
Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa.

B R A S I L
P E R F O R M A N C E



.     A Bunge Fertilizantes é a maior produtora de

fertilizantes da América do Sul e uma das três

maiores do mundo. Também é a primeira no

ranking mundial de produção de Super

Fosfato Simples.

.     A Bunge Alimentos é a maior processadora

de soja da América Latina e de trigo do Brasil.

Líder no mercado nacional de óleos vege-tais,

margarinas, gorduras vegetais, farinhas

industriais e pré-misturas para panificação.

.     No agronegócio, é a maior exportadora

brasileira, segundo o ranking de 2003 do

Ministério do Desenvolvimento.

.     As empresas Bunge empregam direta-mente

mais de 10.000 pessoas no Brasil.

.     O faturamento bruto da Bunge totalizou R$

18,4 bilhões, com crescimento de 42% em

relação a 2002.

.     O lucro bruto foi de R$ 3,2 bilhões, 12%

maior que no período anterior. O lucro líquido

atingiu R$ 917 milhões.

.     As exportações totalizaram R$ 7,1 bilhões,

com expansão de 54%, em relação à 2002.

Resultados consolidam a liderança
BUNGE BRASIL - CONSOLIDADO

Em milhares de reais

(2.003 (2.002 (2.001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Receita Bruta (18.443.371 (13.007.120 (03.895.096

Receita Líquida (17.075.975 (11.952.802 (03.493.134

Lucro bruto (03.180.004 (02.843.530 (00.845.442

Depreciação e amortização (00.379.351 (00.288.133 (00.231.595

Lucro (prejuízo) operacional (01.366.680 (00(196.652) (00.472.726

Lucro(prejuízo) antes do imposto

de renda, da contribuição social e

da participação dos minoritários (01.376.291 (00(202.333) (00.455.693

Lucro (prejuízo) do exercício (00.917.092 (00(333.415) (00.202.544

Lucro (prejuízo) por ação do

capital no fim do exercício - R$ (00.1,11227 (00(0,40566) (00.0,20692

BALANÇO PATRIMONIAL

Capital de giro operacional (02.473.481 (02.259.007 (01.782.166

Ativo Permanente (04.003.497 (03.907.037 (03.753.944

Ativo total (11.192.879 (10.294.199 (08.061.815

Empréstimos e financiamentos

(Curto e Longo Prazos) (03.982.266 (04.521.250 (02.627.647

Participação dos acionistas minoritários (00.476.437 (00.387.649 (00.385.946

Patrimônio líquido (02.491.516 (02.124.506 (02.711.695

*Em decorrência da incorporação das ações da Bunge Alimentos, ocorrida em dezembro de 2001, somente o
resultado do mês de dezembro de 2001 da Bunge Alimentos está refletido nesta demonstração, pois, a partir
desta data é que a Bunge Brasil passou a deter as ações da Bunge Alimentos e a incluí-la em seu consolidado. Os
resultados de janeiro a novembro de 2001 foram consolidados pela Bunge Limited (antiga detentora das ações
da Bunge Alimentos).

*
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Conjuntura favorável
somada à eficiência de
medidas internas

SUPORTE PARA AVANÇOS MAIS AMPLOS

A Bunge considera que a revolução no campo no Brasil está apenas começando,

o que abre amplas perspectivas para os negócios. A elevação do padrão de vida

na Ásia, onde estão as maiores populações do planeta, tem aumentado a procura

por produtos agropecuários no mercado internacional, aquecido as bolsas de

commodities e incrementado a remuneração de todos os envolvidos na cadeia

produtiva.

O Brasil tem condições excepcionais de se beneficiar com o aumento de demanda

esperado para as próximas décadas. Seja porque há muito que crescer em

produtividade, seja pela disponibilidade de terras agricultáveis.

O governo federal calcula que o país possa incorporar à agricultura, sem derrubar

florestas, algo como 100 milhões de hectares, quase o dobro do espaço dedicado

às lavouras de grãos. São, sobretudo, imensas áreas ainda não aproveitadas e

pastagens a serem liberadas com o aumento da criação de gado confinado e

semiconfinado. Nenhum outro país tem reservas de terras cultiváveis que se

aproximem dessa extensão.

s principais números da Bunge – tanto no que se refere aos volumes de produção quanto aos valores obtidos – são

recordes, fruto de uma conjuntura favorável no agronegócio e de medidas internas acertadas, que permitiram superar

desafios. Novas unidades, novas frentes de negócios e de serviços asseguraram a conquista de resultados positivos.
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Da fertilização do
solo até a mesa do
consumidor
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om orgulho, apresentamos este primeiro Relatório Anual da Bunge Brasil.

Ele reúne dados e informações que compreendem as atividades das duas

controladas, Bunge Fertilizantes e Bunge Alimentos.

Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa.

Sérgio Waldrich

Presidente da Bunge Alimentos

Mário Barbosa

Presidente da Bunge Fertilizantes

Por se tratar do primeiro, ele vai além de prestar contas das ações e decisões

tomadas em 2003, relatar os resultados alcançados e fazer projeções. Também

mostra o que é a Bunge, como se desenvolvem suas operações em fertilizantes

e alimentos, com que estruturas produtivas conta e qual é a sua macroestratégia.

Portanto, dá aos leitores – investidores, analistas, clientes, colaboradores,

parceiros de negócios, imprensa, autoridades ou interessados em nos conhecer

– uma visão ampla e integrada das nossas operações. Nesse sentido, fazemos

dele um instrumento de transparência perante a sociedade e de reflexão interna

sobre nossos avanços e desafios.

No que se refere a 2003, os dados aqui apresentados são reveladores de cres-

cimento e lucratividade. Naturalmente, a conjuntura favorável ao agronegócio

explica parte do desempenho registrado. Mas não explica tudo, porque a própria

expansão – da companhia e do agronegócio – vem colocando novos desafios. E

desafios muitas vezes exigem medidas corajosas. A Bunge não tem hesitado em

adotá-las, garantindo êxito no curto prazo e sustentabilidade ao longo das décadas

que estão por vir. Não poderíamos encarar de outra maneira nossa tarefa como

administradores de uma companhia que, em 2005, fará 100 anos de Brasil.

Sob esse histórico – e esses resultados – podemos reiterar que estamos mesmo

Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa. A frase expressa a

amplitude de nossas operações e a extensão do nosso compromisso com todo

o mercado, concentrados na perenidade das nossas empresas, na evolução do

agronegócio e na excelência crescente de nossos produtos e serviços.
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crescimento se acelerou nos últimos

sete anos, com a incorporação da

Iap, Manah e Ouro Verde, marcas

de destaque no mercado nacional.

Fusões e incorporações conduziram

à estrutura atual: no ano 2000, as em-

presas Bunge abandonaram suas

antigas razões sociais para se concen-

trar em uma única marca. Foram cria-

das a Bunge Fertilizantes e a Bunge

Alimentos. Um ano depois, surgiu a

Bunge Brasil, consolidando os resulta-

dos das duas empresas e obedecendo

a uma estratégia mundial.

Histórico
traçado pelo
crescimento

As jazidas de fósforo de Cajati(SP), em imagem de 1954: o embrião da Bunge Fertilizantes.

Presença da Bunge no Brasil: empresas e marcas que fizeram história.

Ao longo do século 20, a Bunge

foi ampliando sua presença no

mercado brasileiro. Investiu no pro-

cessamento de caroço de algodão,

de milho e de soja. Criou a Socieda-

de Algodoeira do Nordeste Brasilei-

ra, Sanbra, uma das precursoras do

incentivo ao cultivo da soja no Brasil.

Lançou produtos pioneiros como o

óleo Salada, primeiro óleo comes-

tível industrializado do país (1929),

as primeiras misturas para bolos e

salgados (1956), a margarina Delícia,

primeira do Brasil com prazo de va-

lidade na embalagem (1959). A

vocação para o crescimento teve

ainda como marco a aquisição da

Ceval (1997), maior esmagadora e

processadora de soja do país.

