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Bunge vende ativos por US$ 750 mi à
Yara e sai do mercado de fertilizantes

& NEGÓCIOS

Fernando Scheller

A gigante americana de com-
modities Bunge deixou por
completo o mercado de fertili-
zantes no Brasil, após anun-
ciar a venda de ativos por US$
750 milhões à norueguesa Ya-
ra. Além de 22 unidades mistu-
radoras do produto, que tive-
ram receita de US$ 2,6 bilhões
no ano passado, a Yara tam-
bém ficará com as marcas da
Bunge no segmento, incluin-
do Manah, IAP e Serrana.

A avaliação do mercado é que
o negócio de fertilizantes deixou
de fazer sentido para o grupo des-
de 2010, quando a Bunge tomou
a decisão de sair da área de mine-
ração em todo o mundo. No Bra-
sil, a companhia vendeu sua par-
ticipação da Fosfertil e suas mi-
nas para a Vale, por US$ 3,8 bi-
lhões. Ao ficar apenas com a mis-
tura e distribuição de fertilizan-
tes, a competitividade no seg-
mento ficou comprometida.

“A margem na distribuição é
estreita e o risco é alto. Há volati-
lidade do preço dos insumos, su-
jeitos à variação cambial, e tam-
bém da demanda”, explica o eco-
nomista Alexandre Mendonça
de Barros, da MB Agro. Ao per-
der o controle sobre a matéria-
prima, diz o consultor, a presen-
ça da Bunge na área de fertilizan-
tes deixou de fazer sentido. “Há
uma tendência de consolidação
entre os distribuidores de larga
escala, pois esse negócio tem
margens estreitas.”

A Bunge não é a única gigante
multinacional que se desfez de
negócios de fertilizantes no pas-
sado recente. Em 2011, a tam-
bém americana Cargill vendeu
uma participação majoritária na
Mosaic, por cerca de US$ 20 bi-
lhões. Antes desse negócio glo-
bal, a Mosaic já havia seguido a
Bunge e vendido a fatia de 20%
que detinha na Fosfertil à Vale,
por US$ 1 bilhão.

Apesar de ter saído completa-
mente do negócio de fertilizan-
tes, a Bunge não vai interromper
o fornecimento do produto a
produtores rurais. O acordo
com a Yara inclui uma cláusula
de entrega do produto aos asso-
ciados da multinacional de com-
modities. O único ativo do setor
que a Bunge vai manter no Brasil
será um terminal de fertilizantes
no Porto de Santos.

Executivos da empresa norue-
guesa afirmam que a tendência
do mercado de fertilizantes é a
concentração dos ativos nas
mãos de empresas especializa-
das no setor. É o caso da Yara,
que faturou US$ 14,4 bilhões no
ano passado.

Expansão. O Brasil é o quarto
maior mercado de fertilizantes
do mundo. As entregas do produ-
to somaram 24,8 milhões de to-
neladas de janeiro a outubro. Se-
gundo informações da associa-
ção que reúne as empresas do se-
tor, a Anda, o crescimento foi de
4,4% em relação ao mesmo perío-
do de 2011. Com a aquisição dos
ativos da Bunge, a fatia da Yara
no mercado brasileiro passará
de 9% para 25%.

Esse salto em participação de
mercado não é considerado o “te-
to” para a companhia no País. De
acordo com Ejil Rogna, vice-pre-
sidente da Yara International, a
companhia considera o merca-
do brasileiro “dinâmico” e não
descarta novas aquisições locais
nas áreas de produção e distribui-
ção de fertilizantes. / COLABOROU
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