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Russo fica rico com soja e investe no Brasil
ASTAKHOV DMITRY/AFP–10/1/2008
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BLOOMBERG NEWS / MOSCOU

Influência. Alexander Lutsenko (E), da Sodruzhestvo, com o primeiro-ministro russo Medvedev
ram com 70% da sua receita.
A empresa opera 2.225 vagões
de trens, o que a torna a segunda
maior operadora de silos de
grãos, e controla quase 32 quilômetros de linhas férreas que suportam cerca de 580 vagões. E
controla também um terminal
marítimo e uma rede de armazéns no Brasil e na Rússia, com
capacidade para 950 mil toneladas de grãos.
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mentou 53%. Isso impulsionou
os negócios com soja na Rússia.
Segundo o Departamento de
Agricultura dos Estados Unidos,
aproduçãodesojapararaçãoanimal deve chegar a 2 milhões de
toneladas em 2012, 69% mais do
que em 2009. Em 2011, a Sodrugestvo produziu 825 mil toneladas de soja e 200 mil toneladas
de óleo de soja, que contribuí-
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mesmo tempo permitirá o acesso da Mitsui nos negócios com
raçãoanimalnaRússiaenasantigas repúblicas soviéticas.
O investimento da Mitsui dá à
Sodrugestvo mais valor de mercado – de acordo com um analista do setor de agronegócios da
Rússia, considerando a dívida líquida de US$ 250 milhões, a empresa tem valor patrimonial de
US$ 1,95 bilhão. Pelos dados
compilados pela Bloomberg, o
valor da Sodrugestvo é de pelo
menos US$ 1,3 bilhão. A Mitsui
vê “potencial de crescimento”,
disse o empresário.
O valor da empresa de Lutsenko aumentou na década passada
quando o governo deu subsídios
à agricultura para aumentar a
produção dos produtores de suínos e aves russos, maiores compradores do farelo de soja. De
2004 a 2011, a produção de aves
russa dobrou e a de suínos au-
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Em 1993, Alexander Lutsenko
abandonou uma carreira militar
aindanoinício noExército russo
para testar um adágio econômicoqueaprendeunoPoliticalCollege of Arms, em Minsk. Mesmo
nos períodos mais difíceis, dizia
oprovérbio,umtrabalhobemadministrado na agricultura sempre dá lucro.
Lutsenko criou uma companhia que se transformou no Sodrugestvo Group, com sede em
Luxemburgo, a maior processadoradesojada Rússia,e teveinúmeras oportunidades para ver se
a teoria se sustentava ou não.
Quando o rublo desabou em
1998, ele usou as reservas em dólar da companhia para pagar primeiro seus credores estrangeirosmaisimportantes.Umadécada depois, à medida que concorrentes reduziam suas operações
em meio à recessão global, ele
expandiu seus negócios, investindo em novas fábricas, terminais marítimos e estradas.
“Nossa companhia sempre
cresceu nas crises”, disse Lutesenkonoseu escritórionacidade
deSvetly,naregiãodeKaliningrado,noBáltico.“Temosumadisciplina férrea.” Essa disciplina ajudou o empresário de 50 anos e
sua mulher Natália a juntar uma
fortuna imensa, segundo o
Bloomberg Billionaires Index.
Sua receita em 2011 foi de US$ 1,7
bilhão – o dobro das vendas em
2008 – e hoje ele controla 33% do
mercado do farelo de soja para
alimentaranimaisnaRússia.Lutsenko nunca esteve num ranking
internacional de fortunas.
Em julho a Mitsui, com sede
em Tóquio, adquiriu 10% na Sodrugestvo. A aliança vai unir os
recursosdedistribuiçãoemarketing da Mitsui com as operações
de grãos da empresa russa e ao

fornecedores de alimentos para
suínos e aves. No fim do terceiro
ano de atividade, já contava com
42 depósitos em toda a Comunidadede Estados Independentes.
Em1998,asvendasanuaischegaram a US$ 150 milhões.
Muitos executivos da Sodrugestvo são antigos oficiais do
Exército. Em 1998, quando o rublo perdeu mais de três vezes o
valoranteodólar,osclientesrussos cambalearam. Lutsenko fez
questão de que seus fornecedores na Europa ocidental fossem
pagos em primeiro lugar, o que
lhedeucredibilidadecomosprodutores de aditivos que temiam
negociar com empresas russas.
Em2004,ele deu início àconstrução de um terminal marítimo
perto de Svetily e duas fábricas
de moagem de soja para reduzir
sua dependência dos fornecedores locais e estrangeiros. Nos
três anos seguintes, investiu
US$ 400 milhões em ativos e hoje investe mais US$ 450 milhões
numa terceira fábrica e num terminal de armazenamento na região de Kaliningrado.
“A Sodrugestvo foi a primeira
empresaaveropotencialdomercadoderação àbasede soja”, disse Andrey Sizov, diretor da empresadepesquisademercadoSovEcon, com sede em Moscou.
“Eles ocuparam este nicho rapidamenteedesdeentãovêmcrescendo tão rápido que não há espaço para algum concorrente.”
Lutsenko está expandindo as
operações no Brasil que, junto
com a Argentina, é um dos maiores exportadores de soja para a
Rússia. As novas operações ampliarão a produção, capacidade
de distribuição e armazenagem
da empresa na América do Sul .
Em 2010 a Sodrugestvo criou
uma joint venture com a Carol,
uma das maiores cooperativas
agrícolas do país e um ano depois adquiriu a Líder Armazéns
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Alexander Lutsenko abandonou carreira militar, criou a maior processadora do grão na Rússia e vai expandir suas operações no Brasil

olho no Brasil

ALEXANDER
LUTSENKO
EMPRESÁRIO RUSSO

“Nossa companhia sempre
cresceu nas crises.”
“Temos uma disciplina férrea.”
“Queremos tentar nossa
sorte em outros países.”

Berlim Oriental em 1962. No início dos anos 80, depois de estudar propaganda no Exército soviético, iniciou carreira militar.
Mas perdeu o incentivo com o
colapso da URSS, quando os oficiais do novo Exército russo sofreram cortes nos salários.
Ele deixou as forças armadas e
se tornou empresário. Abriu sua
primeiraempresaparavenderfarinha de peixe e outros aditivos a

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2012, Economia & Negócios, p. B9.

Gerais, a maior provedora brasileira de armazenagem e transferência de grãos.
“DecidimosampliarnossapresençanoBrasilnocampodageração e processamento de soja e
outras commodities e para termos acesso a um dos mercados
mais dinâmicos do mundo”, disseStephaneFrappat,diretorexecutivo da Sodrugestvo.
Lutsenkoesperaqueasempresas no Brasil em breve estejam
superando suas operações domésticas. “Não temos a intenção de crescer impetuosamente
naRússia. Queremos tentarnossa sorte em outros países.”
Anúncio
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