
Cosan e São Martinho
fazem parceria logística

Luiz Fernando Veiga

O presidente da Associação Bra-
sileira de Shopping Centers
(Abrasce), Luiz Fernando Vei-
ga, está otimista. Se, no ano pas-
sado, em plena crise econômica
global, o setor cresceu 10%, a

expectativa para este ano é ain-
da melhor: 12%. Em entrevista
ao Estado, ele comenta a chega-
da do grupo Iguatemi a Brasília
e as perspectivas do mercado
brasileiro.

● O Distrito Federal tem índices
econômicos elevados, o que o
torna um mercado promissor no
ramo de shopping centers. Mas,
com 17 empreendimentos desse
tipo em funcionamento hoje na
região, ainda há espaço para
crescimento?
Vou ser um pouco mais abran-
gente. O Brasil, de uma manei-
ra geral, está absolutamente
aberto para a entrada de mais
shopping centers. Temos ao to-
do 392 shoppings, e este ano te-
mos a perspectiva de inaugurar

21. É shopping espalhado pelo
País inteiro. Brasília está real-
mente muito bem, acompa-
nhando o desenvolvimento ho-
rizontal do setor no Brasil, que
veio resolver os problemas do
consumidor de uma forma
mais segura e cômoda. É um de-
senvolvimento equilibrado em
todo o território, não há o forta-
lecimento específico de uma
área do Brasil, e sim de todas as
regiões.

● Qual o impacto da chegada do

grupo Iguatemi a Brasília?
O Iguatemi é certamente uma
grife consagrada no Brasil, que
prima pelo bom gosto e pela
maneira profissional de fazer as
coisas. O mercado de Brasília
vai ganhar muito com essa inau-
guração e ganham também os
concorrentes. Vai melhorar os
demais shoppings, porque nin-
guém gosta de perder o merca-
do consumidor. A reforma do
ParkShopping (shopping do
Distrito Federal que ampliou o
número de lojas e a área no ano

passado) é um sinal disso.

● A previsão da Abrasce é de
que o setor cresça 12% nas ven-
das em 2010, acima dos 10% veri-
ficados no ano passado. Os nú-
meros podem ser maiores, não?
Acho que a nossa previsão para
2010 é conservadora. Ano passa-
do, mesmo com o susto da cri-
se, prevíamos um crescimento
de 8% e subimos 10%. Hoje, o
nosso consumidor está otimis-
ta, acho que vamos crescer ain-
da mais. /R.M.M.

Iguatemi aposta no luxo em Brasília
Com investimento de R$ 180 milhões, shopping levará pela primeira vez grifes como Louis Vuitton para fora do eixo Rio-São Paulo

Eduardo Magossi

A multinacional Bunge extin-
guiu os cargos de presidente da
Bunge Alimentos e da Bunge
Fertilizantes, aprofundando a
reestruturação na gestão admi-
nistrativa na empresa. Com a re-
formulação, o presidente do bra-
ço de fertilizantes, Mário Barbo-
sa, e o presidente do de alimen-
tos, Sérgio Waldrich, deixam

suas funções executivas e pas-
sam a compor o conselho de ad-
ministração da Bunge Brasil.

Procurado pela Agência Esta-
do, o diretor corporativo de co-
municação e sustentabilidade
da Bunge, Adalgiso Teles, confir-
mou a informação. “As presidên-
cias da Bunge Alimentos e Bun-
ge Fertilizantes serão unidas
em um único cargo, o de presi-
dente da Bunge Brasil, ocupado
pelo ex-ministro Pedro Paren-
te.” Segundo Teles, a reestrutu-
ração tirará o foco da gestão por
empresas e vai privilegiar as
áreas de negócios. A mudança
foi divulgada aos executivos da
empresa na quarta-feira e deve-
rá ser informada oficialmente

ao mercado nos próximos dias.
Na prática, as empresas Bun-

ge Alimentos e Bunge Fertilizan-
tes se transformam em áreas de
negócios sob o guarda-chuva da
Bunge Brasil, como agribusi-
ness, açúcar e bioenergia e Amé-
rica Latina. Essas áreas de negó-
cios terão vice-presidentes que
se reportarão a Parente.

Na área de fertilizantes, a ges-
tão será de Ariosto Riva. Gilber-
to Tomazoni segue na área de
alimentos e ingredientes e, na
área de agribusiness, o responsá-
vel será Murilo Santana. O vice-
presidente de açúcar e bioener-
gia será Martinho Mota. Ricar-
do Brito, que veio do Grupo
Moema, será presidente do con-

selho de administração de Bioe-
nergia e não ocupará um cargo
executivo. A divisão de América
Latina terá como vice-presiden-
te Daniel Maldonado. Parente
será o único executivo a se repor-
tar ao CEO mundial da Bunge,
Alberto Weisser.

