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Nutrien anuncia acordo de aquisição da Marca Agro Mercantil 

expandindo sua presença no estado de Minas Gerais 
 

São Paulo (SP) – A Nutrien anuncia hoje o acordo para adquirir a Marca Agro Mercantil, varejista de insumos 

agrícolas que atua em Minas Gerais há 17 anos, operando em 67 municípios, com 7 lojas nas regiões do Triângulo, 

Alto Paranaíba e Sudoeste Mineiro, com acesso a mais de 1.700 clientes. Após a aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a Nutrien terá 26 unidades comerciais, entre lojas e centros de 
experiências, distribuídas em todo o estado, um misturador de fertilizantes, em Araxá, além de 160 
consultores especializados atuando em Minas Gerais.  
 
“Estamos focados em aumentar nossa atuação nas regiões mais importantes para a agricultura brasileira e 
servir os agricultores com produtos, serviços e soluções para que se tornem ainda mais sustentáveis. A Marca 
Agro Mercantil traz uma presença importante no Triângulo Mineiro, uma das principais regiões agrícolas de 
um estado onde já temos operações, trazendo oportunidades e sinergias para o nosso negócio e aumento da 
nossa  base de clientes. Essa aquisição nos permite uma maior capilaridade no campo para disponibilizarmos 
soluções integradas e individualizadas que promovem o sucesso do produtor mineiro”, afirma o presidente 
da Nutrien para a América Latina, André Dias. 
 
A Nutrien está transformando o varejo agrícola, unindo um amplo portfólio de produtos e serviços, 
consultores qualificados, Centros de Experiências para interação com agricultores por meio de um 
atendimento presencial diferenciado, e logística inteligente com um sistema de entrega ágil e eficiente que 
garante o acesso à maior plataforma digital de produtos multimarcas do mercado. “Continuamos cumprindo 
nosso plano estratégico de crescimento, investindo em aquisições, expansão de unidades e implantação de 
novas tecnologias que alavancarão nossa presença no país e nos permite seguir servindo aos agricultores de 
forma simples, ágil e inovadora”, finaliza Dias. 
 
A conclusão da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) e demais condições habituais de fechamento. 
 
 
Declarações Prospectivas  
Certas declarações e outras informações incluídas neste comunicado à imprensa constituem "informações prospectivas" 
ou "declarações prospectivas" (juntas, "declarações prospectivas") dentro do significado das leis de títulos aplicáveis. Todas 
as declarações neste comunicado à imprensa, exceto aquelas relacionadas a informações históricas ou condições atuais, 
são declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a declarações com relação, entre outras coisas, à conclusão 
da aquisição da Marca Agro Mercantil. 
 
Tais declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas, muitas dos quais estão além do 
nosso controle, bem como várias suposições e sensibilidades de negócios que podem fazer com que os resultados, 
desempenho ou realizações reais da Nutrien sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou 
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realizações futuras expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas. Tais declarações incluem (i) a possibilidade 
de que as aprovações e/ou autorizações exigidas em conexão com a aquisição proposta, ou outras condições de fechamento, 
não sejam obtidas em tempo hábil ou de qualquer forma, e (ii) os riscos e incertezas estabelecidos em nossos arquivos com 
as comissões de títulos canadenses e a Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA.  
 
A Nutrien se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas neste 
comunicado à imprensa como resultado de novas informações ou eventos futuros, exceto conforme possa ser exigido pelas 
leis de títulos aplicáveis. Todas as declarações prospectivas contidas neste documento são qualificadas por essas 
declarações cautelares e pelas suposições que são declaradas ou inerentes a tais declarações prospectivas. Embora 
acreditemos que essas suposições sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nessas suposições e em tais 
declarações prospectivas.  
 

Sobre a Nutrien Soluções Agrícolas 
No Brasil, a Nutrien Soluções Agrícolas é uma das maiores plataformas de soluções agrícolas e tem o 
compromisso em servir aos agricultores no país de forma inclusiva e sustentável por meio de um novo 
conceito de varejo, que inclui um amplo portfólio de produtos, serviços e soluções. A empresa oferece um 
atendimento presencial diferenciado e uma logística inteligente, com uma experiência individualizada e 
integrada a uma plataforma digital. Está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do 
Sul, Tocantins e Goiás, com 58 unidades comerciais, entre lojas e centros de experiências,  2 unidades de 
beneficiamento de sementes, 4 misturadores de fertilizantes, 1 fábrica de nutricionais,  e mais de 400 
consultores especializados. Com mais de 1.500 colaboradores, a Companhia continua em plena expansão dos 
seus negócios para outras regiões e segue cumprindo seu plano estratégico de crescimento, investindo em 
aquisições, ampliação de unidades e implantação de novas tecnologias que alavancarão a presença da 
Nutrien no país para atender às necessidades dos agricultores de forma simples, ágil e inovadora. Mais 
informações sobre a atuação no Brasil no site da Nutrien. 
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