
Jornal Valor --- Página 12 da edição "10/06/2013 1a CAD B" ---- Impressa por ivsilva às 09/06/2013@20:47:50

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 10/6/2013 (20:47) - Página 12- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

B12 | Segunda-feira, 10 de junho de 20 1 3

Ag ro n e g ó c i o s

Fonte: Olam International

Olam no Brasil
Perfil da trading asiática
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Sede da empresa: São Paulo

Número de funcionários: 522

Áreas de atuação: café, algodão 
e especiarias

Parceiros comerciais: 3 mil produtores, 
57 cooperativas (café), 500 produtores 
(algodão) e 450 atacadistas (especiarias)

Volume originado

Olam no mundo - em 2012
Receita em vendas

Total 10,7 milhões de toneladas Total US$ 17,1 bilhões
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À espera de política
de preços, Bunge
‘seg ura’ expansão
Cana-de-açúcar
Fabiana Batista
De São Paulo

O presidente da Bunge no Brasil,
Pedro Parente, disse que os investi-
mentos em aumento da capacida-
de instalada para processar ca-
na-de-açúcar no Brasil ainda estão
“em estado de espera” até que o go-
verno defina uma política clara de
formação de preços de combustí-
veis e de eletricidade no país. Em
agosto de 2011, a multinacional
americana havia anunciado apor-
tes de US$ 2,5 bilhões para elevar a
capacidade de moagem de cana,
das atuais 21 milhões de toneladas
para 30 milhões de toneladas.

“Desde então, apenas inicia-
mos a expansão da unidade
Moema (SP) e a implantação de
uma planta de cogeração de
energia a partir do bagaço da ca-
na na usina Pedro Afonso (TO)”,
disse Parente ao Va l o r , na quar-
ta-feira, durante inauguração da
expansão do terminal da Coper-
sucar em Santos. Os dois proje-
tos ainda estão em andamento
e, segundo cálculos do mercado,
devem demandar recursos totais
de R$ 350 milhões.

O projeto de expansão anun-
ciado pela companhia previa
ampliar em 50% a produção de
etanol e açúcar da empresa e sex-
tuplicar a cogeração de energia a
partir do bagaço da cana.

Parente disse que os investi-
mento anunciados em 2011 po-
derão ser concretizados somente
se a companhia conseguir calcu-
lar a taxa de retorno. “Mas essa
projeção depende do preço do
etanol e da eletricidade. Sem ter
uma previsibilidade de como se-
rá a formação de preço desses
dois produtos, não há como pro-
jetar o retorno”, explicou.

Ele reconheceu, entretanto,
que o governo avançou ao anun-
ciar algumas medidas ao setor,
como a desoneração tributária
da cadeia. Mas a falta de trans-
parência regulatória inviabiliza
novas apostas no setor, disse.
“Quando anunciamos esses in-
vestimentos, em 2011, não esta-
va tão claro que se daria conti-
nuidade a essa política de preço
da gasolina na bomba”.

Para este ciclo, o 2013/14, as
oito usinas de cana-de-açúcar da
multinacional devem processar
cerca de 20 milhões de tonela-
das de cana-de-açúcar, encos-
tando na capacidade instalada
da empresa, de 21 milhões de
toneladas. Se confirmado, o vo-
lume de moagem será 17%
maior do que as 17 milhões de
toneladas processadas na tem-
porada 2012/13.

No ciclo passado, as unidades
sucroalcooleiras da Bunge desti-
naram 44% do caldo da cana pa-
ra fabricar açúcar e 56% para
etanol, o que significou uma
produção de 952 milhões de to-
neladas de açúcar e 779 milhões
de litros de etanol.

O Brasil é a plataforma mais
importante de produção de açú-
car e etanol da multinacional
americana. “Temos algumas par-
ticipações minoritárias em usi-
nas de etanol de milho nos Esta-
dos Unidos, mas é no Brasil onde
está concentrado a maior parte
do nosso negócio”, disse Parente.

Neste ano, a multinacional tam-
bém fez sua primeira aposta em bio-
diesel no país. Em março, inaugurou
uma fábrica do biocombustível em
Nova Mutum (MT), onde a empresa
já conta com uma unidade de pro-
cessamento de soja. Foram investi-
mentos de cerca de R$ 60 milhões na
unidade, que deve produzir inicial-
mente 150 mil m3 de biodiesel por
ano a partir de óleo de soja. A expec-
tativa da companhia é dobrar esse
volume nos próximos anos.

No último trimestre encerrado
em 31 de março, a Bunge, que tem
capital aberto na bolsa de Nova
York, teve um lucro operacional
(Ebit) ajustado de US$ 260 mi-
lhões, dos quais a divisão de açúcar
e bioenergia representou US$ 23
milhões (ante prejuízo operacio-
nal de US$ 33 milhões no mesmo
trimestre do exercício anterior).

