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Bungepodesetornara3ªmaior
doBrasilemaçúcareálcool
Eduardo Magossi
Gustavo Porto

AmultinacionalBunge,umdos
maiores grupos de agronegó-
cio do mundo, está perto de se
tornar a terceira maior produ-
tora brasileira de açúcar e ál-
cool. Segundo fontes, a empre-
sateriaassinadoumacordopa-
ra a aquisição das participa-
ções do Grupo Moema em seis
usinas, por um valor estimado
entre US$ 100 a US$ 105 por
tonelada de cana-de-açúcar
processada. Como o Grupo
Moema possui uma capacida-
de de moagem de cerca de 13,5
milhõesde toneladas, a estima-
tiva é de que o negócio possa
atingirUS$ 1,35 bilhão. O valor
estaria bem acima dos US$ 65
por tonelada pagos pela Cosan
pelaNovAmerica.
O controle doGrupoMoema

édivididode formahomogênea
entre os empresários Maurilio
Biagi, Eduardo Junqueira e os
herdeiros de Armando Jun-
queira. Os principais motivos
para a venda seria a divergên-
ciaentreossócios,alémdadívi-
da, estimadaentreR$ 1bilhãoe
R$ 1,5 bilhão pelas fontes do
mercado. Tanto a Bunge como
o Grupo Moema negaram que
um acordo de compra já tenha
sido fechado.
Com sede em Orindiúva, no

interior de São Paulo, o Grupo
Moema é formado por seis usi-
nas,dasquaisaempresadetém

o controle de apenas duas: a
Usina Moema, onde possui
100% do capital, e a Usina Fru-
tal, com56%docontrole (osde-
mais44%estãonasmãosdemi-
noritários). Nas demais quatro
usinas, a empresa não possui o
controle. Na Usina Vertente,
possui 50% das ações e os ou-
tros 50% pertencem à Humus
Participações. Na Itapagipe, a
Moema possui 43,75%, a Car-

gill outros 43,75% e o restante
está nas mãos de minoritários.
Na Usina Guariroba, a Moema
possui 40%, a CFM possui 30%
e a Humus Participações ou-
tros 30%. Já aUsina OuroOes-
te tem 50% do controle com a
Moema, e os 50% restantes es-
tão com oGrupoArakaki.
A aquisição fará com que a

Bunge tenha uma moagem de
16milhõesdetoneladasdecana

já a partir da próxima safra.
Apenas comoGrupoMoema, a
Bungelevaumamoagemdeca-
na-de-açúcar estimada em 13,5
milhõesde toneladas, umapro-
dução de 16,5 milhões de sacas
de açúcar e de 637 milhões de
litrosdeetanolporsafra.Amul-
tinacional jápossui80%daUsi-
na Santa Juliana, no Triângulo
Mineiro,quepossuimoagemes-
timada em2,5milhões de tone-

ladas de cana. A Bunge tam-
bémtem2projetosemconstru-
ção: a usina Pedro Afonso, no
Tocantins, suasegundaplanta,
que deve começar suas opera-
ções, em2010, commoagemde
1,4milhãode toneladas, eaUsi-
naMonte Verde, em Ponta Po-
rã,noMatoGrossodoSul, tam-
bém com capacidade inicial de
moagemde1,4milhãodetonela-
das, em 2012.
Se confirmada, a compra do

GrupoMoemapelaBungecolo-
caa empresa no topodosmaio-
res produtores do Brasil. Fica
atrás apenas Cosan (60 mi-
lhões de toneladas de moagem
de cana) e LDC-SEV (40 mi-
lhões) e um pouco à frente de
São Martinho e Guarani (com
cerca de 13 milhões de tonela-
das cada). A cooperativa Coo-
persucar possui capacidade de
moagemde67milhõesde tone-
ladas de cana, levando-se em
conta todos os seus sócios.
AintençãodaBungeeracom-

prar todas as usinas do Grupo
Moema integralmente. Fontes
domercado informamque isto,
contudo, ainda não aconteceu.
“O negócio com o Grupo Moe-
ma foi fechado e agora o próxi-
mo passo será a negociação
com os demais acionistas, por-
que a Bunge quer o controle de
todas as seis usinas”, disse fon-
te próxima à negociação. Na
configuraçãoatual, aBunge te-
rá apenas maioria da Usina
Moema e na Frutal. ●

