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Nem mesmo a safra recorde de grãos deverá impedir uma desaceleração no crescimento, de 
17% para 4,5%, nas vendas de fertilizantes no Brasil em 2008, setor do qual o País é 
dependente de importados em 74% e que movimentou US$ 7,5 bilhões no ano passado.  
O desempenho mais moderado é resultado de problemas de infra-estrutura e restrição de 
crédito ao produtor. A previsão é de Eduardo Daher, diretor executivo da Associação Nacional 
para Difusão de Adubos (Anda), que aponta vendas da ordem de 26 milhões de toneladas para 
este ano, sustentadas principalmente pelas culturas de milho, soja e cana-de-açúcar, que, 
somadas, respondem por 65% do volume comercializado. As constantes altas no preço do 
trigo também devem garantir aos produtores dessa cultura uma boa margem de negociação. 
 
"Os preços se elevaram demais, e a venda só não cai mais porque os preços das commodities 
estão sustentados; o poder de compra do produtor diminuiu bastante", avalia Daher. Prova 
disso são as relações de troca de fertilizantes e produtos agrícolas. À exceção do milho e do 
trigo, todas as outras culturas tiveram um déficit significativo nesse tipo de negociação. No 
caso do algodão, por exemplo: em 2006 uma tonelada de fertilizante era negociada a 39,7 
arrobas, na última estimativa da Anda esse número passou para 47,4 arrobas. Essa alta dos 
preços já faz com que a prática de venda futura do cotonicultor, que tradicionalmente costuma 
negociar boa parte da sua produção diretamente com multinacionais, já não seja tão presente 
na próxima safra. 
 
Apesar da retração do poder de compra do produtor, Daher se mostra otimista. "2008 tem 
uma boa perspectiva se as commodities ficarem no mesmo patamar", diz. Mesmo com um 
desempenho mais tímido, o volume de fertilizantes entregue ao consumidor final deve atingir o 
maior patamar dos últimos anos. 
 
As empresas, por sua vez, ainda comemoram o bom desempenho do ano passado. A busca por 
um aumento de produtividade de produtores de soja e milho bem remunerados foi o principal 
fator de incremento das vendas.  
 
"O produtor brasileiro é o que tem maior chance de aumentar produtividade, e esse ganho 
vem em parte pela aplicação de mais fertilizantes e insumos e em parte pelo ganho genético 
que as empresas de sementes vêm colocando no mercado", afirma o diretor de Marketing da 
Syngenta, Alexandre Develey. A companhia irá investir, no desenvolvimento de sementes e 
defensivos, recursos da ordem de US$ 100 milhões por ano até 2012. 
 
Safrinha 
 
As cotações recordes e o crescimento da safrinha, que hoje representa 30% da produção do 
grão, tornou o produtor de milho o principal foco de interesse de grandes empresas, que 
passam a desenvolver produtos direcionados. "Num futuro próximo, a safrinha vai ter a 
mesma importância que a safra principal em termos de área. Com isso, a Syngenta começou a 
trabalhar no desenvolvimento de produtos com esse foco", destaca Develey. 
 
A alta do milho vem impulsionando inclusive as vendas de outros grãos, como a soja usada na 
rotatividade entre as culturas. A Syngenta acaba de lançar três variedades do grão, que tem 
como principal característica a precocidade, dando ao produtor tempo para o plantio da 
safrinha de milho. A DuPont, por sua vez, também acaba de anunciar planos para expandir a 
participação da companhia no mercado de sementes de milho no Brasil com o lançamento de 
uma segunda marca de sementes junto aos negócios da Pioneer. 
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