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Ag ro n e g ó c i o s
Avança controle na aquisição de bovinos na Amazônia
S u st e n t a b i l i d a d e
Luiz Henrique Mendes
De São Paulo

O Greenpeace informou on-
tem que os três maiores frigorífi-
cos brasileiros — JBS, Marfrig e
Minerva — apresentaram siste-
mas “eficazes” para a compra de
gado bovino no bioma amazôni-
co, conforme atestam relatórios
das auditorias BDO e DNV.

Na prática, isso significa que

os três frigoríficos conseguiram
bloquear a aquisição de bois
oriundos de fazendas que des-
mataram floresta, que utilizaram
mão de obra análoga à escravi-
dão ou que estão localizadas em
terras indígenas e unidades de
conservação na Amazônia.

Os relatórios das auditorias
apresentados pelos frigoríficos
se referem ao ano de 2013. Em
comunicado, o Greenpeace diz
que o nível de inconformidade
com o acordo estabelecido com

os frigoríficos em 2009 foi de me-
nos de 1% em todos os critérios.

De acordo com a ONG ambien-
talista, a eficácia dos sistemas de
controle de JBS, Marfrig e Minerva
está relacionada ao georreferen-
ciamento das propriedades dos
fornecedores. Espécie de “Raio-X”
das fazendas, é o mapeamento por
satélite que determina não só os li-
mites geográficos mas a área de
florestas, de pastagens ou agricul-
tura, e se há sobreposição de inte-
resses — como terras indígenas. Só

com essas informações é possível
ao frigorífico identificar a legali-
dade do animal que compra.

“A eficácia dos sistemas de
controle internos adotados pelos
três frigoríficos só foi possível
porque as empresas consegui-
ram um elevado percentual de
fazendas fornecedoras georrefe-
renciadas”, afirmou a ativista do
Greenpeace, Adriana Charoux.

No caso da JBS, o índice de fa-
zendas fornecedoras que contam
com georrefenciamento é de 50%,

e a empresa se compromete a não
comprar gado bovino de proprie-
dades sem o mapeamento de sa-
télite a partir de 2015. A Marfrig
informa ter 98% de fornecedores
com georrefenciamento e pre-
tende completar 100% até o fim
deste ano. O mais atrasado é o Mi-
nerva, com 43,4% de fornecedo-
res com georreferenciamento. A
empresa afirmou que pretende
atingir os 100% no fim de 2016.

O monitoramento dos animais
ganhou força entre os três frigorí-

ficos nos últimos anos, após em-
bates acalorados com o Ministé-
rio Público Federal — sobretudo
as representações do Pará e Mato
Grosso — e com o próprio Green-
peace, que acusavam o setor de
corresponsabilidade na derruba-
da da maior floresta tropical re-
manescente do planeta. O emba-
te resultou na pressão sobre gru-
pos internacionais que compram
carnes e subprodutos do boi bra-
sileiro e em danos à imagem do
setor. (Colaborou Bettina Barros)

Venda de
máquinas
volta a cair
em março
Insumos
Carine Ferreira
De São Paulo

A comercialização doméstica
de máquinas agrícolas voltou a
recuar em março, depois de ter
registrado redução nos primeiros
dois meses do ano e de um 2013
de vendas recordes. As entregas
de colheitadeiras das montado-
ras para as revendas totalizaram
690 unidades em março, queda
de 13,2% sobre o mesmo mês de
2013, conforme apurou o Va l o r .

No primeiro trimestre deste ano
ante o mesmo período de 2013, a
comercialização de colheitadeiras
recuou ainda mais — 20,5% —, para
2.012 unidades. Já as vendas inter-
nas de tratores em março soma-
ram 4.359 unidades, 25% inferio-
res ao mesmo mês de 2013. No tri-
mestre, foram comercializados no
mercado doméstico 11.340 trato-
res, redução de 21,7% sobre os três
primeiros meses de 2013.

No mês passado, a Associação
Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea) di-
vulgou que foram comercializa-
das no primeiro bimestre 9.387
unidades, entre tratores, colheita-
deiras, cultivadores motorizados e
retroescavadeiras, 19,1% abaixo
de igual intervalo de 2013.

Fontes do setor avaliam que os
produtores rurais estão relutantes
em fazer novos investimentos em
máquinas por conta de problemas
climáticos deste ano, o que expli-
caria em parte a queda nas vendas.
Além disso, os dois primeiros me-
ses do ano foram prejudicados por
alguns entraves para acessar o Pro-
grama de Sustentação do Investi-
mento (PSI, do BNDES). Novos
contratos só puderam ser firma-
dos a partir de 27 de janeiro. Tam-
bém há relatos de atraso na libera-
ção dos recursos do BNDES. Procu-
rado, o banco informou que a si-
tuação foi normalizada.

Est rat é g i a Empresa vai substituir unidade histórica que, tombada, foi vendida a investidores

Bunge investirá R$ 500 milhões
em novo moinho de trigo no Rio

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Filipe Affonso Ferreira, vice-presidente da divisão de alimentos e ingredientes da companhia no Brasil: “Resolvemos manter o foco no mercado de farinha”

Fabiana Batista
De São Paulo

Um das maiores companhias de
agronegócios do mundo, com fa-
turamento global de US$ 61 bi-
lhões em 2013, a americana Bunge
voltou a ter planos ambiciosos pa-
ra sua operação de trigo no Brasil,
país onde a companhia tem sua
maior capacidade de moagem do
cereal. Depois de comprar, em de-
zembro, o moinho mineiro Vera
Cruz, por um valor não revelado, a
multinacional anunciou ontem
que vai investir R$ 500 milhões na
construção de uma nova unidade
processadora no Rio de Janeiro. E a
companhia já adiantou que tem
planos para avançar no segmento
no Nordeste e em São Paulo.

