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Mineradora paga US$ 3,8 bi para ser número 1 do setor no país, e leva o controle da Fosfertil 
 
A Vale está se tornando a maior fabricante de fertilizantes do Brasil. A companhia anunciou 
ontem a aquisição dos negócios de produção de fertilizantes da Bunge no Brasil, incluindo o 
controle acionário da líder deste mercado, a Fosfertil. Por US$ 3,8 bilhões, a Vale assume as 
minas e fábricas da própria Bunge, avaliadas em US$ 1,65 bilhão, e as ações que a empresa 
americana detém na Fosfertil 42,3% do capital total, sendo 53,8% do capital votante. 
 
O negócio é perfeitamente casado com as estratégias das duas empresas, e também com o 
desejo do governo brasileiro de ter uma companhia nacional à frente do setor, para tentar 
diminuir a dependência do Brasil na importação de fertilizantes. Cerca de 70% da demanda é 
preenchida com produtos vindos do exterior. 
 
A estratégia da Vale é diversificar atividades, e no ano passado a companhia divulgou a 
intenção de fazer dos fertilizantes seu terceiro maior negócio, depois do minério de ferro e do 
níquel. A Vale diz ter sido atraída pelo potencial de crescimento do mercado e das minas de 
fosfato do Brasil, e pelo espaço para substituir importações. 
 
"A aquisição destes ativos, combinada com os vários projetos de potássio, facilita a estratégia 
de rápido crescimento da Vale, viabilizando a criação de um novo líder global na indústria de 
fertilizantes", disse em comunicado o presidente da Vale, Roger Agnelli. 
 
A companhia já investiu em minas de potássio no Brasil e no exterior, e agora com a Fosfertil 
acessa as outras duas principais matérias primas de fertilizantes: fosfato e nitrogênio. 
 
Sócios 
 
Um dos próximos passos da Vale será ampliar sua fatia na Fosfertil. A mineradora já fechou 
acordo de compra de ações que a Fertilizantes Heringer (0,1%) e a Fertipar (1,4%) possuem 
na Fertifós holding formada por empresas de fertilizantes e que controla a Fosfertil. Mas faltam 
as fatias maiores, nas mãos de duas gigantes globais do setor: Yara (12,8%) e Mosaic (33,4). 
 
Um sinal dessa intenção de reinar sozinha na empresa foi dada pela Vale ao oferecer aos 
minoritários com direito a voto o equivalente a 100% do preço de mercado da ação. "Pelo 
estatuto da Fosfertil, a Vale seria obrigada a oferecer só 80% do valor", explica o sócio-gestor 
da DLM Invista, Luiz Iani. 
 
Bunge focada 
 
Já a Bunge consegue com a venda levantar capital para investir em segmentos cruciais como o 
de agronegócios, de alimentos e de ingredientes alimentícios, além de ampliar os aportes em 
setores que gerem ganhos na cadeia produtiva, como a fabricação de açúcar. A Bunge 
comprou diversas usinas de cana no Brasil, como o grupo Moema, e pode assumir também a 
usina Vertente. 
 
"Este é um momento oportuno para a Bunge deixar o negócio de produção de fertilizantes", 
disse em nota o presidente mundial da Bunge, o brasileiro Alberto Weisser, citando os pre-ços 
instáveis e o real forte.  

 
 
REFLEXO 
 
Bunge avalia refazer oferta para comprar a Corn Products 
 
A Bunge afirmou ontem em comunicado que utilizará os recursos recebidos pela Vale para 
diminuir seu endividamento e para fazer investimentos focados nas áreas de alimentos e de 



açúcar. Entre eles está uma possível nova oferta pela Corn Products, uma das maiores 
fabricantes de ingredientes alimentícios a partir do milho, e que no Brasil adquiriu a antiga 
Refinações de Milho Brasil. Um acordo para essa aquisição havia terminado sem o fechamento 
do negócio em 2008, quando a crise internacional derrubou o preço das ações. Perguntado 
ontem em uma teleconferência sobre uma possível nova oferta, o presidente mundial da 
Bunge, o brasileiro Alberto Weisser, disse: "sim, mas vamos deixar muito claro que não 
fizemos a venda à Vale para comprar a Corn Products". "É uma opção, mas há muitas outras". 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. 33. 