Waldrich, da Bunge Alimen-
tos, e Barbosa, da Bunge Fertili-
zantes, deixam suas funções exe-
cutivas depois da consolidação
da presença da Bunge no Brasil.
Há 37 anos na Bunge, Waldrich
foi responsável pelo fortaleci-
mento da divisão trigo com a in-
corporação da J. Macedo. O exe-
cutivo também foi um dos prin-
cipais responsáveis pelo cresci-
mento da Bunge na área de agri-

business e pelo fortalecimento
da rede logística da multinacio-
nal, além de tomar as primeiras
iniciativas em direção ao setor
de açúcar e bioenergia. Barbosa
chegou à Bunge em 1980 com a

missão de vender a Bunge Ferti-
lizantes. Mas, ao longo de 30
anos, fez o negócio crescer e se
consolidar para, somente agora,
ser vendido à Vale, em negocia-
ção que está em andamento.

Bunge aprofunda reestruturação na gestão

IMPACTO DO PROJETO

● Ganho de escala

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

Os tapumes ainda fazem parte
da paisagem, dividindo espaço
com montes de terra, cami-
nhões, tratores, operários e algu-
ma névoa de poeira que tinge o
céu de marrom. A partir de 30 de
março, no entanto, o canteiro de
obras deve abrir alas para o Igua-
temi Brasília, o primeiro shop-
ping center de grande porte a ser
inaugurado no Brasil neste ano,
segundo informações do setor.

Os números são superlativos:
200 lojas, R$ 180 milhões de in-
vestimento, 32 mil metros qua-
drados de área bruta locável, 1,5
mil empregos criados quando o
empreendimento estiver funcio-
nando.

Dono do maior Produto Inter-
no Bruto (PIB) per capita e da
maior renda per capita do País, o
Distrito Federal receberá grifes
estrangeiras que não tinham
chegado antes ao Planalto Cen-
tral, como a italiana Ermenegil-
do Zegna, a francesa Louis Vuit-
ton e a inglesa Accessorize. E o
grupo Iguatemi ancora em um
mercado dos mais cobiçados, on-
de já existem pelo menos 17 con-
correntes, de acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce).

Luxo. “Enxergamos uma opor-
tunidade bem concreta de bus-
car um mercado de representati-
vidade do Brasil”, diz Alberto
Candellero, vice-presidente pa-
ra a América Latina da Ermene-
gildo Zegna. A marca de alta-cos-
tura abre em Brasília a sua pri-
meira loja fora do eixo Rio-São
Paulo. O espaço de 230 m² terá
uma sala de luxo, com atendi-
mento personalizado para auto-
ridades – membros dos Três Po-
deres e embaixadas, por exem-
plo.

“Brasília possui um estilo de
vestir bem formal e as pessoas
viajam muito para o exterior, de

onde já conhecem a marca”, diz
Candellero. A cidade deve ser in-
cluída nas comemorações do
centenário da Ermenegildo Zeg-
na, com eventos especiais e a
oferta de produtos limitados.

No caso da marca de acessó-
rios femininos Accessorize, a ex-
pectativa é que a loja em Brasília
impulsione entre 6% e 8% o fatu-
ramento da grife no Brasil.

“Estamos muito confiantes
no mercado do Distrito Fede-
ral”, afirma o sócio-diretor Rob-
son Tatimoto.

“Uma pesquisa encomenda-
da nos mostrou que as brasilien-
ses e as mineiras são as mulhe-
res que mais usam acessórios.
No Sul, são mais usados acessó-
rios de frio, já no Nordeste são
os de verão. Em Brasília, com-
pram-se todos”, observa. O lan-
çamento da coleção outono-in-
verno da Accessorize ocorrerá
na cidade.

O surgimento do Iguatemi
Brasília também fez a Louis Vuit-
ton abrir na capital da República
a primeira loja distante do Rio e

de São Paulo. É a sexta no Brasil,
onde a marca de artigos de luxo
já está presente há 20 anos. Para
celebrar a inauguração do Igua-
temi e os 50 anos de Brasília, se-
rá lançado um produto exclusi-
vo: um lenço de R$ 1.120 criado a
partir da obra do artista Vik Mu-
niz.

O cardápio de compras do em-
preendimento inclui, além da
Louis Vuiton, marcas como Ani-
male, Calvin Klein, Colcci, La-
coste, Mandi, Nike, Osklen, Swa-
tch e Burberry.

