
Ministério avalia coquetel para aliviar alta do adubo  
Fernando Lopes 
 
O Ministério da Agricultura já reuniu em seu departamento de gestão estratégica um coquetel 
de medidas a serem debatidas com outros órgãos do governo e com a cadeia produtiva para 
tentar estimular a concorrência e frear a disparada dos preços dos fertilizantes no mercado 
interno, que mais do que dobraram só no último ano.   
 
Reflexo direto de um superaquecido mercado internacional, a alta no Brasil, que importa entre 
65% e 70% de seu consumo total, é apontada pelos produtores rurais como uma das vilãs do 
encarecimento global dos alimentos e obstáculo para a expansão da oferta agrícola doméstica. 
Também colabora para renovar as acusações de existência de cartel no segmento, 
oligopolizado no mundo e no país em virtude dos elevados investimentos necessários para 
pesquisas e exploração das fontes de nutrientes que compõem os adubos.   
 
Segundo Ali Saab, técnico do departamento de gestão estratégica escalado para analisar o 
segmento e apresentar alternativas para combater para o problema, a situação é complexa, 
provocada pela sobreposição de alguns vetores e exige ações em diferentes frentes. Uma 
delas, viável no curto prazo, é a redução temporária da Tarifa Externa Comum do Mercosul 
(TEC) de 4% sobre o ácido fosfórico e de 10% sobre o fosfato bicálcico, que foi anunciada na 
terça-feira em audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara.   
 
Mas Saab sabe que é pouco, uma vez que praticamente não há barreiras tarifárias para a 
importação, por agroindústrias ou agricultores. No quesito desonerações, também estão em 
avaliação a derrubada do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) - 
equivalente a 25% do valor do frete das importações - e uma antiga demanda das indústrias 
brasileiras, que é o fim da cobrança de ICMS no transporte interestadual da produção 
doméstica, que já não onera as importações. Esta decisão, entretanto, depende do aval do 
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).   
 
Para estimular a competição, o Ministério da Agricultura se dispôs, nos últimos meses, a 
fortalecer o poder de barganha dos agricultores nesse mercado, por meio do incentivo à 
formação de grupos com escala suficiente para garantir preços melhores no exterior. Grandes 
grupos da região Centro-Oeste, como o Consórcio Cooperativo Agropecuário Brasileiro (CCAB), 
que reúne 20 cooperativas de quatro Estados, já partiram para o modelo, mas casos como 
esse são raros e a estratégia é de médio prazo.   
 
"Como a importação está aberta a todos, o ministério estimula de forma veemente que 
organizações de produtores se reúnam em uma holding para importar", diz Saab. Segundo ele, 
o ministério também poderia tentar aproximar os agricultores brasileiros dos exportadores de 
fertilizantes de países como a Rússia, por exemplo. "Quem sabe promovemos a troca direta 
entre o insumo e os nossos produtos agrícolas de exportação".   
 
Dois modelos de linha de crédito voltada aos agricultores também estão sendo avaliadas e 
poderiam ser operacionalizadas por BNDES e/ou Banco do Brasil. Uma delas seria para custear 
a compra de adubo; a outra, para estimular a aquisição ou a construção de unidades 
misturadoras - que combinam os nutrientes e os transformam em fertilizantes finais - 
próximas a portos como o de Paranaguá (PR), para facilitar o uso de importados.   
 
Medidas como essas, afirmam executivos e especialistas do segmento, são paliativos bem-
vindos, mas paliativos. A questão estrutural é o fato de o Brasil, uma das maiores potências do 
agronegócio mundial, não ser capaz de atender à demanda de seus produtores, e uma saída 
para essa sinuca de bico é mais difícil de ser encontrada. São três as principais fontes de 
nutrientes para a fabricação de adubos - nitrogênio, potássio e fosfato -, e o país só tem 
possibilidades reais de avançar nos fosfatados.   
 
Para elevar a oferta interna de nitrogenados, o Brasil precisa de gás natural, disputado por 
termelétricas, residências e veículos. No potássio, monopolizado pela Vale, são escassas as 



reservas nacionais. Restam os fosfatados, alvos principais dos projetos de expansão das 
indústrias.   
 

 
 

Leia mais: 
 
Indústrias fazem aportes; demanda segue aquecida  
 
Intensivo em investimentos, o segmento de defensivos tem como uma de suas marcas 
expandir a oferta apenas quando a capacidade instalada está praticamente toda ocupada. E os 
aportes em ampliação costumam demorar de dois a cinco anos para fazer algum efeito no 
mercado. Esta é uma realidade hoje nos mercados mundial e doméstico, em grande parte 
dominados pelas mesmas multinacionais - a norueguesa Yara e as americanas Mosaic e Bunge. 
Esta última, líder absoluta de mercado no Brasil, ainda tem pouca influência no exterior.   
 
Nesse cenário, diz Mário Barbosa, presidente da Associação Nacional para a Difusão de Adubos 
(Anda) e da Bunge Fertilizantes, que tem sede mundial em São Paulo, os investimentos para 
incrementar a capacidade interna de produção deverão somar US$ 4 bilhões nos próximos 
quatro anos - incluindo os planos da Fosfertil, maior fabricante de matérias-primas para 
adubos do país e controlada pelas três multinacionais - a Bunge com a maior participação.   
 
