
A holandesa DSM decidiu am-
pliar a sua participação no mer-
cado sul americano e conse-
quentemente Brasil. Como par-

te de sua estratégia, anunciou
a aquisição da Tortuga, uma
das líderes no país em nutrição
animal, especialmente de bovi-
nos, equinos, caprinos e ovi-
nos. O valor anunciado da ne-
gócio é de US$ 578 milhões.

A expectativa é de que as ven-
das da Tortuga cheguem a R$ 962
milhões ao final do ano e o lucro
operacional a R$ 150 milhões. Em
comunicado, a DSM anunciou es-
perar “que a transação gere ime-
diato aumento do lucro por ação”.

Com a compra, sobe para se-
te o número de aquisições na
divisão de nutrição desde que
a DSM anunciou, em 2010, a
sua estratégia corporativa. Dos
R$ 5,5 bilhões em aquisições,
R$ 4,5 bilhões foram destina-

dos para o setor de nutrição.
“Após a conclusão das aquisi-

ções, a divisão deverá, em ter-
mos pro forma, superar R$ 10
bilhões em vendas líquidas
anualmente”, afirmou em co-
municado Feike Sijbesma, CEO
e presidente do Conselho de Ad-
ministração da companhia.

No mesmo documento, Creu-
za Fabiani, presidente da Tortu-
ga, comentou: “Após quase 60
anos de atividades, a Tortuga
ainda apresenta um enorme po-
tencial de crescimento e tem
muito a oferecer para o setor de
produção de proteínas ani-
mais.” E concluiu: “A DSM fará
esse papel e dará continuidade
ao que construímos até aqui”.

A Royal DSM tem um amplo
espectro de atuação, além do se-
tor de nutrição animal, trabalha
também nas áreas de saúde e nu-
trição humana, com produtos
dietéticos, além de realizar pes-
quisa e desenvolvimento de pro-
dutos e soluções em materiais
para áreas de tecnologia, ener-
gia, farmacêutico, têxtil, cosmé-
ticos e de medicamentos.

No segundo trimestre desse
ano, as vendas da divisão de nu-
trição da empresa cresceram 7%
em relação ao período anterior.

Mercado brasileiro
A Tortuga, que também tem
operações em outros nove paí-
ses da América Latina, disputa
o mercado brasileiro com ou-
tras concorrentes, como a Gua-
bi, Conan, Premix e a holande-
sa Nutreco, que entrou no país
em 2009 depois de uma joint-
venture com a Fri-Ribe.

Para Rafael Ribeiro de Lima,
consultor da Scot Consultoria,
a aquisição acontece em um
bom momento, já que o consu-
mo de rações e suplementos mi-
nerais pela pecuária ainda está
abaixo do recomendado para
obter bons índices de produ-
ção. “Por isso, o mercado brasi-
leiro ainda tem grande poten-
cial para ser explorado”. O ana-
lista explica ainda que a com-
pra foi uma boa opção para a
DSM, já que a Tortuga, além de
forte participação no mercado
de nutrição animal, tem um no-
me consolidado, além de estar
entre as três únicas empresas
no Brasil que produzem o fosfa-
tado bicálcico, produto que é
fonte de cálcio e principal com-
ponente da maioria dos comple-
mentos minerais. ■
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Starbucks investe US$ 25 mi em serviço
de pagamento via smartphone nos EUA

DSM compra Tortuga por US$ 578 mi

A Starbucks está investindo US$ 25 milhões em um serviço de
pagamento via celular chamado “Square”. Até o final de 2012,
os pagamentos realizados através de cartões de crédito ou débito,
nas lojas dos EUA, poderão ser efetuados por meio do pagamento
mobile. Vale lembrar que em 2011, a Starbucks lançou e liberou
o uso de seu próprio aplicativo de pagamento via smartphone.

Empresa holandesa amplia participação no mercado de nutrição animal na América do Sul e espera vendas de R$ 10 bilhões
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