 
equipe, liderança e relacionamento.

The company counts on a specialized group that 
develops courses and lectures for the financial, 
accounting, planning and logistics, marketing, motivation, 
team work, leadership and relationship areas.

TRAININGS AND 
LECTURES

TREINAMENTOS E
PALESTRAS
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mbf@mbfagribusiness.com     www.mbfagribusiness.com

Rua Guerino Giovanini, 255 - Jardim Lopes da Silva - 14169-014 - Sertãozinho / SP / Brasil - +55 16 3946 6474

Rua Luiz Rodrigues de Moraes, 189 - sala 33 - Bairro dos Alemães - 13416-254 - Piracicaba / SP / Brasil - +55 19 2532 5855

Matriz / Headquarter

Filial / Branch