A história no setor de fertilizantes

começou em 1938, com a Serrana

S. A. de Mineração. Com o tempo,

a Serrana absorveu a Quimbrasil,

empresa responsável pela indus-

trialização da rocha fosfática, pas-

sando a ter presença destacada no

fornecimento de fertilizantes. O

esde o início do século 19, quando foi fundada em Amsterdã, na Holanda, a Bunge registra movimentos de contínua

expansão no agronegócio. A história no Brasil começa em 1905, com a participação no capital da Sociedade Anonyma

Moinho Santista.
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Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa.

uidando do solo, nutrindo o Brasil.
Maior produtora de fertilizantes da América do Sul e uma das três maiores do mundo, além de líder

nacional na produção de fosfato bicálcico (Foscálcio) para nutrição animal, a Bunge Fertilizantes detém as

mais prestigiadas marcas do setor: Iap, Manah, Ouro Verde e Serrana. Totalmente verticalizada, suas

operações começam na extração de rocha fosfática, passam pelo processamento industrial e chegam até

o produtor rural, levando serviço, qualidade e tecnologia a 60 mil clientes em todo o território nacional.
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FERTILIZANTES & NUTRIÇÃO ANIMAL



Cadeia do fósforo
egunda maior produtora brasileira de rocha fosfática
Com duas jazidas, uma em Cajati (SP) e outra em Araxá (MG), a Bunge Fertilizantes

movimenta por ano cerca de 10 milhões de toneladas de minério. Dele, obtém rocha

fosfática, matéria-prima que dá origem a todos os produtos da cadeia do fósforo, além

do calcário, fornecido a indústrias de cimento e também usado como fonte de cálcio

para correção de solos agrícolas e como base para a produção de fosfato bicálcico.

S



FLOTAÇÃO: PIONEIRISMO A SERVIÇO DO PAÍS

A Bunge Fertilizantes foi constituída em 1938 como Serrana S.A. de Mineração

para explorar a rocha fosfática das jazidas recém-descobertas no Vale do Ribeira,

em São Paulo. Com ela, o país tornava-se produtor dessa importante matéria-

prima. Para isso, foi necessário montar estruturas de extração e beneficiamento

do minério, construir estradas para seu escoamento e erguer do nada uma cidade

que viria a ser a atual Cajati.

No início dos anos 60, a produção de fosfato no Brasil parecia estar prestes a se

encerrar, porque as jazidas de Cajati começaram a apresentar baixo teor de minério,

insuficiente para exploração comercial. A empresa constituiu um grupo de pesquisa

que desenvolveu o método de flotação de apatita: moer a rocha e colocá-la em

um meio líquido, onde as partículas com maior concentração de fósforo se agrupam

por processo físico e químico.

O método permitiu não apenas a continuidade da exploração em Cajati, como

também tornou economicamente viável o aproveitamento de jazidas com baixo

teor de fósforo em outras regiões, entre as quais a de Araxá (MG). Atualmente,

sob licença onde não incide royalty, a flotação é adotada em vários países.

LIDERANÇA MUNDIAL NA PRODUÇÃO DO SUPER FOSFATO SIMPLES

Devido às suas características agronômicas – o produto reúne os nutrientes fósforo,

cálcio e enxofre, indispensáveis para o desenvolvimento das plantas, – o Super Simples

é o fertilizante produzido e utilizado em maior volume no mercado brasileiro e a

Bunge Fertilizantes vem investindo fortemente em sua produção e comercialização.

Com unidades de produção de Super Fosfato Simples localizadas em Rio Grande (RS),

Ponta Grossa (PR), Araxá (MG), Cubatão (SP) e Guará (SP), a Bunge utiliza e distribui

essa matéria-prima em todo o país.

A Bunge Fertilizantes possui 3 unidades

produtoras de ácido sulfúrico (Araxá, MG; Cuba-

tão e Cajati, SP). Com esse produto, processa o

concentrado apatítico para produzir fertilizantes

fosfatados em seus complexos químicos de

Cubatão e Guará (SP), Araxá e Uberaba (MG) e

Rio Grande (RS).

Em Cajati, produz também ácido fosfórico.

Parte dele é fornecida à Fosbrasil, empresa

coligada, para ser purificado e transformado em

matéria-prima de larga aplicação em setores

como o de alimentos e bebidas, farmacêutico,

têxtil e metalúrgico.

NUTRIÇÃO ANIMAL

O ácido fosfórico também é utilizado na

fabricação de fosfato bicálcico para nutrição

animal, em combinação com o calcário. O

produto é empregado como complemento

alimentar na pecuária leiteira e de corte,

avicultura e suinocultura, fornecendo o fósforo

e o cálcio necessários ao desenvolvimento

saudável das criações.
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Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa.

Produção de ácido sulfúrico em Cubatão (SP). Jazida de rocha fosfática em Cajati (SP), explorada desde 1938.



Diversos convênios com entidades de ensino e pesquisa, como o Instituto Agronômico de Campinas

(IAC), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Fundação Cerrados, a Fundação MT, a

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), entre outras, completam o foco da Bunge no

aumento da produtividade e na melhoria das práticas de manejo do solo. Essas ações têm colocado a

Bunge Fertilizantes na vanguarda em matéria de soluções para a agropecuária.

PIONEIRISMO

Aprimorar permanentemente os serviços prestados ao cliente é objetivo da Bunge Fertilizantes. Como exemplo,

destaca-se a agricultura de precisão, tecnologia que permite o mapeamento e a análise do solo, gerando

recomendações de adubação e aplicação de fertilizantes a taxas variáveis, tudo monitorado por satélite.

A Bunge produz fertilizantes com diferentes composições, conforme a cultura, o solo, o clima e

o tipo de manejo adotado pelo agricultor. Equipes técnico-comerciais das quatro marcas,

constituídas por mais de 200 engenheiros agrônomos, estão permanentemente em contato

com o produtor, interpretando análises de solo, prestando assistência e levantando as

necessidades locais, o que resulta em desenvolvimento de novos produtos.

Apoio, pesquisa e
tecnologia focados no
produtor rural

A venda de fertilizantes agregada à aplicação: tecnologia a serviço do campo.
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Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa.
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Recordes,
expansão e
desafios

crescimento acelerado do agronegócio nos últimos anos fez do mercado brasileiro de fertilizantes o de

maior crescimento no mundo. O consumo saltou de 13,7 milhões de toneladas em 1999, para 22,8 milhões

em 2003, representando aumento de 66%.
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Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa.

O emprego adequado de fertilizantes impulsionou os níveis de produtividade agrícola do país

nos últimos anos. Para atender a essa crescente demanda, a Bunge Fertilizantes mantém 38

unidades industriais estrategicamente localizadas, de maneira a acompanhar as áreas de

desenvolvimento agrícola.

RESULTADOS ALÉM DAS EXPECTATIVAS

Colaboração mais estreita e busca de sinergias com a Bunge Global Markets (BGM) e a Bunge

Alimentos permitiram à empresa se posicionar melhor em áreas sensíveis, como a aquisição de

matérias-primas no mercado internacional, o fechamento de fretes transoceânicos, a logística

e o relacionamento comercial com o produtor rural.

A unidade de Rio Grande (RS), na região Sul do país.

O manejo de enxofre na unidade de Araxá (MG), região Sudeste do país.



O planejamento estratégico da Bunge Fertilizantes projeta um

crescimento médio de 4% ao ano no mercado brasileiro de fertilizantes

para o período que vai até 2012.

A empresa considera que os custos das matérias-primas importadas

e dos fretes transoceânicos poderão ser obstáculos para se atingir tal

volume. Por isso, uma de suas prioridades é aumentar a produção

interna de macronutrientes, especialmente fosfato.

A Bunge Fertilizantes planeja continuar investindo em prospecção,

com a meta de garantir reservas capazes de suprir o Brasil com 60%

de suas necessidade de fosfatados. Atualmente, o país obtém

internamente apenas 50% do que consome.

Outra prioridade é a logística, área na qual também há importantes

investimentos programados para 2004.

