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Lucro da Bunge dobra no primeiro trimestre

Por Fernanda Pressinott

SÃO PAULO - A Bunge, uma das maiores tradings globais, registrou um lucro líquido de US$ 180 milhões

no primeiro trimestre fiscal de 2013, encerrado em 31  de março. No mesmo período de 2012, a trading teve

um lucro de US$ 92 milhões. Por ação, o lucro ficou em US$ 1 ,15 ante US$ 0,57  no mesmo período do ano

passado. 

A receita de vendas da Bunge somou US$ 14,7 8 bilhões no período ante US$ 12,91  bilhões um ano antes. O

lucro excluindo ganhos e encargos no período foi de US$ 17 0 milhões, na comparação com US$ 84 milhões

em 2012. 

O Ebitda ajustado do primeiro trimestre ficou em US$ 260 milhões, 30% superior aos US$ 200 milhões

registrados no primeiro trimestre de 2012. 

Em nota, o presidente da Bunge, Alberto Weisser, declarou: "Tivemos um primeiro trimestre sólido. Nossa

equipe de agronegócio teve um bom desempenho em um ambiente de mercado volátil, caracterizado por

estoques globais apertados e problemas logísticos no Brasil”.  E completou: “Temos o prazer de ver que

açúcar e bioenergia obtiveram um bom começo de ano, e que a div isão de alimentos e ingredientes

continuou seu forte desempenho iniciado no segundo semestre do ano passado”. 

Segundo ele, o segundo semestre de 2013 deve ser mais confortável para o agronegócio, com uma situação

de estoques mundiais mais tranquila, mas com a demanda ainda em alta. “Os produtores da América do

Norte vão plantar uma área confortável e o congestionamento logístico no Brasil vem dando sinais de

melhora, apesar de eu acreditar que vão persistir até que comece a colheita nos EUA”.

O segmento de agronegócio da Bunge, de longe o maior negócio da empresa, teve uma receita de US$ 10,7 7

bilhões no primeiro trimestre deste ano, encerrado em 31  de março. O resultado foi 16% superior ao

registrado no mesmo período de 2012 e foi causado principalmente pela melhoria dos resultados de

processamento de soja que compensaram as perdas na comercilização de grãos. 

O segmento de açúcar e bioenergia registrou vendas 26% superiores no primeiro trimestre. “Os resultados

foram maiores devido a um melhor desempenho em todas as partes do segmento. A moagem de cana

beneficiou-se da combinação de menores custos de estoque e preços médios de etanol mais elevados”, diz a
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empresa em comunicado. 

(Fernanda Pressinott | Valor)


