
Bunge compra Corn Products e dominará setor de adoçantes 
 
A Bunge Ltd., a maior empresas processadora mundial de oleaginosas, concordou em adquirir 
a Corn Products International Inc. por US$ 4,2 bilhões em ações, o que lhe dará o controle da 
produção de adoçantes à base de milho numa época de preços recorde dos grãos.  
 
A Bunge vai pagar o equivalente a US$ 56 por ação da Corn Products, segundo informou a 
empresa com sede no Estado norte-americano de Illinois. Segundo comunicado divulgado 
ontem pela Bunge, esse valor corresponde a 31% acima do preço de fechamento das ações da 
Corn Products na última sexta-feira, de US$ 42,90.  
 
Controle no refino  
 
O principal executivo da Bunge, Alberto Weisser, vai assumir o controle de divisões de refino 
que vendem xarope de milho de alto teor de frutose e aditivos alimentícios para clientes como 
a Coca-Cola Co. e a PepsiCo Ing. A Bunge, que foi fundada 190 anos atrás, tem como principal 
atividade a compra grãos de produtores rurais. Ela manter atividades em toda a América do 
Norte e América do Sul, alem de países da Europa.  
 
O negócio anunciado ontem agregar produtos de amido e de adoçante de maior margem à 
carteira de produtos da Bunge, expandir nossas operações em importantes mercados em 
termos de potencial de crescimento e diversificar nossa receita", disse Weisser no comunicado.  
 
Os preços do milho subiram 64 por cento desde o início deste ano devido ao aumento da 
demanda para a produção de etanol e de rações animais.  
 
A Corn Products, dirigida por seu principal executivo, Samuel Scott, foi fundada em 1906 por 
meio de uma combinação de empresas norte-americanas de refino de milho. Ela processa 
milho na América do Sul e tem operações na Ásia e na África. Em abril, informou que seus 
lucros avançaram 29 por cento, para 64,3 milhões, no primeiro trimestre.  
 
O valor da oferta pela empresa foi calculado com base nos 74,12 milhões de ações da Corn 
Products em circulação a 30 de abril, segundo dados reunidos pela Bloomberg.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 jun. 2008, Agronegócio, p. C9. 


