
Bunge vai investir R$ 3,2 bilhões em adubos para ser 3ª do mundo 
Fabiana Batista 
 
A Bunge Fertilizantes, que neste ano deve quase dobrar seu faturamento com a venda de 
adubos no Brasil, quer ser a terceira maior empresa produtora de fosfatos do País. Para isso, 
anunciou ontem investimentos de R$ 3,2 bilhões. Serão quatro projetos de exploração dessa 
matéria-prima, dos quais três em Minas Gerais e um em Santa Catarina. Parte do recurso virá 
da Fosfertil, sobre a qual a Bunge detém controle acionário por meio da holding Fertifós 
(52,35% das ações ordinárias) e também de financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os projetos devem somar juntos a partir de 
2011 a produção de 1,2 milhão de toneladas de fosfato, o que significa quase dobrar a 
produção atual da Bunge e da Fosfertil, que é de 1,7 milhão de toneladas.  
 
"Seremos a terceira maior do mundo, atrás somente da OCP, no Marrocos, e da Mosaic, nos 
Estados Unidos", avisa Mário Barbosa, presidente da Bunge Fertilizantes. Os projetos, segundo 
ele, começarão a maturar no ano de 2009 e devem reduzir parte da dependência que o Brasil 
tem da importação de fosfatados. No ano passado, o consumo brasileiro de fósforo foi de 4 
milhões de toneladas, dos quais 2 milhões foram importados. "Deixaremos de comprar do 
exterior metade desse volume com a exploração dessas minas", afirma Barbosa.  
 
Entre os investimentos já anunciados, o maior foi de R$ 2 bilhões na mina de Salitre, em 
Patrocínio (MG). O projeto será tocado por meio da Fosfertil e deve entrar em operação em 
2011 com capacidade de 700 mil toneladas de fósforo. No bolo de investimentos anunciados 
também está a ampliação do complexo da Fosfertil de Uberaba (MG) e das minas de Tapira 
(MG) e Catalão (GO), que juntos estão demandando recursos da ordem de R$ 300 milhões 
para produzir 120 mil toneladas. Ainda, uma nova mina de fósforo será aberta em Araxá (MG) 
com capacidade de produção de 290 mil toneladas de fósforo, com conclusão prevista para 
2009 e investimentos de R$ 320 milhões.  
 
Uma outra mina de fosfato será também aberta em Anitápolis (SC), por meio da subsidiária 
Indústria de Fertilizantes Catarinense ( IFC). O início da operação desta mina está previsto 
para 2011 com produção de 105 mil toneladas de fósforo e investimentos de R$ 565 milhões.  
 
A Bunge Fertilizantes faturou no ano passado no Brasil R$ 8 bilhões e, segundo Barbosa, a 
expectativa para este ano é de algo entre R$ 12 bilhões e R$ 15 bilhões. A projeção desse 
aumento substancial do faturamento da empresa se deve, em grande parte, à alta nos preços 
dos fertilizantes, que mais que dobraram de preço no último ano. O fertilizante usado na 
cultura da soja, por exemplo, saiu do patamar de R$ 695 a tonelada em janeiro de 2007 para 
R$ 1,54 mil em maio deste ano, segundo a Agra-FNP.  
 
Anualmente, a Bunge Fertilizantes vem investindo R$ 400 milhões no Brasil, o que significa 
que o volume anunciado de R$ 3,2 bilhões é o maior dos últimos anos. Mas, apesar do volume 
aplicado pela empresa, não há perspectivas, pelo até 2011, de o Brasil reduzir 
substancialmente sua dependência da importação de matérias-primas para fertilizantes até 
2011, na avaliação de Michel Prud‘homme, secretário-executivo de Produção e Comércio 
Internacional da International Fertilizer Industry Association (IFA). "A demanda está muito 
forte e não há investimentos fortes previstos para os próximos cinco anos", afirma o executivo 
da IFA.  
 