Preparando-se
para um novo período
de crescimento



Os números avalizam a expansão

. A Bunge Fertilizantes gerou cerca de 40% do lucro líquido da

Bunge Brasil.. Faturamento bruto: R$ 6,4 bilhões, 45% maior que o de 2002.. O lucro líquido aumentou de R$ 1,2 milhão em 2002, para

R$ 391 milhões em 2003, um salto de 39.000%.. Lucro bruto: R$ 1,266 bilhão.. Clientes atendidos: 60 mil.. Funcionários (dezembro de 2003): 3.696.. Jazidas em exploração: 2.. Unidades industriais: 38.
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ALIMENTOS



Cuidando da produção, alimentando o mundo.
A Bunge Alimentos é a maior exportadora brasileira do agronegócio, colocando seus produtos

em cerca de 30 países e concentrando operações nas cadeias da soja, do milho e do trigo. Está

fisicamente representada em mais de 200 localidades, de 16 Estados brasileiros. Conta com

uma rede de 223 silos, 25 unidades industriais, instalações em 11 portos. É a maior processadora

de soja da América Latina, a maior importadora de trigo do Brasil e a maior fornecedora de

farinhas, óleos refinados e margarinas no mercado interno.

2
1

Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa.



Originação e esmagamento
A empresa que mais compra grãos
no mercado brasileiro

Silo da unidade de Luís Eduardo Magalhães (BA).
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A Bunge Alimentos trabalha com cerca de 30 mil agricul-

tores, sediados em todo o país. Com eles, mantém uma

autêntica relação de parceria, cuidando para que produzam

sempre mais e melhor. Trata-se de fornecer adiantamento

de recursos para o plantio, fertilizante a ser pago com a

safra futura, organizar ações de apoio e tornar disponíveis

informações técnicas prontas a alavancar os negócios.

Em 2003, a Bunge Alimentos adquiriu 19% a mais de soja

que em 2002. Também intensificou a originação de outras

matérias-primas no mercado interno, especialmente o milho,

cujas compras ultrapassaram 1 milhão de toneladas.

Mais de 70% da soja adquirida pela Bunge Alimentos é pro-

cessada em suas 13 unidades de esmagamento, para ser

transformada em óleo bruto e farelo, primeira etapa de uma

extensa cadeia de produtos. Essas e as demais unidades

industriais da empresa têm certificação ISO 9001:2000, ga-

rantia de qualidade que se completa com o sistema HACCP

– Hazard Analyses Control Critical Points –, utilizado no geren-

ciamento que visa a segurança da saúde do consumidor.

Sempre focada no cliente, a Bunge Alimentos oferece pro-

dutos diferenciados, para atender a necessidades especiais

de utilização, até na primeira fase do processamento da soja.

Em 2003, foi aprovada como fornecedora da Austrália, pas-

sando a ser a primeira empresa do setor na América Latina

autorizada a exportar para aquele país. As rigorosas exigên-

cias dos inspetores australianos prevêem, entre outros itens,

que os produtos vendidos sejam de pura soja, sem qualquer

outra matéria-prima, além de total qualidade sanitária.

Unidade de Rondonópolis (MT), na região Centro-Oeste, por onde se estende a nova fronteira agrícola.

Unidade de Luís Eduardo Magalhães (BA), na região Nordeste, onde o agronegócio tem colaborado para o desenvolvimento econômico e social.



O farelo resultante do esmagamento da soja é majoritariamente

destinado à alimentação animal, como componente de rações. O óleo

dá origem a uma série de produtos para consumo humano. Em 2003,

um dos principais destaques foi a produção de 658 mil toneladas de

óleo refinado de soja. O crescimento de 5,3% em relação ao ano

anterior reafirma a liderança da Bunge Alimentos nesse produto,

sobretudo diante de um encolhimento de 3,5% do mercado.

A produção de margarinas também cresceu, enquanto a de maioneses

e gorduras sofria redução. No conjunto, as vendas internas da área de

Óleos e Derivados totalizaram R$ 2,55 bilhões, com crescimento de

1,4% em relação a 2002.

DIVERSIFICADAS FRENTES DE NEGÓCIOS

Além de chegar diretamente ao consumidor, via comércio varejista,

os produtos da Bunge Alimentos são utilizados como matérias-primas.

A empresa é uma das maiores fornecedoras de gorduras vegetais para

a indústria.

Óleo e derivados
Liderança nacional em
óleo refinado

MBB FOOD SERVICE

As vendas de produtos derivados do óleo bruto (óleo refinado, marga-

rinas, maioneses) representam cerca de 30% dos negócios da Bunge

Alimentos na cadeia soja. É parte da estratégia da empresa manter e

expandir essa área, como forma de agregar valor à matéria-prima.

Com esse fim, foi criada em 2003 a MBB Food Service, joint venture

da Bunge Alimentos com a Martin-Brower, MB, empresa de logística

com operações em diversos países, presente no Brasil desde 1982. A

MBB tem como foco atuar no mercado de food service, que engloba

desde fast food até empresas de catering, restaurantes, hospitais e

hotéis. É a maior distribuidora de produtos para o McDonalds.

Com a MBB, a Bunge Alimentos planeja aumentar sua participação

no mercado de refeições fora de casa, que já fatura R$ 25 bilhões/ano

no Brasil. A joint venture pretende aliviar o profissional de food service

da operação de suprimentos, podendo concentrar-se naquilo que

realmente gera valor ao seu negócio: preparar e servir refeições.
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ara processar o óleo bruto, a Bunge Alimentos mantém nove unidades

industriais, situadas nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa

Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia e Pernambuco. Delas, saíram em

2003 pouco mais de 1 milhão de toneladas de produtos, 95% para o mercado

interno: óleos refinados, margarinas, maioneses e gorduras.





FARINHAS E DERIVADOS

Em 2003, a Bunge Alimentos produziu mais de 1 milhão de

toneladas de farinha em seus nove moinhos localizados no

Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do

Sul, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco e Paraná.

A empresa é líder nacional nos mercados de farinhas para

panificação, indústria alimentícia e food service (restau-

rantes, cadeias de fast food etc.). Para manter essa posição,

oferece produtos adequados às necessidades de seu múltiplo

universo de clientes.

Para a indústria alimentícia, a Bunge Alimentos produz

farinhas de diferentes padrões, cada uma delas adequada

a um tipo de produto. A empresa foi pioneira na tipificação

de farinhas para produção de massas, biscoitos e pães.

As panificadoras contam com as pré-mesclas para pães e

bolos, que reúnem todos os ingredientes secos necessários

ao produto final. A Bunge Alimentos, responsável pelo

lançamento desse conceito no Brasil, é líder absoluta de

mercado, com uma fatia em torno de 18%.
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Trigo e derivados
Liderança nos mercados
industrial, de panificação e de
food service

PARCERIA PARA CRESCER

No final de 2003, a Bunge Alimentos firmou um acordo com a J. Macêdo,

detentora da marca de farinhas Dona Benta, e promoveu a remodelação

dos negócios com o trigo. O novo modelo buscou estabelecer sinergias

entre as duas empresas, mas sem qualquer associação ou alteração na

composição do capital de ambas.

O acordo implicou as seguintes operações:. A venda para a J. Macêdo dos negócios da Bunge relacionados

com massas, sobremesas e misturas para bolos.. Uma permuta entre as duas empresas na área de farinhas. A Bunge

Alimentos transferiu para a J. Macêdo as farinhas voltadas ao con-

sumidor final, recebendo em troca negócios equivalentes voltados

à panificação, indústria alimentícia e food service.. Um acordo operacional, pelo qual a Bunge Alimentos passou a

produzir farinhas domésticas para a J. Macêdo e esta, farinhas

industriais e de panificação para a Bunge Alimentos. Trata-se de

aproveitar melhor a distribuição geográfica dos moinhos das duas

empresas, reduzindo ociosidades e custos de transporte.

O objetivo é permitir que as duas empresas se concentrem nos merca-

dos onde são mais competitivas: Bunge Alimentos em panificação,

indústrias e food service e a J. Macêdo no atendimento ao varejo.

A padaria experimental da Bunge, em São Paulo (à esquerda) e vista interna do moinho de trigo de Ponta Grossa (PR).



Firmeza de
ações para assegurar
o crescimento

A unidade da Bunge Alimentos em Suape (PE).
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Preços convidativos, tanto para soja em grãos quanto para

farelo, aliados a uma safra excepcional no Brasil, criaram

um ambiente favorável às exportações da Bunge Alimentos.

Mas esse quadro também gerou elevação dos custos das

matérias-primas no mercado interno, com a conseqüente

redução das margens de rentabilidade.

