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Joint venture investirá US$ 100 milhões para negociar grãos no Norte e Nordeste 
 
Duas das maiores tradings de soja do país anunciaram ontem a criação conjunta de uma 
empresa para explorar as oportunidades das fronteiras agrícolas. A francesa Louis Dreyfus 
Commodities (LDC) e o grupo mato-grossense André Maggi unirão suas experiências e 
dividirão os riscos de apostar na produção de soja e milho nos estados de Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia. 
 
Cada empresa ficará com 50% da Amaggi & LDCommodities, nome dado à joint venture. 
Investirão juntas US$ 100 milhões na sua infraestrutura. A companhia terá gestão 
independente, e vai trabalhar na originação de grãos. Basicamente, comprará a produção de 
agricultores da região e a venderá prioritariamente para a LDC e o grupo Maggi. Não está 
descartada a entrada no esmagamento de soja, no futuro.  
 
Nenhum dos grupos têm atuação forte nas regiões Norte e Nordeste. Com a parceria, esperam 
crescer e abocanhar logo uma boa parte da produção dos estados em que passarão a atuar. As 
regiões são as vedetes entre as fronteiras agrícolas, e têm grande perspectiva de crescimento 
da produção. 
 
A nova companhia atuará próxima dos agricultores, como suas donas, no modelo típico de 
relação entre tradings e produtores rurais: as primeiras fornecem insumos agrícolas e os 
segundos pagam com produção. 
 
Estrutura 
 
Dentro de cinco anos, o objetivo da nova empresa é originar um milhão de toneladas de grãos 
e faturar R$ 700 milhões. "O objetivo é que a joint venture compre 15% da produção dessas 
regiões, independentemente de quanto elas produzam", afirma o presidente do grupo André 
Maggi, Pedro Jacyr Bongiolo. 
 
Até lá, a joint venture terá 12 armazéns. Dois deles foram inaugurados no ano passado pela 
LDC, no interior da Bahia, e serão incorporadas pela nova empresa. Na safra 2008/2009, essas 
duas unidades devem comercializar 250 mil toneladas de grãos. No ano que vem, outras três 
unidades de armazenagem devem ser construídas no Maranhão, em Tocantins e no Piauí. 
 
O volume anual de um milhão de toneladas de grãos é significativo. No ano passado, a LDC 
movimentou 4,5 milhões de toneladas de soja, e o grupo Maggi outras 3,8 milhões. A Amaggi 
& LDCommodities também movimentará milho, mas a soja é o principal produto. 
 
A empresa começa utilizando o porto de Aratu (BA) para as exportações, mas pretende usar 
também o porto de Itaqui (MA). "A logística é o grande desafio da região", diz o presidente da 
LDC no Brasil, Kenneth Geld. Bongiolo acredita que a chegada da empresa à região vai 
viabilizar investimentos em infraestrutura de transportes, seja com capital próprio ou público. 
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