Barbosa não dá detalhes, mas estão entre os investimentos previstos a parceria entre sua 
empresa e a Yara na exploração de uma mina em Anitápolis (SC), que exigirá R$ 550 milhões. 
Sócias na Fosfertil e parceiras no projeto catarinense, Bunge e Yara (com a "ajuda" da Mosaic) 
mantêm uma já longa disputa judicial em torno do controle da Fosfertil. Os planos da 
Petrobras de elevara produção de amônia e uréia fertilizantes, engavetados por falta de gás 
natural disponível, não fazem parte das contas.   
 
Barbosa defende a indústria das acusações de cartel e afirma que, como no caso dos produtos 
agrícola que servem como base para a produção de alimentos, os fertilizantes também podem 
estar inaugurando um novo patamar de preços internacionais. Por isso, afirma, o foco da 
discussão atual sobre a disparada dos fertilizantes deveria se voltar para maneiras de garantir 
a renda do agricultor. Com a forte contaminação externa provocada pela dependência 
brasileira de importações, afirma, a queda dos preços não será resolvida aqui.   
 
"Só em demourrage [custo de um navio parado no porto para descarregar], o setor de 
fertilizantes vem pagando entre US$ 700 milhões e US$ 1 bilhão por ano. É um dos motivos 
que desanima os agricultores a importar diretamente", diz. Além de uma infra-estrutura 
melhor e de uma tributação menor, defende, ferramentas como seguro rural e linhas de 
crédito também são necessárias.   
 
Mesmo com os preços nas alturas, a demanda nacional não arrefece. Conforme dados 
preliminares da Anda, superou 1,6 milhão de toneladas em abril. No primeiro trimestre, 
alcançou 5,4 milhões de toneladas, 17,9% mais que nos primeiros três meses de 2007. O 
apetite reflete, em parte, a preocupação com a falta do insumo para o plantio da safra de 
verão 2008/09, e pode ser saciado graças ao dinheiro que os agricultores estão embolsando 
com as vendas da safra 2007/08. (FL)   

 



Leia mais:  
 
Pressionado, algodão deve perder área  
Mauro Zanatta 
 
Pressionados pela desvalorização cambial e a forte elevação dos preços internacionais dos 
fertilizantes, os produtores de algodão afirmam que, para cumprir contratos de venda futura 
da fibra realizados em 2006, serão obrigados a exportar a pluma com margens de lucro 
negativas. O prejuízo deste ano, avaliam os cotonicultores, deve significar uma redução de até 
20% na área plantada de algodão na próxima safra, que deve ser ocupada com soja, menos 
exigente com o uso intensivo de insumos.   
 
"Com a queda do dólar, teremos dificuldades gigantescas para cumprir esses contratos. Mas 
vamos exportar para manter nossa boa imagem no exterior", afirma João Carlos Jacobsen, que 
deixou ontem o comando da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). O novo 
presidente da entidade, Haroldo Rodrigues da Cunha, calcula que a desvalorização de 25% do 
dólar desde 2006 e o aumento de 10% a 15% nos custos de produção devem resultar em uma 
margem negativa média de 20% aos produtores.   
 
O Brasil deve exportar 520 mil toneladas de pluma nesta safra. "Mesmo com um 'hedge' de 
60% sobre os custos, ficam de fora mão-de-obra, combustíveis e endividamento, que pesaram 
bastante", diz. Para ele, os contratos, cotados hoje a US$ 0,70 por libra-peso, deveriam subir 
a US$ 1 para garantir remuneração adequada ao produtor. "Mas, no mercado futuro, a cotação 
para 2009 está em US$ 0,84 por libra-peso", diz Cunha.   
 
A Abrapa estima que os custos com fertilizantes, cuja demanda está aquecida em todo o 
mundo, subiram de 25% para 35% a 38% entre a safra 2006/07 e a atual. "E essa defasagem 
cambial se encarregou do restante", diz Haroldo Cunha.   
 
Até a indústria de fertilizantes reconhece a situação dos cotonicultores nas relações de troca. 
Dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda) mostram que, para comprar 
uma tonelada de fertilizante no primeiro trimestre deste ano, os produtores tiveram que 
comprometer 58,8 arrobas de algodão. Em 2007, eram necessárias 47,2 arrobas.   
 
Em socorro ao segmento, o governo já lançou edital para realizar leilões de subsídios diretos à 
produção (Pepro) no total de R$ 550 milhões. Com isso, o governo espera auxiliar a 
comercialização de até 700 mil toneladas do produto. O país deve produzir 1,56 milhão de 
toneladas nesta safra.   
 
Os produtores avaliam, no entanto, que a principal medida estrutural para resolver a situação 
é a desoneração tributária, sobretudo de impostos como PIS-Cofins, ICMS e da folha de 
pagamentos. "Isso aumentaria o consumo de têxteis no mercado interno", analisa Jacobsen. 
Questões como o combate ao contrabando de têxteis, a melhora na logística e a taxação da 
importação de fios de algodão importados, cujo crescimento foi de 500% no primeiro trimestre 
de 2008, seriam medidas complementares igualmente necessárias.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 mai. 2008, Agronegócios, p. B14 