DECISÕES ESTRATÉGICAS

Diante dessa conjuntura, a empresa ampliou em 31% seu

volume de originação em 2003 em relação a 2002.  Houve

um aumento significativo nas aquisições pagas com o

fertilizante fornecido na época do plantio, operação em

sinergia com a Bunge Fertilizantes, envolvendo mais de

2.000 produtores rurais.

soja não ficou fora do processo de valorização das commodities verificado em 2003. Embora as projeções de bons

níveis de produção nos Estados Unidos tivessem contido os preços no primeiro semestre, a expectativa não se

concretizou. Confirmando-se as severas perdas na safra norte-americana, foi revertida a tendência de baixa no

início do segundo semestre, fazendo com que a soja fechasse o ano com cotações recordes no mercado internacional.

Além de soja, a empresa adquiriu quase 2 milhões de to-

neladas de outras matérias-primas, praticamente três vezes

mais do que no ano anterior. Este item englobou milho,

sorgo, algodão e trigo. No caso deste cereal, que teve a

maior safra da história de seu cultivo no Brasil, a Bunge

Alimentos aumentou em quase 60% sua originação em

relação a 2002, o que contribuiu para a redução signifi-

cativa das importações.

GANHOS DE PRODUTIVIDADE

Apesar do grande aumento nos volumes de aquisição, a

empresa conseguiu processar mais de 70% da soja

originada, praticamente o mesmo porcentual do ano

anterior. Para tanto, além de ganhos de produtividade em

todas as unidades, foi importante a conclusão da primeira

fase da fábrica de Uruçuí, no Piauí, ao custo de mais de

R$ 40 milhões, que começou a operar em agosto de 2003.

A



Com a soja em grão, farelo e óleo bruto de soja

a empresa registrou, em 2003, aumento nos

embarques e cotações maiores, feliz combina-

ção que foi determinante para seus resultados.

Dos três somados, a Bunge Alimentos exportou

22,8% a mais que em 2002.

ATENÇÃO ESPECIAL AO MERCADO INTERNO

De seus produtos básicos (grãos, farelos e óleos

não refinados), a Bunge Alimentos colocou mais

de um milhão de toneladas no mercado interno,

faturando R$ 660 milhões (expansão de 37,8%).

O principal motor das vendas foi o crescimento

da avicultura de exportação, setor que adquire

farelo de soja para as fábricas de rações.

Medidas para elevar a produtividade das fábricas

e ampliar a produção de alguns itens foram a

ênfase da Bunge Alimentos em sua área in-

dustrial voltada ao mercado interno. O principal

destaque ficou por conta da entrada em opera-

ção de uma nova unidade de produção de

margarinas, localizada em Pernambuco, na qual

a empresa investiu R$ 41,4 milhões.

Um grande esforço para ampliar e aperfeiçoar

a cobertura das vendas  –  com expansão signifi-

cativa no Nordeste, em Minas Gerais e no in-

terior de São Paulo  –  também foi responsável

pelo bom desempenho. Parte importante dessas

ações foi dirigida ao mercado de food service

(refeições fora de casa).

A primeira em exportações

Unidade de Ourinhos (SP).

O terminal de Rio Grande (RS), uma das 14 instalações portuárias da Bunge no Brasil.
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esde a originação até a primeira fase de processamento de matérias-primas, a Bunge Alimentos

obtém cerca de 98% de suas receitas de exportação. O faturamento no mercado externo tem

como base as exportações de soja em grãos, farelo e óleo bruto de soja.

Porto de Paranaguá (PR).



Números da Bunge Alimentos em 2003. Faturamento consolidado: R$ 12 bilhões

(crescimento de 40% sobre o ano anterior).. Receitas de exportação: R$ 6,9 bilhões

(54% maior que em 2002).. Lucro líquido: R$ 575,5 milhões.. Lucro bruto: R$ 1,9 bilhão. Unidades industriais: 34. Funcionários (dezembro de 2003): 6.882

Porto de Suape (PE).



A Bunge Alimentos projeta para 2004 volumes

de exportação bastante semelhantes aos de

2003 nos produtos da cadeia soja, mas com

ganhos de eficiência e rentabilidade. Deverá

também ampliar suas operações com outras

matérias-primas, crescendo com elas tanto nas

exportações quanto no mercado interno.

A empresa considera que há amplas pers-

pectivas de crescimento no mercado interno,

neste e nos próximos anos. Aposta na conti-

nuidade da expansão da avicultura e está

reforçando suas equipes para atender cada vez

melhor esse segmento. Vem contratando bió-

logos e zootecnistas para prestar assistência

técnica ao cliente, especialmente quanto à

formulação de rações com farelo de soja. Vai

continuar investindo no mercado de óleo refi-

nado, margarinas, maioneses e gorduras ve-

getais para processadores de alimentos. Lança

novos produtos em 2004.
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Perspectivas
animadoras alimentam
o futuro

Um dos focos da Bunge Alimentos é a amplia-

ção da capacidade industrial. Já arrendou

unidades de esmagamento de soja em Passo

Fundo (RS) e Dourados (MS). Também em

2004, começa a processar semente de girassol.

Com a inauguração de uma nova unidade em

Rondonópolis (MT), em 2005, vai aumentar a

capacidade de processamento de caroço de

algodão, devendo processar essa semente olea-

ginosa também em Luís Eduardo Magalhães

(BA), projeto a ser implantado até 2007.

Em farinhas de trigo e pré-mesclas, será um

ano de implementação das decisões tomadas

no final de 2003, com ampliação da fatia da

empresa nos mercados de indústria alimentícia,

panificação e food service. São áreas estra-

tégicas, dada a tendência do consumidor de

procurar cada vez mais por pratos prontos,

semiprontos e refeições fora de casa.

Em Rondonópolis (MT) e Luís Eduardo Magalhães (BA), o aumento do processamento de caroço de algodão.



Bunge Fertilizantes e Bunge Alimentos, posicionadas entre as maiores geradoras

de carga do país, têm realizado investimentos e procurado alternativas para

solucionar a questão da precariedade da infra-estrutura de transportes. No que se

refere às exportações brasileiras, o desafio logístico vem sendo enfrentado,

sobretudo, com a busca de sinergias entre o transporte de fertilizantes e o de

grãos, que permitiram à Bunge movimentar perto de 50 milhões de toneladas de

carga, entre fertilizantes (incluindo insumos e matérias-primas), grãos, óleo e farelo

de soja, matérias-primas para indústria alimentícia e produtos de consumo.

A Bunge tem instalações em 14 portos, seja para receber trigo e fertilizantes

importados, seja para exportar soja e derivados. Dispõe de uma rede de silos,

armazéns e terminais de carga em todo o país e conta com o atendimento de uma

grande frota de caminhões de terceiros.

ARMAZENAGEM

Em 2003, a capacidade de armazenagem de grãos foi ampliada em mais 280 mil

toneladas. A elas, outras 200 mil toneladas deverão ser adicionadas em 2004. Em

fertilizantes, está previsto um aumento de 350 mil toneladas na capacidade de

armazenagem.

Bunge Fertilizantes e Bunge Alimentos consideram estratégico dispor nas regiões

agrícolas de uma rede de armazéns e silos. Eles funcionam como pulmões, que

permitem distribuir melhor o transporte ao longo do ano, mantendo um fluxo

constante de fertilizantes, em um sentido, e de produtos agrícolas, em outro.

A ampliação da capacidade de processamento nas próprias regiões produtoras

completa essa estratégia, otimizando tempo, custos e trajetos logísticos. Por isso, a

Bunge vem implantando unidades industriais em áreas de fronteira agrícola.

LOGÍSTICA

Grande frota de caminhões terceirizados se compõe com uma das maiores redes de silos e terminais do país.



Cuidando dos
caminhos do Brasil
nquanto registra grandes safras seguidas, o Brasil olha preocupado para

a precariedade de sua infra-estrutura de transportes, vista como o maior

entrave ao crescimento do agronegócio nacional.
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E

Carregamento de graneleiro no porto de São Fancisco do Sul (SC).



Ampliação de
investimentos portuários



Em 2003, a Bunge Alimentos

implantou terminais de transbordo

em Cruz Alta (RS) e Maringá (PR).

