
Entre janeiro e setembro de 2008 a
trading Amaggi Exportação e Impor-
tação Ltda., empresa líder do grupo

do mesmo nome, realizou exportações no
valor de quase US$ 621,9 milhões, conside-
rando-se apenas as operações realizadas a
partir de Mato Grosso. Isso significou cres-
cimento de 44,2% em relação aos mesmos
nove meses de 2007, quando as vendas
externas atingiram US$ 431,4 milhões.

O desempenho assegurou ao grupo a
posição de quarto maior exportador no
Estado, atrás apenas das três gigantes do
setor de grãos - Bunge Alimentos, líder no
Estado, Cargill Agrícola e Archer Daniels
Midland do Brasil (ADM). Mas a empresa
tem planos mais ambiciosos para o futuro:
quer se consolidar como a primeira multi-
nacional genuinamente de Mato Grosso.

Segundo o presidente do grupo
Amaggi, Pedro Jacyr Bongiolo, em 2007
o faturamento consolidado alcançou a
marca de US$ l bilhão. Medida em reais,
a receita líquida somou mais de R$ 2
bilhões em 2007, com resultado opera-
cional de R$ 134,7 milhões. Esse foi o re-
sultado, entre outros negócios do grupo,
da venda de 2,7 milhões de toneladas de
soja (15% da produção mato-grossense)
e de 782 mil toneladas de milho (10% da
colheita estadual).

Oficialmente, a direção do grupo não
faz previsões, nem mesmo comenta sobre
volumes exportados, preferindo atuar
sem muito alarde. Mas projeções não des-
mentidas apontam a perspectiva de um
faturamento na casa de US$ 1,8 bilhão
para 2008, numa estimativa construída
antes da piora do cenário mundial.

De qualquer forma, os passos rumo
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à internacionalização da trading foram
acelerados a partir de junho de 2008,
quando sua subsidiária em Roterdã, na
Holanda, começou a operar. A Amaggi
Europe BV foi constituída para comer-
cializar grãos originados pelo grupo
no país, eliminando a necessidade de
contratar agentes e brokers. Também vai
intermediar vendas de grãos de outras
empresas do Brasil e da Argentina cujo
destino é a Europa-por sinal, o principal
mercado das exportações da Amaggi.

Para o primeiro ano de funciona-
mento, a subsidiária européia do grupo
deveria movimentar algo próximo a 1

milhão de toneladas, com suporte de 15
especialistas em comércio internacional
contratados pelo escritório holandês.
A empresa foi buscar técnicos com
profundo conhecimento das rotinas e
exigências do mercado europeu. A ope-
ração européia poderá renovar o fôlego
exportador do grupo, numa fase que se
imagina bastante complicada para o
comércio mundial de forma geral.

Outro projeto destacado por Bongiolo
foi a implantação de uma nova indústria
de esmagamento em Lucas do Rio Verde
(MT), com capacidade para 3 mil tonela-
das por dia. A fábrica entrou em operação



no fim de maio de 2008, depois de receber
investimentos estimados em R$ 100 mi-
lhões, e vai produzir farelo e óleo degoma-
do. Por enquanto, não foram confirmados
planos de instalar uma linha de refino
e envase na unidade. Acrescentando as
esmagadoras de Cuiabá (com potencial
para 1,6 mil toneladas por dia) e de Itaco-
atiara (AM) - onde processa outras 2 mil
toneladas diárias -, a capacidade total do
grupo foi elevada para 6,6 mil toneladas.
A Amaggi exporta em torno de 80% de
sua produção de soja em grão e derivados
para mercados na Europa e na Ásia.

Ainda em Lucas do Rio Verde, o novo
complexo industrial recebeu R$ 30 mi-
lhões em investimentos para projetos de
reflorestamento e a construção de dois
armazéns, cada um com capacidade para
62 mil toneladas. Na visão de Bongiolo, o
crescente investimento na criação e em
unidades de abate de aves e suínos no Es-
tado - processo liderado pelos grupos Sa-
dia e Perdigão -justifica o investimento, já
que as projeções de médio e longo prazos
consideram a perspectiva de crescimento
da demanda regional por rações. O grupo
conseguirá, ainda, preservar sua meta de
processar pelo menos metade de todo o
volume de soja em grão que origina.

Para dar apoio à área industrial e
sustentar as estratégias de exportação,

a Amaggi mantém uma rede de 39 ar-
mazéns estrategicamente localizados em
Mato Grosso e Rondônia. Do total, 24 uni-
dades pertencem ao grupo e 15 são arren-
dados, colocando à disposição da empresa
uma capacidade estática equivalente a 2,2
milhões de toneladas. Segundo Bongiolo,
isso cobre toda a produção de Rondônia e
75% da produção mato-grossense.

O presidente da Amaggi faz questão
de ressaltar o investimento de US$ 65
milhões realizado em 2007 pela Hermasa
Navegação da Amazônia. A Hermasa é o
braço logístico do grupo e opera a Hidro-
via do Madeira, incluindo o minério de
ferro em seu cardápio. A empresa de nave-
gação mobiliza uma frota de 21 barcaças
na operação, cada uma com capacidade
para 5,5 mil toneladas, além de quatro
rebocadores, para levar o minério desde
Santana (AP) até Belém (PA).

A Hermasa investiu, de 1997 até mea-
dos da atual década, aproximadamente
R$ 335,6 milhões entre Porto Velho
(RO) e Itacoatiara, incluindo armazéns,
terminais de carga e descarga, unida-
des de esmagamento de soja, barcaças,
empurradores e geração de energia. O
dinheiro serviu para colocar em opera-
ção o trecho de 1,1 mil quilômetros de
hidrovia no Rio Madeira, permitindo
a ligação mais barata desde o porto de

Itacoatiara até os principais mercados
mundiais. Movimenta anualmente cerca
de 2,3 milhões de toneladas de grãos e 65
mil toneladas de fertilizantes. Em 2007,
a Hermasa incorporou nove barcaças
novas à sua frota, que passou a contar
com 73 embarcações no total.

Segundo Bongiolo, a alternativa
de logística criada na região tornou
possível o acréscimo de 10% nos preços
normalmente recebidos pelos produ-
tores do norte de Mato Grosso, quando
comparado aos custos do escoamento da
soja até Santos por meio de rodovia. "A
hidrovia possibilitou uma nova rota de
escoamento da produção do noroeste de
Mato Grosso e de Rondônia, por meio do
Rio Madeira, o que estimulou a cultura da
soja nestas regiões."

Além de indústrias e empresas de lo-
gística, o grupo mantêm a Divisão Agro,
encarregada de cuidar das lavouras do
grupo. A Amaggi explora 125 milhectares
de soja e 16 mil hectares de algodão,
plantando, na safrinha, 23 mil hectares de
milho. Ao todo são quase 165 mil hectares
de área plantada, distribuídos em dez
fazendas em Mato Grosso que cobrem um
território ligeiramente superior a 215 mil
hectares. Isso corresponde a 2,5% de toda
a área de grãos de Mato Grosso (8,6 mi-
lhões de hectares na safra 2007/2008).
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