Há pouco mais de um ano à frente
da divisão de alimentos e ingredien-
tes da Bunge no Brasil, na qual está
incluído o segmento de moagem de
trigo, Filipe Affonso Ferreira diz que
o detalhamento de todos os projetos
envolvendo o cereal será concluído
este ano e que os investimentos na
área podem superar os US$ 350 mi-
lhões anunciados em meados de
2012. A empresa avaliava verticali-
zar as operações, com a produção de
massas ou biscoitos, depois de ter
desfeito um acordo de oito anos de
fornecimento de trigo com a J. Macê-
d o, que a impedia de entrar nesses
segmentos. “Mas resolvemos man-
ter o foco no mercado de farinha,
que é onde temos competência”.

O nova unidade no Rio vai subs-
tituir o centenário Moinho Flumi-
nense, que foi vendido pela Bunge
para investidores interessados em
fazer do local um centro empresa-
rial e de compras. A nova unidade
receberá o mesmo nome, mas será
construída em Duque de Caxias, a
cerca de 20 quilômetros da antiga
planta. E terá uma capacidade 50%
maior — ou seja, processará 600
mil toneladas do cereal por ano.

Ferreira não revela o valor de
venda do Moinho Fluminense “ori -

ginal”. Fundado em 1887, com a
devida autorização da princesa
Isabel, o moinho, tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan), foi
comprado pela Bunge em 1914.

Pelos próximos dois anos, a Bun-
ge vai continuar processando trigo
no local. É o tempo necessário para
concluir as obras do novo Moinho
Fluminense, que deverá começar a
operar em meados de 2016. “Junta -
mente com outros dois moinhos
também pertencentes à Bunge —
os de Suape (PE) e de Ponta Grossa
(PR) —, esse nova unidade será a
maior da América Latina”, disse.

A operação fluminense vai permi-
tir à Bunge — que colocou os pés no
Brasil em 1905 justamente com pro-
cessamento de trigo — elevar seus

volumes e sua penetração no merca-
do brasileiro, sobretudo na região
“L e s t e”, formada por Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Espírito Santo.

Sem considerar outros projetos
de crescimento que estão a cami-
nho, somente com o novo Moi-
nho Fluminense a Bunge vai ele-
var para 1,85 milhão de toneladas
sua capacidade anual de moa-
gem, atualmente em 1,65 milhão.

O executivo da Bunge afirma que
o próximo passo nessa frente deve-
rá ser dado na direção do Nordeste.
Lá, diz, a empresa tem a unidade de
Suape, construída em 2009. Mas o
diagnóstico, detalha Ferreira, é que
a capacidade nordestina terá que
aumentar para ampliar o alcance
aos outros Estados da região.

Ferreira antecipa também que

algum movimento será feito em
São Paulo, onde estão dois dos se-
te moinhos da empresa no Brasil
— em Tatuí e em Santos. Lá, a em-
presa pretende ganhar mais par-
ticipação de mercado e, para isso,
o foco tende a ser a moderniza-
ção dos atuais parques fabris.

Ferreira não revela detalhes do
negócio, especialmente as cifras.
Mas explica que, dependendo do
“â n g u l o”, o trigo pode responder
por “um terço” ou “mais de 40%”
das operações da unidade que li-
dera, a de Alimentos & Ingredien-
tes no Brasil. Dessa área, fazem
parte também os óleos de cozinha,
as margarinas e maioneses, além
dos atomatados, tanto de linhas
que atendem diretamente ao con-
sumidor final (B2C), como as pro-

va l o r .com.br

Máquinas
Comissão aprova o
fim do licenciamento
A Comissão de Constituição e
Justiça do Senado aprovou
ontem projeto que isenta
máquinas agrícolas de registro e
licenciamento nos Detrans.
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Tra d i n g s
Cofco compra divisão
da Noble por US$ 1,5 bi
A estatal chinesa C ofc o chegou a
um acordo para adquirir 51% da
divisão de agronegócios da Noble,
por US$ 1,5 bilhão. Foi a segunda
do grupo compra em dois meses.
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Acima das expectativas
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A americana M o n s a n to , maior
empresa de sementes do mundo,
com forte presença no Brasil,
encerrou o segundo trimestre de
seu atual exercício, em fevereiro,
com lucro líquido de US$ 1,67 bilhão,
12,6% mais que no mesmo período
do ano-fiscal anterior. O resultado
foi impulsionado pela soja. As
vendas líquidas trimestrais da
companhia aumentaram 6,6% na
comparação, para US$ 5,8 bilhões.
Segundo o chairman e CEO da
Monsanto, Hugh Grant, a empresa
está se beneficiando dos custos de
produção mais baixos e da demanda
maior por soja. O executivo
destacou que a menor oferta da
oleaginosa chegou a alavancar os
preços internacionais de
commodity para o maior patamar
em nove meses no mercado
internacional. Depois da divulgação
do resultado, as ações da companhia
subiram 2,6% em Nova York.

duzidas para outras empresas —
no caso, indústrias (B2B). Somente
em trigo, a Bunge tem mais de 200
tipos de produtos voltados aos
seus clientes corporativos.

Apesar de estar no Brasil a maior
parte da capacidade processamen-
to trigo da americana no mundo, a
diretriz de avançar nesse segmen-
to não se limita ao negócio brasi-
leiro, esclarece o executivo. Ele
lembra que no fim do ano passado,
a companhia ampliou sua opera-
ção de moagem do cereal no Méxi-
co ao comprar os moinhos do gru-
po Altex. A empresa, segundo ele,
tinha apenas uma unidade no
país, mas com a aquisição assumiu
outras seis plantas que, juntas, têm
condições de processar cerca de
800 mil toneladas do cereal.