A Bunge Fertilizantes fez o mesmo

no Alto Araguaia (MT), para facilitar

a movimentação do fertilizante que

chega por via férrea: o produto sai

dos vagões e é embarcado nos ca-

minhões que vieram carregando fa-

relo de soja. Atualmente, a empresa

entrega com recursos próprios 70%

do fertilizante que comercializa.

Gradativamente, a Bunge também

vem utilizando mais o transporte hi-

droviário. No Rio Grande do Sul, uti-

liza chatas que navegam pela Lagoa

dos Patos para levar soja até o porto

de Rio Grande e trazer matéria-

prima para os fertilizantes produ-

zidos na fábrica de Canoas (RS).

A presença da Bunge Fertilizantes

no porto de Barcarena (PA) e da

Bunge Alimentos no de Itacoatiara

(AM), com operação pelo terminal

da Hermasa, abre a importante

alternativa de movimentação de

fertilizantes e produtos agrícolas

através dos rios amazônicos.

PORTOS

Em 2003, foi duplicada a capaci-

dade de embarque do terminal da

Bunge Alimentos em Rio Grande.

Em Paranaguá (PR), a companhia

tem exclusividade em um dos ter-

Investir em terminais de carga e de transbordo tem sido o caminho adotado

para melhorar a eficiência dos transportes, sobretudo para permitir melhor

conjugação dos modais rodoviário e ferroviário.

minais privados. Em São Francisco

do Sul (SC), a Bunge Alimentos teve

participação direta na implementa-

ção do corredor de exportação de

granéis sólidos, que, operando a

plena capacidade, irá reduzir à

metade a estadia dos navios.

Para 2004, a principal expectativa

da Bunge é poder retomar os

planos de implantação do mais

moderno terminal do porto de

Santos, compreendendo o Termi-

nal de Grãos do Guarujá, (TGG), e

o Terminal Marítimo do Guarujá,

(Termag), ambos em composição

acionária com outros parceiros. Os

dois serão interligados por uma pêra

ferroviária, para que o vagão que

descarrega soja no TGG siga direto

para o Termag, onde será carregado

com o fertilizante que chegou por

via marítima. Esse projeto é decisivo

para o porto de Santos, que espera

para 2004 um crescimento de 46%

na movimentação de produtos do

complexo soja, chegando a 12,1

milhões de toneladas.

Outro investimento programado é

a construção de um terminal de fer-

tilizantes no porto de São Francisco

do Sul. Trata-se de um porto sub-

utilizado, cuja ampliação da capaci-

dade de movimentação seria muito

importante para desafogar o vizi-

nho porto de Paranaguá.
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Na malha portuária utilizada pela Bunge, incluem-se o Terminal de Tubarão (ES), à esquerda, e o Porto de Recife (PE), acima.



MARKETING & COMUNICAÇÃO

BUNGE FERTILIZANTES

No início de 2003, a Bunge Fertilizantes reformulou sua política de

gestão de marcas a partir de duas linhas estratégicas: a multissegmen-

tação de mercado e a mudança da estrutura comercial, que passou a

contar com gerências multimarcas e gerências de grandes clientes.

Por meio da elaboração de planos de marketing específicos, que

definiram para cada marca um posicionamento claro, a nova estrutura

da área comercial voltou-se para a valorização da história e tradição de

todas elas, com o objetivo de maximizar resultados, fortalecer sinergias,

otimizar procedimentos e reafirmar o foco no cliente.

Outra mudança importante: Iap, Manah, Ouro Verde e Serrana pas-

saram a contar oficialmente com o aval corporativo da Bunge Fertilizantes

em todos os materiais de comunicação. Iap, o fertilizante do pai; Com

Manah, adubando dá; Ouro Verde – Mais vida à sua terra; Serrana - Ao

lado de quem produz foram os slogans revigorados, respeitando as poten-

cialidades e as características de cada uma das marcas.

A continuidade do trabalho em 2004 prevê pesquisas para aquilatar os

efeitos desse tipo de comunicação. A Bunge Fertilizantes também está

reformulando os serviços que presta ao agricultor, de modo a associar

diferentes portfólios a cada marca.

BUNGE ALIMENTOS

A Bunge Alimentos levou adiante em 2003 uma decisão corajosa e

arrojada: reduzir a quantidade de marcas. Em produtos destinados ao

consumidor final, eram cerca de dez (sete só em margarinas e maione-

ses), todas elas conhecidas e respeitadas, com décadas de tradição,

portanto um patrimônio importante da empresa.

Porém, a grande quantidade de marcas dispersava os esforços de marke-

ting e embaralhava o foco da comunicação. Sob essa visão, foi feito

um detalhado estudo para saber quais estavam mais presentes na

lembrança do consumidor e quais agregavam mais valor aos produtos

que representavam.

Com base nesse estudo, a Bunge Alimentos decidiu focar as marcas

voltadas ao consumidor final: Delícia, Primor e Soya. Essas marcas se

dirigem a diferentes públicos e cada uma abrange várias categorias de

produtos, entre óleos, margarinas e maioneses.

No segmento produtos para uso profissional (padarias, restaurantes,

lanchonetes e indústrias), 13 marcas foram convertidas em uma única

macromarca – Bunge Pró – poderoso guarda-chuva de uma ampla linha

de margarinas, gorduras vegetais, farinhas e pré-misturas especialistas.

A nova estratégia está sendo implementada através de uma ampla

sucessão de lançamentos e relançamentos, que, iniciada em 2003, pros-

seguirá por todo 2004. Dentre os eventos de 2003, estão o relançamento

da margarina Primor, ampliada do Nordeste para todo o Brasil, e o da

Delícia, que inovou com a introdução das margarinas com sabor.
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O nome Bunge une uma
constelação de marcas fortes
Para a Bunge, o fortalecimento da unicidade interna assume caráter cada vez mais estratégico.



Preservar a
identidade sob um só
endosso corporativo
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UM SÓ NOME, UMA SÓ IDENTIDADE

Em 2003, a busca da integração crescente passou a contar com o respaldo de efetivas ações de

comunicação. Sob o slogan Cuidando de tudo pra você, do campo até sua mesa, entrou em

cena no Brasil a primeira campanha institucional da Bunge. Nunca, em 185 anos de história, o

grupo havia promovido uma campanha institucional.

Veiculada nas maiores redes de televisão, além de emissoras de rádio, painéis e nas principais

revistas do país, a campanha levou o nome Bunge pela primeira vez ao grande público. O

objetivo foi expor os grandes diferenciais das empresas Bunge, que são a verticalização e a

experiência em todas as fases da produção, desde o fornecimento de insumos básicos aos

agricultores até o produto final, que chega à mesa do consumidor.

RESULTADOS MENSURADOS

Pesquisas realizadas em 2001 e 2002 indicaram que o conhecimento da marca Bunge junto ao

público consumidor era de 2% quando estimulado, caindo para 0% no caso de respostas

espontâneas. No segundo semestre de 2003, nova pesquisa detectou índices de 62% de recall,

relativos à lembrança da campanha institucional, com associação dessa lembrança ao nome e

às atividades da Bunge.

Paralelamente, importantes ações internas acentuaram a unidade e a integração. As revistas

Nosso Campo (Bunge Fertilizantes) e Planeta Bunge (Bunge Alimentos) se encarregaram de

difundir essa unicidade junto aos funcionários. Um grande encontro nacional de voluntários

das empresas Bunge enfatizou o caráter corporativo do programa Comunidade Educativa,

iniciativa da Fundação Bunge.

O ano de 2003 assistiu ainda a entrada em cena dos sites da Bunge Brasil e da Bunge Fertilizantes

e de novos jornais murais, criados de forma a ampliar a sinergia entre as unidades do grupo.

