
A produtora de papel Klabin fe-
chou o terceiro trimestre com re-
sultado positivo acima do espera-
do, superando prejuízo registra-
do no mesmo período de 2011,
em meio a uma sensível melhora
no valor de seus ativos biológi-
cos causada por aumento no pre-
ço da madeira no trimestre.

A companhia teve lucro líqui-
do de R$ 331 milhões ante pre-
juízo no terceiro trimestre de
2011 de R$ 243 milhões e resulta-
do negativo entre abril e junho
de R$ 184 milhões.

O lucro foi impulsionado por
um ganho contábil de R$ 333 mi-
lhões no valor justo dos ativos
biológicos da empresa no perío-
do, que acabou gerando impac-
to positivo de R$ 247 milhões
no resultado operacional.

A média de estimativas de ana-
listas obtida pela Reuters calcula-

va o lucro da Klabin em R$ 122
milhões no terceiro trimestre.

A companhia registrou lucro
antes de juros, impostos, depre-
ciação e amortização (Ebitda) de
R$ 375 milhões, com margem
ajustada de 34%. Um ano antes,
o Ebitda havia sido de R$ 277 mi-
lhões e a margem tinha ficado
em 27%. Os analistas previam
Ebitda de R$ 360 milhões.

A Klabin apurou volume de
vendas — sem incluir madeira —
de 440 mil toneladas no trimestre
passado, alta ligeira de 1% sobre o
mesmo período de 2011.

“Ao longo do trimestre, o me-
lhor desempenho da economia
impulsionou as vendas de pa-
péis no mercado interno, que
apresentaram crescimento de
3% em relação ao terceiro tri-
mestre de 2011”, informou a
Klabin no balanço. A participa-
ção do volume de vendas da
companhia no mercado interno
foi de 72%, avançando sobre os
71% do terceiro trimestre de
2011. A receita líquida superou
R$ 1 bilhão, alta de 10% na com-
paração anual. ■

O petróleo da Líbia e a demanda
por pesticidas vão ajudar a ale-
mã Basf a atingir sua meta de ge-
rar lucro operacional maior nes-
te ano, compensando uma que-
da em seu negócio principal de
químicos industriais e plásticos.

“A perspectiva é obscurecida
pela continuação da incerteza,
especialmente na zona do euro,
e por um crescimento mais len-
to na Ásia. No entanto, ainda te-
mos o objetivo de superar os ní-
veis recordes de vendas e lucros
operacionais antes de itens espe-
ciais de 2011”, disse em nota a
maior produtora de químicos
do mundo em vendas.

A empresa acrescentou que
o lucro antes de juros e impos-
tos (Ebit) do terceiro trimestre,
ajustado para itens extraordiná-
rios, subiu 5%, para quase ¤ 2,1
bilhões, superando a previsão
de ¤ 2 bilhões estimada em
uma pesquisa da Reuters com
analistas.

A Basf vive uma situação du-
pla, com os lucros operacionais
trimestrais de sua unidade de
combustíveis fósseis mais do
que triplicando pela retomada
da produção de petróleo na Lí-
bia, enquanto o resto da compa-
nhia viu os lucros operacionais
caírem em quase 40%. As ven-
das globais tiveram alta de 8%,
alcançando ¤ 19 bilhões. “No úl-
timo trimestre, a perspectiva pa-
ra a economia não melhorou e
as incertezas sobre o mercado
continuam”, disse a empresa
em nota. ■

As ações da Bunge subiram on-
tem após a gigante do agronegó-
cio ter anunciado que dobrou
seu lucro trimestral ao mobili-
zar sua rede global de grãos a
fim de abastecer compradores
atingidos pela pior seca dos
EUA em mais de 50 anos.

A Bunge afirmou que o mun-
do estava modificando seu “flu-
xo típico de negociações”, após
o clima desfavorável cortar a
produção dos Estados Unidos,
maior exportador mundial de
grãos, além de outros países. As
ações subiram 2% às 16h30 (ho-
rário de Brasília), abaixo de ga-
nhos anteriores na bolsa de valo-
res de Nova York.