Michelly Chaves Teixeira

A ascensão das classes C e D
abre às companhias aéreas
perspectivas de negócios ani-
madoras,masfoiavoltadosvia-
jantes a negócios que mereceu
destaquenosbalançosfinancei-
ros da TAM e Gol. Parte da ex-
pansão de 26% do mercado do-
méstico no terceiro trimestre,
na comparação com o mesmo
períodode2008, éatribuídape-
lasaéreasàsviagenscorporati-
vas,queengrenamumaretoma-
da neste cenário de reativação

da atividade econômica.
Para o presidente da TAM,

LíbanoBarroso, este segmento
deve manter o ritmo histórico
de superar duas vezes e meia a
expansão do PIB, estimada em
5% pelos economistas para
2010. Segundo ele, esse merca-
do reagiu de formamais clara a
partir da segunda quinzena de
setembro. Até 15 de dezembro,
abuscadestesclientesporvoos
continuará “forte”,masdepois,
até o fim de janeiro, entram em
cenaosviajantesa lazer. “Avol-
tadoviajanteanegócioscoinci-

decomapercepçãodemelhora
do momento econômico”, afir-
mouoexecutivo.Hoje, cercade
75% dos passageiros da TAM
viajam a negócios, enquanto a
média do mercado ronda os
68%, diz Barroso.
A Gol também detectou um

aumento no número de passa-
geiros corporativos no terceiro
trimestre, segundo Eduardo
Bernardes, diretor comercial
da empresa. Além da melhora
na economia, contribuiu para a
maior procura de usuários cor-
porativos a integração da ma-

lha aérea com a Varig, além da
possibilidade de os clientes da
Golacumularemmilhasnopro-
grama de milhagem Smiles.
Dos clientes que viajam pela
Gol, 62% pertencem ao merca-
docorporativo.“Em2001,quan-
doaGol iniciou suasoperações,
perto de 80% dos viajantes na
indústria brasileira de aviação
eramdeste segmento”, diz.
As duas empresas disputam

palmo a palmo os clientes pes-
soas jurídicas. Segundo os da-
dosmaisrecentesdaTMCBra-
sil (Associação das Empresas

Administradoras de Viagens
de Negócios do Brasil), no pri-
meiro semestre a TAM tinha
52% das vendas nacionais de
seis agências de viagens corpo-
rativas filiadasàentidade.Ape-
sarda liderança, aparticipação
é inferior aos 61,4% indicados
nos primeiros seis meses de
2008. O grupo Gol/Varig, por
sua vez, saiu de 34,2% para
40,7% no período.

PREÇOS
Oconsultor deAviação daBain
& Company, André Castellini,

observa que o crescimento do
mercadoaéreo,sejacompassa-
geiros de turismo ou de negó-
cios, não significou umamelho-
ranastarifasnamesmapropor-
ção.Somenteagoraéqueapers-
pectiva de recomposição dos
preços das passagens começou
aocorrer.DadosdaAssociação
Nacional de Aviação Civil
(Anac) mostram que o preço
médio das passagens aéreas
em outubro subiu 16,6% nos
voos nacionais, na comparação
comsetembro.Ovalormédiofi-
cou em R$ 312,20 em outubro,
anteosR$267,75verificadosno
mês anterior.
Alémdapolíticaagressivade

preçosdasempresas,Castellini
diz que o excesso de oferta de
assentos tambémdificulta a re-
cuperação das receitas. ●

AGRONEGÓCIOS

Segundo fontes, empresa já teria fechado acordo para compra do Grupo Moema, em negócio de US$ 1,3 bilhão

Viagensdenegóciosaquecemmercadoaéreo
Volta dos passageiros corporativos vem sendo fundamental para o crescimento do setor

●●●A Açúcar Guarani fechou a
contratação de um empréstimo
de pré-financiamento de expor-
tação no valor de US$ 20 mi-
lhões com o banco de investi-
mento francês Natixis. Os recur-
sos deverão entrar na empresa
nos próximos dias, de acordo
com o diretor financeiro da Gua-
rani, Reynaldo Benitez. Segun-
do ele, o empréstimo faz parte
da estratégia do grupo de alon-
gar o perfil da dívida. O novo
empréstimo tem prazo de paga-
mento até 2011. Além do em-
préstimo da Natixis, a Guarani
divulgou também a contratação
de um empréstimo de mútuos
com a controladora Berneuil
Participations, empresa do Gru-
po Tereos que detém a maior
parte das ações da Guarani. O
empréstimo com a controladora
foi dividido em duas parcelas,
de US$ 137,5 milhões e outra de
€ 20 milhões, ambas já incorpo-
radas à empresa.
Segundo o presidente da Gua-

rani, Jacyr Costa Filho, este em-
préstimo é apenas uma renova-
ção de outro mútuo realizado
durante a crise. “Esta renova-
ção é um sinal da confiança da
nossa controladora em nosso
trabalho”, disse. ● E.M.
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