OUTROS AVANÇOS NO CAMPO

DA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA. A Bunge classificou-se entre as cinco empresas

com as melhores campanhas de comunicação

integrada do país no Prêmio Comunicação

de Valor, parceria do jornal Valor Econômico

com a Escola de Comunicações e Artes da

Universidade de São Paulo, USP.. Cuidando de tudo pra você, do campo até

sua mesa foi premiada pela Associação Bra-

sileira de Marketing Rural, ABMR, como a

melhor campanha institucional do ano.. Foi implementada uma política de aten-

dimento a 100% das demandas da imprensa.. A marca corporativa passou a integrar as

embalagens dos produtos da Bunge Fertili-

zantes e da Bunge Alimentos.. Criação da política de atendimento a doa-

ções, patrocínios e apoios culturais, com

foco em educação, meio ambiente e saúde.. Consolidação da política de relacionamento

com as comunidades e organizações não-

governamentais, como a parceria com a

Conservation International, ONG de atuação

internacional na área de meio ambiente.



RECURSOS HUMANOS
Principais benefícios reservados aos funcionários

BUNGEPREV

Entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, que complementa a renda dos

funcionários da Bunge Fertilizantes e da Bunge Alimentos após a aposentadoria. O capital

acumulado chega a R$ 68 milhões. A entidade é custeada pelos funcionários e pelas empresas,

que entram com o equivalente a 200% da contribuição básica de cada contribuinte.

SAÚDE, SEGURO, ALIMENTAÇÃO

Os funcionários e familiares das duas coligadas contam com planos de saúde médico, hospi-

talar e odontológico, além de auxílio para compra de medicamentos, programas que em

2003 beneficiaram milhares de pessoas. Ao longo do ano, as empresas aplicaram o total de

R$ 20.619.000,00 nesses itens.

Os funcionários também estão cobertos por seguros, 24 horas por dia. Em 2003, a companhia

investiu R$ 6.544.765,00 em seguros de acidentes do trabalho e outros R$ 863.579,00 para

subsidiar seguros de vida em grupo. Em alimentação, seja com fornecimento direto, seja por

meio de vales-refeição, foram investidos R$ 15.694.498,00.

COOPERATIVA DE CRÉDITO

Entidade sem fins lucrativos, que fornece crédito a juros baixos aos funcionários da Bunge

Fertilizantes que dela participam. Em 2003, a cooperativa emprestou R$ 8.180.289,00.

Encerrou o ano com um capital acumulado de R$ 3.769.119,00, que pertence aos seus

1.888 cooperados.

Os funcionários da Bunge Alimentos contam com a Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí

(SC), que atua em Gaspar e municípios vizinhos. A partir de 2004, contarão também com

empréstimos a juros baixos por meio da BungePrev.

A Bunge encerrou 2003 com 10.578 funcio-

nários, soma dos contingentes da Bunge

Fertilizantes e da Bunge Alimentos. Trata-se de

uma das maiores comunidades de trabalho do

país, que se espalha por 16 Estados. Ao longo

do ano de 2003, a folha de pagamento somou

R$ 252.292.396,00, aos quais deve-se acres-

centar outros R$ 50 milhões correspondentes

aos programas de participação nos lucros e

resultados. Em 2003, a Bunge recolheu um

total de R$ 95.309.500,00 em encargos sociais

obrigatórios (FGTS, previdência social etc).

Além do amparo assegurado por essas contri-

buições, os funcionários das duas controladas

contam com benefícios suplementares que lhes

dão tranqüilidade para trabalhar e produzir.

As duas empresas investem permanentemente

no aprimoramento de seu quadro de pessoal,

caminho fundamental ao seu próprio aprimo-

ramento. Ao mesmo tempo, ao longo dos anos,

vem construindo um sistema de proteção a seus

trabalhadores, que lhes garante a necessária

tranqüilidade para produzir, reforçando os

vínculos mútuos de confiança e dedicação. Esse

sistema de proteção inclui cuidados com segu-

rança e saúde ocupacional e benefícios extensi-

vos aos familiares, como assistência médica,

hospitalar e dentária, auxílio para compra de

medicamentos, alimentação, transporte etc.
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Cuidando das
pessoas, alicerces
das nossas ações





Um dos destaques na Bunge Fertilizantes em 2003 foram as ações de

formação e treinamento em Segurança e Saúde Ocupacional (SSO),

área que, juntamente com preservação ambiental, concentrou o foco

dos investimentos da empresa. Foi criada a Gerência Corporativa de

Segurança e Saúde Ocupacional e consolidado o Plano Diretor de SSO,

cuja meta é tornar a Bunge Fertilizantes referência nacional nessa área

até 2007. Com esse propósito, ao longo de 2003 a empresa investiu

R$ 2.300.000,00 em planejamento, sistemas, equipamentos de pro-

teção e capacitação voltados à segurança e saúde ocupacional.

Em 2003, a Bunge Fertilizantes também investiu R$ 2.935.000,00 em

treinamento e desenvolvimento, com destaques para o Curso de Relações

no Trabalho (para gerentes, chefias e supervisores de todas as unidades

industriais), Treinamento relacionado ao Planejamento Comercial (6M),

Agendamento (voltado a chefias, supervisores e coordenadores comer-

ciais) e um seminário ministrado pela DuPont (para sensibilização e cons-

cientização de aspectos de Segurança e Saúde Ocupacional, envolvendo

presidência, vice-presidência, diretores, gerentes, chefias e supervisores).

Na Bunge Alimentos, os investimentos em formação e treinamento

chegaram a R$ 4,9 milhões, devendo ser ampliados para R$ 10,7 milhões

GERANDO IMPOSTOS, CONTRIBUINDO

DECISIVAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS. Folha pagamento: R$ 252.292.396,00. Encargos legais: R$ 95.309.500,00. Participação nos resultados: R$50.000.000,00. Assistência Educacional:  R$ 2.604.505,00. Impostos Recolhidos:. Cofins: R$ 300.563.661,00. Pis: R$ 138.765.531,00. ICMS: R$ 343.470.307,00. ISS: R$ 2.032.959,00. CPMF: R$ 60.983.082,00. IR: R$ 187.846.779,00. Contribuição Social sobre o Lucro: R$ 72.321.466,00
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em 2004. Produtividade, qualidade dos produtos, segurança, preserva-

ção ambiental e motivação dos funcionários são os principais objetivos.

Um dos destaques em matéria de formação do pessoal na Bunge

Alimentos refere-se aos treinamentos para atender às normas do sistema

OHSAS 18001, o mais importante do mundo em segurança e saúde

ocupacional. Em 2003, foram recomendadas à certificação OHSAS as

unidades de Campo Grande (MS) e Bauru (SP). Outro ponto importante

foi o treinamento para certificação ISO 14001, do Sistema de Gestão

Ambiental, envolvendo as unidades de Ourinhos (SP), Luís Eduardo

Magalhães (BA), certificadas em 2003; Cuiabá (MT) e Rondonópolis (MT),

a serem certificadas em 2004 juntamente com outras oito unidades.

LIDERANÇAS BUNGE

Em matéria de formação de lideranças, o destaque em 2003 foi o

LDP – Leadership Development Program, programa de desenvolvi-

mento de executivos, que, além de focar em questões de estratégia,

gestão de processos e pessoas, possibilita a integração dos executivos

da Bunge em todo o mundo. Cerca de 75 pessoas participaram do

LDP no Brasil em 2003. Ao final do programa, mais de 400 gerentes

terão se beneficiado dessa ação.

Formação,
treinamento,
desenvolvimento



ALINHAR POSICIONAMENTOS PARA GARANTIR O CRESCIMENTO

. A Bunge opera em setores que exibem boas taxas de crescimento,

com excelentes perspectivas macroeconômicas de longo prazo.. O crescimento econômico nos países em desenvolvimento

deve exceder 5%. Globalmente, o índice é de 3%. A população

mundial é de seis bilhões de pessoas. E vai continuar crescendo: é

esse, portanto, o mercado potencial da Bunge. Para fazer frente

a ele, a empresa manterá as posições de liderança e de novas

conquistas em regiões que vêm registrando acelerado cresci-

mento: América do Sul, Ásia e Leste Europeu.. O consumo global de farelo de soja vem, nos últimos 15 anos,

crescendo a taxas médias anuais de 4,6%, tornando promissoras

as margens de atuação da Bunge no segmento.. Em 2003, a Bunge deu passos decisivos para consolidar o

crescimento na América do Sul e no Leste Europeu. No Brasil,

foram construídos 12 silos e uma unidade de esmagamento e

refino em larga escala no Nordeste. No Leste Europeu, foram

reforçados os investimentos logísticos na Ucrânia, adquiridos

negócios integrados de farelo e óleo de girassol na Romênia e na

Bulgária, e ampliada a capacidade de importação e exportação

por meio de uma joint venture na Latvia.. A China contabiliza 63% do crescimento global nas importações

de grãos de soja. As importações de farelo de soja no sudeste

asiático devem registrar elevação de 23% até 2012. A Bunge é a

maior exportadora de produtos de soja para a Ásia e continua

reforçando sua presença na região.. Enquanto a demanda global de fertilizantes permanece estável, o

consumo brasileiro registra invejáveis taxas de crescimento. A Bunge

ocupa posição privilegiada no mercado brasileiro e projeta inves-

timentos contínuos no país.. O consumo global de óleo vegetal, nos últimos 15 anos, tem

crescido, em média, 4,8% ao ano. A Bunge acompanha essa

expansão, com uma estratégia de crescimento disciplinado nos

mercados mais atrativos do mundo. Na Índia, em 2003, adquiriu

o negócio de óleo engarrafado da Hindustan Lever, além de uma

outra empresa integrada de esmagamento e refino.