Enquanto a Bunge anuncia expansão via Fosfertil, continua parado na Justiça o processo de 
fusão entre as duas companhias, cuja legitimidade está sendo questionada pela Mosaic e pela 
Yara.  



 

 
Leia mais: 
 
Em 103 anos, empresa teve grandes transformações 
Fabiana Batista 
 
A Bunge, multinacional que detém a Bunge Fertilizantes, foi, até meados da década de 90, 
uma empresa que atuava em diversos ramos de negócios, tais como tintas, calçados, tecidos, 
além de imobiliário. A empresa nasceu na Holanda, em Amsterdam, em 1818 e, entrou na 
América Latina, via Argentina em 1884, quando o país vizinho passou a ser sede mundial da 
empresa sob a denominação de Bunge Y Born. Em meados da década de 70, os irmãos Jorge e 
Juan Born, herdeiros do conglomerado, foram alvo de sequestro político dos "Montoneros" uma 
ala armada do Movimento Peronista na Argentina, o que teria, supostamente, motivado a 
transferência da sede da empresa para o Brasil. Aquele momento coincidiu também com o 
aumento dos investimentos na produção de soja no Brasil, o que também pode ter contribuído 
para a decisão da empresa. A sede da Bunge foi transferida de São Paulo para Nova York, em 
1999 e, em agosto de 2001, a Bunge abriu seu capital na bolsa de Nova York.  
 
Mas, a empresa entrou no Brasil em 1905, com a participação minoritária do capital da S.A. 
Moinho Santista Indústrias Gerais, empresa de compra e moagem de trigo de Santos (SP). Foi 
o início de uma rápida expansão no País, adquirindo diversas empresas nos ramos de 
alimentação, agribusiness, químico e têxtil, entre outros. A Santista Têxtil foi uma das 
empresas da Bunge que, naquele momento, precisava produzir sacos de tecido para embalar o 
trigo. Mas o negócio começou a ganhar corpo e a empresa começou a investir em outros 
produtos têxteis, tais como artigos para cama, mesa e banho. Foi sob a administração da 
Bunge que foram criados os lençóis de casal, produto que antes era "confeccionado" pelas 
donas de casa costurando-se dois lençóis de solteiro. A Bunge foi também a detentora das 
Tintas Coral, além da Alpargatas São Paulo e outras companhias.  
 
Adubos e alimentos  
 
A atuação da Bunge no ramo de adubos começou em 1938 quando surge a primeira empresa 
neste segmento: a Serrana, cuja mina de apatita (minério de fósforo) fica na região da Serra 
do Mar, no distrito de Cajati (SP). Na década de 60, a Bunge desenvolveu uma técnica de 
separação de fosfato do calcário que é considerada pelo mercado como um divisor de águas na 
produção de fertilizantes.  
 
Na década de 90, a empresa definiu seu foco e começou a vender todas as suas empresas que 
não fossem do ramo de fertilizantes e alimentos e adquirir outras com esse foco.  
 
Em 1997, adquiriu a Ceval Alimentos, líder no processamento de soja e produção de farelo e 
óleos e também a IAP, tradicional empresa de fertilizantes do País. No ano seguinte, compra a 
Fertilizantes Ouro Verde.  
 
A Bunge Fertilizantes, com essa denominação, foi criada em 2000 a partir da incorporação da 
Serrana, Manah, IAP e Ouro Verde e, em setembro, a Bunge Alimentos, união da Ceva e da 
Santista.  
 
Em 2001, Bunge adquire a La Plata Cereal, uma das maiores empresas de agribusiness da 
Argentina, quando torna-se a maior processadora de soja do país vizinho.  
 



Atualmente, a Bunge tem unidades industriais, silos e armazéns nas Américas do Norte e do 
Sul, Europa, Ásia, Austrália e Índia, além de escritórios da BGA (Bunge Global Agribusiness) 
atuando em vários países europeus, americanos, asiáticos e do Oriente Médio. No Brasil 
controla a Bunge Alimentos, a Bunge Fertilizantes e a Fertimport e mantém a Fundação Bunge.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C7 


