
novidade desta vez é que a crise é
de demanda. Nos últimos anos,
milhões de chineses e indianos in-

gressaram no mercado de consumidores
de alimentos. Um fenômeno sem prece-
dentes transformou radicalmente o mun-
do capitalista: o êxodo de 200 milhões de
lavradores que trocaram o campo pelas
cidades da China. A demanda crescente
por grãos, cereais e proteína animal (de-
pendente de grãos) estimulou produtores
de todas as regiões do mundo a plantar
mais. Como conseqüência, as fábricas de
fertilizantes não acompanharam o ritmo
de crescimento da demanda. Mas não é o
fim do mundo: investimentos estão sendo
feitos para regularizar o mercado.

A situação agravou-se ainda mais quan-
do, no final de outubro de 2006, George
Bush decidiu produzir o etanol de milho.
Começou então a escalada persistente nos
preços do petróleo. Como a agricultura mo-
derna depende do combustível fóssil, quan-
do o barril ultrapassou os 100 dólares, os
custos de vários itens - fertilizantes, emba-
lagens, fretes, transportes, operações de má-
quinas e tratores - encareceram dramatica-
mente a planilha global do agronegócio.

Então, não há o que esconder. No Bra-
sil segundo a Conab e o Deral (Departa-
mento de Economia Rural da Secretaria de
Agricultura do Paraná), o preço dos ferti-
lizantes subiu entre 35% e 50% em 2007.
Além disso, a oferta foi gravemente afeta-
da por transtornos na produção de maté-
ria-prima para a fabricação de fertilizan-
tes. Inundações das minas de potássio, na
Rússia e Canadá, e fechamento de plantas
de fósforo, nos Estados Unidos, por pro-
blemas ambientais, elevaram ainda mais
os preços dos adubos.

No entanto, as vendas de fertilizantes
cresceram. Parece um contra-senso. Falou-
se tanto, nos últimos 12 meses, que'os adu-
bos estão caros demais'. Por que, então, a
demanda está acelerada? As vendas salta-
ram de 21 milhões para 24,6 milhões de to-
neladas de adubos, de 2006 para 2007, mas
esse crescimento de 17% não vai se repetir,
porque não há capacidade de transporte e
armazenagem. A produção de grãos aumen-



tou 49%, de 1995 a 2007, e a capacidade de
estocagem, 19%. Neste primeiro trimestre
marcamos um recorde: a indústria entregou
5,4 milhões toneladas de adubos.

Parece-me também que a sazonalida-
de do mercado está mudando. Entregamos
volumes inimagináveis em plena entres-
safra, época em que os países do hemisfé-
rio norte, China e índia estão plantando
a safra de verão. É um momento em que
o mercado mundial é acirradamente dis-
putado. Ainda mais quando as grandes
potências tratam a questão alimentar co-
mo segurança nacional, com taxas e tarifas
para f o r m a r reservas de mercado e barrar
exportações de adubos.

O deslocamento de maior demanda
para o período de entressafra mostra que
o produtor brasileiro aprendeu a plantar
olhando o preço dos mercados futuros. Em
2006, o país passou de importador passou
a ser exportador de milho. Temos o des-
plante de chamar de safrinha 11 milhões
de toneladas de milho, o que, em qualquer

lugar do mundo, seria considerada uma
grande safra. Neste ano, a nossa 'safrinha'
será de 16 milhões de toneladas.

As compras antecipadas de fertilizantes
têm, primeiramente, a ver com o milho,
depois, com o fato de colhermos mais de
uma safra por ano. Além disso, no ano-safra
passado, os produtores não deixaram para a
última hora. Anteciparam as compras antes
de os preços subirem. Aprenderam então,
na prática, qual é a vantagem competitiva
de comprar cedo os insumos, e repetiram
a dose. Neste ano já foram contratadas as
compras antecipadas de fertilizantes para
milho, trigo e lavouras de inverno. Uma
boa parcela da demanda já foi destinada às
culturas de verão, principalmente a soja.

Por que então o contra-senso entre a
opinião generalizada de que 'o adubo está
caro demais' e o acirramento da demanda

exacerbada? Parece-me que essa conta não
é feita com o conceito de 'caro ou barato',
mas com o de relações de troca, que ho-
je estão favoráveis para os grãos. Em mé-
dia, nestes três primeiros meses, o sojicul-
tor trocou 20,2 sacas de soja para uma de
adubos, contra a média anual de 2007, de
20,6 sacas por uma de adubos. No feijão,
a troca foi extremamente vantajosa: saiu de
7,7, a média de 2007, para 4,7, no primei-
ro trimestre. No trigo, a troca foi de 28,1,
nos três primeiros meses de 2008, contra
a média anual de 26,5, em 2007. O preço
do trigo é o mais alto dos últimos 20 anos,
pois os estoques são os menores desde a
Segunda Guerra Mundial.

A alta das commodities indica que a
relação de troca continuará sendo favorá-
vel aos produtores. Eu acredito que o se-
tor deverá crescer em torno de 15%, este
ano, ou não mais que o índice do primei-
ro trimestre. A indústria trabalha com a
mesma expectativa de crescimento do PIB,
em torno de 5% ao ano. Ou seja, o Brasil
iria para alguma coisa em torno de 25,8
milhões toneladas de fertilizantes, o que
é um volume substancial. Somos o quar-
to consumidor mundial, depois vem o
Paquistão. Este país ultrapassou a França,
que, por sua vez, reduziu a adubação por
falta de área. Quem lidera é a China, com
30,3% da demanda global, além de ser um
grande produtor de nitrogênio e fósforo.
Canadá, Rússia e Alemanha ditam os pre-
ços das matérias-primas.

Efetivamente, estamos em um momen-
to muito delicado. Nossa dependência de
matéria-prima para a produção de fertili-
zantes é de 65%, em média. Somos o ter-
ceiro maior comprador mundial de adu-
bos. A China lidera o consumo mundial de
fertilizantes, com 30,3% da demanda glo-
bal de 2006, além de ser grande produtora
de nitrogênio e fósforo. Como administrar
essa momentânea escassez de produto? Há
claros sinais de que o mercado vai reagir,
a médio e longo prazo.

A Arábia Saudita está transformando o
gás natural, que antes queimava nas tor-
res de petróleo, em uréia. Os árabes vão
entrar no mercado de fertilizantes como
fortes produtores de matéria-prima em
2009 e 2010. Os investimentos foram fei-
tos há seis anos.

No mercado interno, o problema
maior é com o cloreto de potássio. O Brasil
tem apenas uma mineração, operada pela
Vale, em Sergipe, e que abastece de 8% a
10% do mercado. Quanto aos fosfatos, a
indústria brasileira está aumentando a ca-
pacidade de lavra das minas no Brasil Cen-
tral. Evidentemente, esse problema não se
resolverá da noite para o dia".

Text Box
Fonte: Panorama Rural, a. 10, n. 112, p. 33-34, maio. 2008.




