
randes empresas da área alimen
tícia escolhem o Complexo Indus
trial e Portuário de Suape para no

vos investimentos. No ano passado, a Bun
ge Alimentos instalou no local um moinho 
de trigo avaliado em R$ 165 milhões. Até o 
final de 2011, o Grupo Selmi, com fábricas 
em São Paulo e no Paraná, finca bandeira 
em Pernambuco com uma unidade de pro
dução de massas, enquanto a Adram, dona 

da marca Nutrivita, vai abrir uma planta 
para entregar floco e amido de milho, com 
aporte de US$ 35 milhões. Os três empre
endimentos devem criar 700 empregos 
diretos. Ao mesmo tempo, empresários 
locais investem em condomínios de logís
tica e distribuição para prestar serviços às 
companhias com operações no porto. 

Em setembro de 2009, a Bunge cortou a 
fita de um moinho de trigo, para a produ
ção de farinha e derivados, em um inves
timento de R$ 165 milhões. A capacidade 
de moagem é de 1,9 mil toneladas de trigo 

por dia, com possibilidade de expansão 
para até 2,6 mil toneladas/dia. A unidade 
gera 220 empregos diretos e mais de mil 
postos indiretos. 

Além da planta, o empreendimento da 
Bunge no local inclui silos com capacidade 
para armazenar 50 mil toneladas de trigo 
e um terminal portuário que pode receber 
até 800 toneladas de matéria-prima por 
hora. Segundo declarações do presidente da 
Bunge Alimentos, Sérgio Waldrich, o inves
timento consolida a posição de liderança da 
empresa no mercado de trigo do Nordeste. 



O moinho está integrado às operações 
da Trigo Brasil, empresa de gestão de ser
viços de moagem administrada pela Bun
ge Alimentos e pela cearense J.Macêdo. A 
ideia é atender aos setores industriais e de 
consumo doméstico com a produção de fa
rinha de trigo e misturas para panificação 
das marcas Suprema, Soberana, Primor e 
Jangada, além de toda a linha de misturas 
para bolos Pré-Mescla e Bentamix. 

A Bunge está no Estado desde 1914, com 
um moinho de trigo em Recife. Em 1990, 
abriu uma unidade industrial de refino de 
óleo de soja em Suape. A fábrica foi amplia
da em 2006, com a instalação de linhas de 
envase de óleo de soja comestível das mar
cas Soya e Primor e das margarinas Delícia, 
Primor e Soya. 

Até o final de 2011, o Grupo Selmi, cuja 
receita líquida é de R$ 411,6 milhões, tam
bém vai integrar o polo de indústrias ali
mentícias de Suape com uma unidade de 
massas secas e instantâneas. O investimen
to é de R$ 15 milhões e a estimativa é abrir 
120 vagas de trabalho. 

"Escolhemos Suape por ter uma locali
zação estratégica, próximo a Recife e de fá
cil acesso ao interior do Nordeste", afirma 
o presidente da empresa, Ricardo Selmi. 
"Além de ser uma área que favorece a ex
portação pela presença do porto." 

A expectativa é que a planta incremente 
em 20% a produção total do grupo. Com 
mais de 120 anos de atividade, a compa
nhia de 865 funcionários atua nos merca

dos de massas, farinhas, bolos, biscoitos, 
queijo ralado, café e azeite - com as marcas 
Renata e Galo. Além da futura planta de 
Suape, a Selmi tem unidades fabris em Su
maré (SP) e Londrina (PR), além de 51 mil 
metros quadrados de centros distribuido
res que cobrem mais de 60 mil pontos de 
venda no Brasil. 

A capacidade de produção mensal da 
companhia é estimada em 11 mil tonela
das de massa, 3 mil toneladas de farinha 
e misturas para bolo, além de mil tonela
das de biscoitos e 400 toneladas de bolos 
e bolinhos. Desse total, 400 toneladas são 
exportadas mensalmente para 27 países. 
O Brasil é considerado o terceiro maior 
produtor mundial de massas secas, atrás 
da Itália e dos Estados Unidos. O mercado 
nacional, com um faturamento superior a 
R$ 5 bilhões, produz cerca de 1,3 milhão de 
toneladas de massas por ano. 

Outra empresa do setor alimentício que 
desembarca em Suape é a paulista Adram, 
dona da marca Nutrivita, que vai produzir 
floco e amido de milho no local. Segundo 
a Secretaria de Desenvolvimento Econô
mico de Pernambuco, vão ser gerados 350 
empregos diretos e dois mil indiretos. O 
investimento é de US$ 35 milhões. 

A planta da Adram em Suape será a ter
ceira do grupo no país. Hoje, Pernambuco 
é o principal mercado da empresa, com 
uma fatia de 60% do consumo do flocão, 
produto usado para preparar o cuscuz. A 
nova fábrica terá capacidade para moer 15 

toneladas de milho por mês. A expectativa 
é que a operação comece em 2011. 

Atentas à necessidade de distribuição 
dos produtos das empresas que chegam 
a Suape, companhias locais de logística 
também anunciam investimentos. A per
nambucana GL Empreendimentos, que 
tem participações em shopping centers da 
região e trabalha com locação de imóveis, 
vai abrir, em julho, um complexo de con
domínios para logística e distribuição em 
Jaboatão dos Guararapes. "Já há amplia
ções planejadas do projeto para dezembro 
de 2010 e a partir de 2011", adianta o dire
tor da companhia, Cláudio Fontenelle. O 
investimento da empresa é de R$ 200 mi
lhões, em três anos. 

"Vamos atender à demanda do merca
do, fornecendo às companhias instalações 
para estoque e distribuição." O condomí
nio logístico tem cerca de 200 mil metros 
quadrados de área construída e deve criar 
4 mil empregos. A expectativa é receber até 
16 clientes. "Já estamos em negociação com 
duas empresas", revela Fontenelle, sem ci
tar nomes. A GL Empreendimentos preten
de investir R$ 80 milhões em Pernambuco, 
em 2010, em negócios com condomínios 
industriais e imóveis comerciais. 

Para atrair mais empresas da área de 
logística à região, a prefeitura de Jabo
atão dos Guararapes criou uma lei, no 
início do ano, que isenta companhias 
do setor do pagamento do Imposto So
bre Serviços (ISS). 
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