A receita líquida desse negócio
no trimestre em questão alcan-
çou US$ 1,113 bilhão, 26% de au-
mento em relação ao mesmo tri-
mestre do ano anterior. Em volu-
mes, a companhia vendeu 2,3
milhões de toneladas de produ-
tos, entre açúcar e etanol, em tor-
no de 1 milhão de toneladas a
mais do que o negociado em
igual período do ano passado.

Est rat é g i a Em 2012, trading chegou a anunciar a aquisição da Passos

Olam diz que ainda quer
comprar usinas no Brasil

SILVIA COSTANTI / VALOR

Estamos sempre em conversas com pequenas e médias usinas”, diz o vice-presidente sênior, Sathyamurthy Mayilswamy

Bettina Barros
De São Paulo

A Olam International, uma das
maiores tradings de commodities
agrícolas da Ásia, voltará a prospec-
tar usinas de cana-de-açúcar no Bra-
sil. Não diz quando nem onde, mas
garante que a entrada no mercado
sucroalcooleiro brasileiro é “essen -
cial” para a expansão dos negócios
da companhia no segmento.

“Não desistimos de investimen-
tos em açúcar no país, inclusive de
aquisições de usinas”, afirmou ao
Va l o r Sathyamurthy Mayilswamy,
vice-presidente sênior para a Amé-
rica do Sul da companhia. “Defini -
tivamente queremos avançar nis-
so. Mas somos uma empresa de ca-
pital aberto e, por isso, só podemos
anunciar aquilo que é concreto”.

Com faturamento global de
US$ 17,1 bilhões no ano fiscal de
2012 — números regionais não
são revelados —, a companhia
com sede em Cingapura está pre-
sente em 65 países e atua no co-
mércio de produtos agrícolas, so-
bretudo café, algodão, açúcar,
cacau, castanhas e especiarias.

No Brasil desde 2005, a Olam es-
tá posicionada atualmente entre
as principais comercializadoras de
café e algodão certificados (100%
exportados), e há dois anos deu
início à produção de tomates para
a indústria de alimentos local, com
fazendas em Goiás e São Paulo.

O receio do executivo em deta-
lhar novos aportes — aqui ou na
Argentina e no Uruguai, os outros
dois países sob o seu comando —
pode estar associado ao negócio
de US$ 240 milhões com a Usina
Passos, na cidade mineira de mes-
mo nome, desfeito na última hora
em dezembro do ano passado e
que marcaria a estreia da trading
na produção de açúcar no Brasil.

Na época, a Olam informou que
pagaria US$ 126,8 milhões pela
usina e desembolsaria outros US$
115,5 milhões em cinco anos para
aumentar a capacidade de moa-
gem de cana da unidade. O com-
promisso de compra chegou a ser
oficializado pela empresa na bolsa
de Cingapura, onde está listada.

“Estamos sempre em conversas
com pequenas e médias usinas
aqui”, diz Sathya, como é conhecido.
Açúcar, ele explica, é o caminho na-

tural para investir no Brasil, dada a
oferta do produto e a necessidade
mundial do adoçante. “Seria [uma
produção] para exportação. Mas an-
tes precisamos focar nas operações
já existentes”. Nesse sentido, grãos
em alta no mercado, como soja e mi-
lho, estão fora de cogitação no curto
prazo. Óleo de palma (dendê) tam-
bém, apesar dos investimentos que a
Olam tem feito em plantações na
África e do interesse do Brasil em ex-
pandir a produção no Pará para re-
duzir a dependência de importação.

“E olharíamos para a aquisição
de terras no Brasil se o governo
permitisse estrangeiros”, afirma o
executivo indiano, que há cinco
anos mudou-se com a família para
São Paulo. “Não tinha como não fi-
car animado. É um país agrícola”.

Nos últimos meses, no entan-
to, qualquer expectativa de cres-
cimento via aquisições foi jogada
por terra. A trading asiática
anunciou no fim de 2012 uma re-
estruturação na tentativa de re-
duzir seu ritmo de investimentos
para o período de três anos a algo
em torno de 1,2 bilhão de dólares
de Cingapura (o equivalente a
US$ 964 milhões na época). A de-
cisão foi motivada pela acusação
do fundo britânico Muddy Wa-
ters, do especulador Carson Blo-
ck, de que a companhia se torna-
ria insolvente, citando práticas

de contabilidade agressivas e al-
to endividamento.

A partir daí, as operações em al-
guns negócios e países foram en-
xugadas de forma a liberar aproxi-
madamente US$ 500 milhões em
caixa. Além disso, a Olam fixou co-
mo meta começar a gerar fluxo de
caixa livre no ano fiscal de 2014,
que terá início em 1o de julho.

Para o Brasil, o resultado dessa
reorientação foi a interrupção
das conversas com a Usina Pas-
sos. Segundo fontes do mercado,
a companhia teria feito exigên-
cias impossíveis de serem cum-
pridas, quando na verdade a de-
cisão estaria atrelada às turbu-
lências pelas quais atravessava
em nível global.
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