“O atual clima do mercado,
moldado principalmente pela
severa seca que atingiu os EUA,
tem sido e continuará a ser volá-
til e complexo para todos que
participam do nosso setor”, afir-
mou Alberto Weisser, presiden-
te da companhia.

A Bunge tem uma vasta expo-
sição ao clima pois opera como
fornecedora e consumidora agrí-
cola. A companhia processa, ar-
mazena e vende produtos agrí-
colas como parte de suas opera-
ções no agronegócio. Sob o mes-

mo negócio. A Bunge está entre
as maiores produtores de açú-
car e etanol.

As quatro empresas “AB-
CD”, que dominam o negócio
agrícola global por décadas —
Archer Daniels Midland, Bun-
ge, Cargill e Louis Dreyfus —,
estão enfrentando volumes de
safra reduzidos e padrões inco-
muns de negócios devido ao
clima adverso.

Há sinais indicando que a dis-
puta por grãos, após a seca dos
EUA, pode estar
ajudando na recu-
peração das AB-
CDs, uma vez
que são empresas
com ativos em vá-
rias regiões.

No início des-
te mês, a Cargill
afirmou que seu
amplo alcance global a ajudou
a quadruplicar seu lucro tri-
mestral em um ano, mas aler-
tou que o impacto do mau tem-
po ainda não havia sido conta-
bilizado.

A empresa ainda teve um
crescimento de volume de 15%
em seu segmento de agronegó-
cio durante o trimestre, por con-
ta da forte demanda por expor-
tação e maior processamento
de oleaginosas.

A Bunge “teve um ótimo tri-
mestre”, disse Christine Healy,
analista da Scotia Capital, du-
rante uma teleconferência com

investidores. “Acho que os vo-
lumes foram maiores que os es-
perados.”

A Bunge, baseada em Nova
York, informou que o lucro líqui-
do subiu para US$ 297 milhões,
contra US$ 140 milhões no ano
passado. As vendas líquidas subi-
ram 10%, para US$ 17,29 bilhões.

Negociações
Os tradings globais ainda estão
enfrentando estoques aperta-
dos. Os produtores norte-ame-

ricanos colheram
muito menos mi-
lho e soja que o es-
perado neste ano,
e o governo da
Ucrânia anunciou
que seu país, um
dos 10 maiores
países exportado-
res de trigo do

mundo, irá banir as exporta-
ções do cereal a partir de 15 de
novembro por conta dos prejuí-
zos com a seca.

A Bunge tirou vantagem de
padrões de comercialização pou-
co comuns, embarcando milho
do Brasil para os Estados Uni-
dos. O Brasil teve uma colheita
recorde de milho este ano.

Alguns importadores de mi-
lho norte-americano de longa
data forjaram alianças com for-
necedores alternativos, como o
Brasil, colocando uma sombra
sobre o domínio dos EUA no
mercado de exportação. ■

Bunge tem vendas maiores
após seca nos Estados Unidos
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TractebelEnergia registra lucro líquidode
R$392,3milhõesno terceiro trimestre
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Resultado da
Basf evolui 5%

Venda de papéis no mercado
interno, com alta de 1%,
colaborou para a melhora

Operações de petróleo na Líbia
contribuíram para desempenho
trimestral da companhia

A companhia utilizou uma
estratégia incomum embarcar
milho do Brasil para os EUA

A Tractebel Energia viu seu lucro líquido crescer 18,1% no período entre
julho a setembro, totalizando R$ 392,3 milhões. No mesmo sentido,
a receita líquida de vendas atingiu R$ 1,2 bilhão, com ganhos de 12,7%.
Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização),
encerrou o trimestre em R$ 852 milhões, com alta de 17,5%. A empresa
informou não ter sofrido impactos com a MP 579. Rafael Palmeiras
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americano
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