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Lucro da Bunge sobe 112% e atinge US$ 297
milhões no trimestre

Por Fernanda Pressinott

SÃO PAULO - A multinacional americana Bunge divulgou um lucro líquido atribuído aos acionistas de US$

297 milhões no terceiro trimestre fiscal deste ano, ante US$ 140 milhões do mesmo período de 2011. O lucro

por ação ficou em US$ 1,92 ante US$ 0,89 na mesma base de comparação. No acumulado do ano, o lucro

líquido da Bunge somou US$ 663 milhões em comparação a US$ 688 milhões dos nove primeiros meses de

2011.

A receita de vendas da multinacional de alimentos foi de US$ 17,3 bilhões no trimestre, 10,7% superior aos

US$ 15,6 bilhões do terceiro trimestre do ano passado. No acumulado anual, a receita da Bunge somou US$

45,8 bilhões ante US$ 42,3 bilhões. O Ebitda foi de US$ 441 milhões, um crescimento de US$ 250 milhões na

comparação como terceiro trimestre de 2011.

Em comentário sobre os resultados financeiros anunciados, o presidente da Bunge, Alberto Weisser, afirmou

que o desempenho de todos os segmentos foi “significativamente mais forte no terceiro trimestre que no ano

anterior. Entretanto, os resultados da divisão de açúcar e bioenergia ficaram abaixo do potencial do negócio”.

As vendas líquidas da divisão de açúcar e energia da Bunge ficaram em US$ 1,5 bilhão no terceiro trimestre em

comparação a US$ 1,7 bilhão do mesmo período de 2011. O lucro bruto foi de US$ 50 milhões ante US$ 19

milhões na mesma base de comparação. “Nosso plantio contínuo de cana e os esforços de redução de custos

resultarão em maiores volumes de vendas. Estamos fazendo um progresso constante e permanecemos

otimistas sobre o desempenho no ano-safra 2013”, completou o presidente. Drew Burke, diretor financeiro da

multinacional, afirmou ainda que a meta de plantio de 70 mil hectares de cana neste ano será alcançada. 

Sobre o segmento de grãos, Weisser afirmou que a seca nos EUA tornou o mercado volátil e que o mundo tem

que ajustar os fluxos comerciais a partir de agora. Para ele, a Bunge tem um portfolio diversificado e está

posicionada geograficamente de forma a atender aos clientes sem maiores problemas. A receita de vendas da

multinacional de alimentos foi de US$ 17,3 bilhões no trimestre, 10,7% superior aos US$ 15,6 bilhões do

terceiro trimestre do ano passado.
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