Valorização. O Iguatemi Brasí-
lia fica localizado no Lago Norte,
uma das áreas mais nobres do
Distrito Federal. Como já era es-
perado, o shopping fez com que
os terrenos vizinhos se valorizas-
sem. Nesse aspecto, o empresá-
rio gaúcho Arnaldo Sonda fez,
nas suas palavras, “o melhor ne-
gócio da vida”. Ele comprou há
15 anos uma área no meio do na-
da, onde decidiu abrir uma gale-
teria. Foi criticado por colegas
que não viam prosperidade em
uma vizinhança tão carente de

movimento.
Passaram-se anos, surgiram

edifícios, estabelecimentos e,
agora, o Iguatemi.

“Estou prevendo um cresci-
mento de 20% (no número de
frequentadores do restaurante)
para este ano”, diz Sonda. Ele es-
tima que o terreno valorizou
300% só com a chegada do shop-
ping e diz que pelo menos 20 pes-
soas já lhe ofereceram oferta de
compra. Promete não sair do en-
dereço – e vai fazer compras ao
lado, claro.

ENTREVISTA

O grupo São Martinho e a Ru-
mo Logística, braço logístico da
Cosan S.A., anunciaram parce-
ria em um projeto de embarque
e transporte ferroviário de açú-
car do interior de São Paulo até o
Porto de Santos. O acordo vai re-
duzir os custos logísticos de

transporte da commodity em
cerca de 20%. O potencial da par-
ceria é de embarque e transpor-
te de dois milhões de toneladas
de açúcar na safra 2011/12.

Segundo o presidente do Gru-
po São Martinho, Fábio Ventu-
relli, o acordo prevê a utilização

do terminal de embarque de açú-
car da São Martinho em Pradó-
polis, região de Ribeirão Preto,
para fazer a captação do açúcar.
“Hoje o terminal é utilizado ape-
nas para embarcar o açúcar da
São Martinho, mas possui uma
capacidade excedente que será
utilizada agora.” O terminal pos-
sui capacidade de armazenagem
estática de 220 mil toneladas,
10% do volume anual esperado.
Além disso, também possui um
pátio com espaço para cerca de
100 vagões ferroviários.

Pelo acordo, o terminal da São
Martinho – localizado na linha
férrea da ALL, parceira da Rumo
– vai receber o açúcar de usinas

da região e embarcá-lo nos va-
gões da Rumo até Santos. A ex-
pectativa é de que, do total de
açúcar embarcado, um terço se-
ja de produto da empresa, um
terço de usinas da Cosan e um
terço de outras empresas. “O ter-
minal da São Martinho e o poten-
cial logístico da Rumo são com-
plementares em um projeto que
trará redução de custos e tam-
bém de tempo”, afirma o presi-
dente da Rumo, Julio Fontana
Neto.

Fontana diz que, ao concen-

trar a captação de açúcar da re-
gião de Ribeirão Preto, a Rumo
vai ganhar em escala ao aumen-
tar o volume transportado. Os
custos podem ser menores se o
embarque for efetivado em San-
tos, via os terminais da própria
Rumo. “Existe essa opção de se
embarcar nos terminais da Ru-
mo, mas não uma obrigação.”
Helder Gosling, diretor de logís-
tica da São Martinho, ressalta
que os ganhos logísticos vão re-
duzir o custo de frete do açúcar
de todo o Centro-Sul. / E.M.

● Recursos
O total de investimento no
shopping de luxo será de
R$ 180 milhões

● Tamanho
Ao todo, serão construídas
200 lojas no centro de compras

● Movimento
A previsão do volume de
frequentadores do shopping por
dia é de 35 mil pessoas

● Mercado de trabalho
Serão criados cerca de 1,5 mil
empregos diretos

● Espaço
Só a loja da Ermenegildo Zegna
terá 230 metros quadrados, que
inclui uma sala de luxo para
atendimento personalizado de
autoridades

● Mercado
A marca de acessórios femini-
nos Accessorize prevê alta do
faturamento no País de 6% a 8%

● Novo eixo
A grife Louis Vuitton vai abrir no
shopping sua primeira loja dis-
tante do eixo Rio-São Paulo.
Essa será a sexta no Brasil

Acordo entre usinas visa à
redução de custos

20%
é a queda prevista no custo
logísticio de transporte do açúcar

‘O nosso consumidor
está otimista’
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Bunge Alimentos e
Bunge Fertilizantes viram
áreas de negócios e seus
presidentes passam a
integrar conselho

Presidente ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS

Luxo no Cerrado. Novo shopping Iguatemi em obras: centro de compras será inaugurado no dia 30 de março em Brasília

Novo cargo. Pedro Parente assumiu este ano a Bunge Brasil
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