A BUNGE NO MUNDO

FOCO NA EFICIÊNCIA

. Em 2003, a Bunge processou, comercializou e transportou mais

de 107 milhões de toneladas de grãos, sementes oleaginosas,

fertilizantes e produtos alimentícios, fornecidos através de uma

rede global de aquisição e processamento, e transportados por

rodovias, ferrovias e hidrovias para clientes e consumidores em

mais de 60 países. A redução, mesmo que de alguns centavos

de dólares por tonelada, dos custos de mineração de fosfato,

do embarque de sementes oleaginosas ou da manufatura de

óleo comestível pode gerar benefícios para os acionistas. Por

essa razão, a Bunge vem concentrando seus esforços na

excelência operacional.. Uma fotografia instantânea das operações de frete marítimo

da Bunge revelaria a importância da logística para os negócios.

A empresa pode ter em um único dia até 150 embarcações

contratadas navegando pelos oceanos. Com taxas diárias de frete

marítimo em 2003 de até US$ 50 mil por navio, fica claro que o

gerenciamento eficiente dos transportes é essencial para a

sustentação da empresa e que o planejamento logístico eficiente

é vantagem competitiva crítica.. Gerenciar embarques em tempo real e manusear cargas em portos

próprios asseguram maior eficiência e melhores margens. Por isso,

a Bunge investe significativamente na melhoria dos sistemas

logísticos. Aplicativos para gerenciamento on-line de fretes

marítimos permitem planejar e monitorar embarques para reduzir

o tempo de tráfego e evitar atrasos em portos congestionados.. Investimentos em infra-estrutura física são reservados a áreas

geográficas chave. Uma delas é o porto de Derince, no Mar

Negro, Turquia. Derince conta com um terminal de importação

próprio, por meio do qual a Bunge fornece farelo de soja e milho

ao mercado turco, garantindo ainda uma porta de entrada para

fazer frente às crescentes exportações agrícolas do Leste Europeu.. Melhorar a eficiência é princípio fundamental. Faz parte da

cultura Bunge. Os resultados podem ser mensurados pelos índices

que mostram que os volumes cresceram, em média, 22% ao ano

nos últimos 36 meses, enquanto o crescimento do lucro líquido

chegou a 76% ao ano no mesmo período.
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Cultivando o
crescimento seguro em solos
férteis e promissores

ocada na eficiência, a Bunge tem como objetivo ser a melhor e mais integrada empresa

de agronegócios e alimentos do mundo.



EXCELÊNCIA EM PRODUTOS E SERVIÇOS

. Em 2003, Bunge e DuPont formaram uma aliança estratégica a

partir de três iniciativas. A parceria na agricultura de produção

provê aos produtores sul-americanos nutrientes, herbicidas e defen-

sivos agrícolas de ponta. A aliança de biotecnologia dá acesso à

ciência de classe mundial praticada pela DuPont. A Solae Company,

na qual a Bunge detém participação de 28%, é uma das principais

produtoras de ingredientes para a indústria de alimentos.. A Bunge tem efetivos programas de apoio ao produtor rural,

objetivando a obtenção de colheitas maiores com custos mais baixos

e o alívio das pressões de fluxo de caixa ao oferecer assistência

técnica de ponta e servir como ligação para o mercado global.. Funcionários da Bunge (são 23 mil no total, em todo o mundo)

proporcionam serviços altamente personalizados aos produtores

rurais. Também são oferecidas ferramentas de controle eletrônico

de contas – através da web e de centros de atendimento – que

asseguram o acesso em tempo real a preços das commodities e

dos produtos, além das notícias dos mercados e outras informações.. A equipe de gerenciamento de risco financeiro auxilia os

compradores     de     commodities a administrar de maneira eficiente

as incertezas inerentes aos negócios. A Bunge identifica e

quantifica os riscos (com base nos cenários de mercado) e estrutura

soluções focadas nos clientes.. As equipes de vendas, marketing e tecnologia proporcionam

serviços, treinamento e apoio a clientes originadores eserviços, treinamento e apoio a clientes originadores eserviços, treinamento e apoio a clientes originadores eserviços, treinamento e apoio a clientes originadores eserviços, treinamento e apoio a clientes originadores e

processadores de alimentosprocessadores de alimentosprocessadores de alimentosprocessadores de alimentosprocessadores de alimentos, enquanto cientistas sediados em

centros globais de pesquisa e desenvolvimento na Américacentros globais de pesquisa e desenvolvimento na Américacentros globais de pesquisa e desenvolvimento na Américacentros globais de pesquisa e desenvolvimento na Américacentros globais de pesquisa e desenvolvimento na América

do Norte e Europado Norte e Europado Norte e Europado Norte e Europado Norte e Europa buscam inovações para processos e produtos.. O grupo também conduz pesquisas para desenvolver inovaçõesinovaçõesinovaçõesinovaçõesinovações

de produtosde produtosde produtosde produtosde produtos que possam ser rapidamente introduzidas no

mercado e aplicadas de forma prática pelos clientes.. A Bunge trabalha intensamente para que os clientes recebam os

produtos adequados às suas expectativas, na quantidade certa,produtos adequados às suas expectativas, na quantidade certa,produtos adequados às suas expectativas, na quantidade certa,produtos adequados às suas expectativas, na quantidade certa,produtos adequados às suas expectativas, na quantidade certa,

no momento certo e com o preço certono momento certo e com o preço certono momento certo e com o preço certono momento certo e com o preço certono momento certo e com o preço certo. Na essência,

“descommoditiza” commodities“descommoditiza” commodities“descommoditiza” commodities“descommoditiza” commodities“descommoditiza” commodities ao proporcionar um grande

número de serviços e opções de produtos que permitem maior

customização, qualidade e eficiência.customização, qualidade e eficiência.customização, qualidade e eficiência.customização, qualidade e eficiência.customização, qualidade e eficiência.. O grupo de marketing internacional da Bunge conduz o comércio

agrícola nos principais mercados e gerencia a venda e distribuição

eficientes de commodities a clientes em mais de 60 países clientes em mais de 60 países clientes em mais de 60 países clientes em mais de 60 países clientes em mais de 60 países.

Todos os dias, consolida sua imagem graças à colaboração, serviço,

confiança, consistência e confiabilidade expressos junto ao

mercado e retratados no índice de retenção de clientes: 100%.índice de retenção de clientes: 100%.índice de retenção de clientes: 100%.índice de retenção de clientes: 100%.índice de retenção de clientes: 100%.

. Comercializa óleos comestíveis e gordurasóleos comestíveis e gordurasóleos comestíveis e gordurasóleos comestíveis e gordurasóleos comestíveis e gorduras para o setor de food

service nas Américas do Norte e do Sul e na Europa.. Também comercializa óleos, gorduras, farinhas e outros ingre-

dientes usados na produção de alimentos industrializados e

produtos para panificação na Europa, Américas do Norte e do

Sul. É a maior processadora a seco de milho do mundo eÉ a maior processadora a seco de milho do mundo eÉ a maior processadora a seco de milho do mundo eÉ a maior processadora a seco de milho do mundo eÉ a maior processadora a seco de milho do mundo e

detém a liderança na moagem de trigo no Brasildetém a liderança na moagem de trigo no Brasildetém a liderança na moagem de trigo no Brasildetém a liderança na moagem de trigo no Brasildetém a liderança na moagem de trigo no Brasil.. Comercializa grãos e farelosgrãos e farelosgrãos e farelosgrãos e farelosgrãos e farelos usados na produção de ração animalração animalração animalração animalração animal

em todo mundo, fertilizantes NPK e fosfato para ração animal na

América do Sul.

MODELO OPERACIONAL ÍMPAR

. Integração, preservação e prática de valores solidamenteIntegração, preservação e prática de valores solidamenteIntegração, preservação e prática de valores solidamenteIntegração, preservação e prática de valores solidamenteIntegração, preservação e prática de valores solidamente

estruturados, espírito empreendedor: estruturados, espírito empreendedor: estruturados, espírito empreendedor: estruturados, espírito empreendedor: estruturados, espírito empreendedor: são esses os grandes

diferencias da Bunge.. A coordenação entre as unidades de fertilizantes e agronegóciounidades de fertilizantes e agronegóciounidades de fertilizantes e agronegóciounidades de fertilizantes e agronegóciounidades de fertilizantes e agronegócio

gerou uma economia próxima a US$ 5 milhões em 2003economia próxima a US$ 5 milhões em 2003economia próxima a US$ 5 milhões em 2003economia próxima a US$ 5 milhões em 2003economia próxima a US$ 5 milhões em 2003, por

meio de melhorias no gerenciamento de fretes marítimos e ter-

restres. Por último, a habilidade de fornecer insumos de baixoa habilidade de fornecer insumos de baixoa habilidade de fornecer insumos de baixoa habilidade de fornecer insumos de baixoa habilidade de fornecer insumos de baixo

custo para o negócio de produtos alimentícioscusto para o negócio de produtos alimentícioscusto para o negócio de produtos alimentícioscusto para o negócio de produtos alimentícioscusto para o negócio de produtos alimentícios permitiu ampliar

substancialmente a fatia no mercado brasileiro de margarinasmercado brasileiro de margarinasmercado brasileiro de margarinasmercado brasileiro de margarinasmercado brasileiro de margarinas

nos últimos 15 anos, com uma participação superior a 33%33%33%33%33%..  O estilo de gerenciamentoestilo de gerenciamentoestilo de gerenciamentoestilo de gerenciamentoestilo de gerenciamento da Bunge é orientado para

resultadosresultadosresultadosresultadosresultados. Operando dentro de uma estrutura padrão de rígidos

controles financeiros, gerentes de unidades têm autonomiaautonomiaautonomiaautonomiaautonomia para

identificar oportunidades locais e reagir rapidamente às condi-

ções de mercado.. Atitudes marcadas pela responsabilidade pessoalresponsabilidade pessoalresponsabilidade pessoalresponsabilidade pessoalresponsabilidade pessoal, comprocomprocomprocomprocompro-----

metimentometimentometimentometimentometimento, trabalho em equipetrabalho em equipetrabalho em equipetrabalho em equipetrabalho em equipe e iniciativa iniciativa iniciativa iniciativa iniciativa definem a cultura

corporativa em todos os níveis. Lideranças talentosas, unidades

de negócio auto-suficientes, apoio à tomada de decisões indivi-

duais, com base no mercado e conhecimento do clienteconhecimento do clienteconhecimento do clienteconhecimento do clienteconhecimento do cliente, confe-

rem à Bunge agilidade organizacionalagilidade organizacionalagilidade organizacionalagilidade organizacionalagilidade organizacional para encarar desafios e

oportunidades em mercados que se movimentam rapidamente.
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DESTAQUES FINANCEIROS BUNGE LIMITED

(US$ em milhões), exceto dados relativos a ações e número de funcionários.  Exercícios findos em 31 de dezembro

Demonstrações consolidadas 2003 2002 2001

Volumes (em milhões de toneladas métricas) 107 86 71

Vendas líquidas $ 22,165 $ 13,882 $ 11,302

Depreciações e amortizações 184 168 163

Lucro operacional por segmento:

Agronegócio 274 283 155

Fertilizantes 242 192 137

Produtos alimentícios 102 46 19

Lucro operacional total 618 521 311

Lucro na venda do negócio de

ingredientes de soja (criação da Solae) 111 - -

Lucro nas operações antes dos impostos e das

participações dos acionistas minoritários 723 481 264

Lucro líquido (a) $ 411 $ 255 $ 134

Dados consolidados selecionados do Balanço Patrimonial

Capital de giro operacional (b) $ 1,128 $ 1,155 $ 952

Estoques de realização imediata  (c) 1,868 1,517 764

Ativo imobilizado, líquido 1,882 1,965 1,539

Ativos totais 9,884 8,349 5,443

Endividamento de curto e longo prazos 3,394 3,403 1,813

Dívida financeira líquida, ajustada (d) 1,024 1,404 844

Participação dos acionistas minoritários 554 495 493

Patrimônio Líquido $ 2,337 $ 1,472 $ 1,376

Outras informações

Preço por ação de fechamento do mercado $ 32.92 $ 24.06 $ 23.28

Capitalização de mercado $ 3,289 $ 2,390 $ 1,936

(a) 2003, incluindo ganho pela venda do negócio brasileiro de ingredientes de soja de US$ 111 milhões.

(b) Capital de giro operacional é igual ao ativo circulante (excluindo caixa e equivalentes, títulos e estoques de realização

imediata) menos passivo circulante (excluindo dívida de curto prazo, inclusive de parcelas de curto prazo relacionadas

às dívidas de longo prazo).

(c) Estoques de realização imediata são estoques de commodities agrícolas prontamente conversíveis em dinheiro devido

às suas características, a existência de mercados estabelecidos formalmente e mecanismos internacionais de preços.

(d) Segue conciliação do endividamento financeiro líquido ajustado:

US$ em milhões. Em 31 de dezembro

2003 2002 2001

Dívida de curto prazo $ 889 $ 1,250 $ 803

Dívida de longo prazo, incluindo porção de curto prazo 2,505 2,153 1,010

Endividamento total 3,394 3,403 1,813

Menos -

Caixa e equivalentes 489 470 199

Títulos de realização imediata 13 12 6

Estoques de realização imediata 1,868 1,517 764

Endividamento financeiro líquido ajustado $ 1,024 $ 1,404 $ 844



EXECUTIVOS DAS EMPRESAS BUNGE

Bunge Brasil

Vilmar de Oliveira Schürmann – Diretor-Presidente

Mário Alves Barbosa Neto

Sérgio Roberto Waldrich

Milton Notrispe

Carlo Filippo Massimiliano Lovatelli

Adalgiso Maia Telles e Sousa

Bunge Alimentos

Sérgio Roberto Waldrich – Diretor-Presidente

Charles von der Heyde

Ernesto Augusto Ferreira

Haroldo Pedro Gianezini

Helio José Effting

José Zílio

Lina Paes de Barros Fagundes

Martinho da Mota Silveira

Murilo Braz Sant’Anna

Sérgio Sabino da Silva

Bunge Fertilizantes

Mário Alves Barbosa Neto – Diretor-Presidente

Ariosto Riva Neto

Paulo Cesar Matias Tinoco

Rogério Paulo Calderón Peres

Francisco de Assis Sens

Manuel Arturo Lira

Maurício Ferreira da Rosa Sampaio

Olavio Massao Takenaka

Roberto Favero Fravet

Rosangela Maria Oliveira Lutti

Vicente Humberto Lôbo Cruz

Vital Jorge Lopes

ENDEREÇOS

Bunge Brasil S/A

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 5º andar

05804-900   São Paulo, SP

Tel.: 55 11 3741.5550

www.bunge.com.br

Bunge Alimentos S/A

Rodovia Jorge Lacerda, s/n, km 20, Poço Grande

89110-110   Gaspar, SC

Tel.: 55 47 331.2222

www.bungealimentos.com.br

Bunge Fertilizantes S/A

Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco D, 3º e 5º andares

05804-900   São Paulo, SP

Tel.: 55 11 3741.5550

www.bungefertilizantes.com.br
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Publicação Institucional da Bunge Brasil
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