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Fosfertil continua brilhando com
preços altos e demanda garantida
para o total da produção
Por Fernando Lopes

A forte demanda global por alimentos foi o ingrediente que
faltava na alquimia da Fosfertil, maior produtora de matérias-
primas para fertilizantes do país. Os preços dos principais nu-
trientes dos adubos mais que dobraram no mercado internacio-
nal no último ano e o insumo virou ouro. As ações das empresas
do segmento ganharam quilates nas bolsas. A Fosfertil iniciou o
segundo semestre com o maior valor de mercado entre as com-
panhias abertas brasileiras ligadas ao agronegócio, à frente do
badalado JBS-Friboi, que em 2007 se transformou no maior fri-
gorífico de carne bovina do mundo.

Em 25 de julho, segundo cálculos do Valor Data, a Fosfertil va-
lia R$ 12,3 bilhões, ante os R$ 11,2 bilhões da JBS-Friboi. Tradi-
cionais na Bovespa, Perdigão e Sadia também ficaram para trás.
A primeira, que apostou na diversificação, encerrou o semestre
valendo R$ 8,94 bilhões no mercado, enquanto sua rival, que
confia no crescimento orgânico, ficou em R$ 7,75 bilhões.

O negócio da Fosfertil ê parecido com o de uma minerado-
ra. Fabricante de matérias-primas que, tratadas e misturadas,
transformam-se em adubos, a empresa depende do que extrai

e rochas localizadas em jazidas pesquisadas por anos a fio. A
companhia espera, portanto, que o produto dessas rochas (no



do agronegócio
caso o fosfato, foco do seu negócio) esteja valorizado quando
seus projetos entrarem em fase operacional, o que costuma de-
morar até cinco anos.

Só que o Brasil depende de importações na área de adubos, o
que praticamente garante um mercado consumidor para toda a
produção da Fosfertil. E em um momento de mercado aquecido,
com boas margens.

"São boas as perspectivas para o segmento [de fertilizantes].
Empresas como Fosfertil e Heringer, que estão no início da ca-
deia do agronegócio, beneficiam-se da boa fase que vive o se-
tor como um todo", afirma Rafael Weber, analista da Geração
Futuro Corretora. Ao contrário da líder, o foco da Heringer é a
venda de fertilizantes acabados, mas ambas se beneficiam do
aumento da demanda doméstica. Em 2008, sinaliza balanço
parcial da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda),
o consumo deverá superar o recorde de 2007 e se aproximar de
27 milhões de toneladas.

A Fosfertil é o centro nevrálgico do segmento de fertilizantes
no Brasil desde os preparativos para sua privatização, consuma-
da em 1992. A empresa foi criada pelo governo federal em 1977,
mesmo ano em que a Ultrafertil, comprada pela Petrobras três
anos antes, incorporou a Fábrica de Fertilizantes de Cubatão (Fa-
fer). Esta última, considerada o embrião do negócio, foi inaugu-
rada em 1958. Em 1992, a Fosfertil foi arrematada pela holding
Fertifos, formada pelos grandes grupos do segmento na época,
como Manah, Solorrico, Serrana, Fertiza e Fertibrás, e em 1993
adquiriu a Ultrafertil.

As empresas nacionais que passaram a controlar a Fertifos vira-

ram alvo de uma acirrada disputa entre as multinacionais Bunge
e Cargill, que após diversas compras se tornaram dominantes na
Fertifos e no mercado brasileiro em geral. Quando a norueguesa
Yara, maior empresa de fertilizantes do mundo, decidiu apostar
alto no Brasil, há quase três anos, entrou na holding com a aqui-
sição da Fertibrás, única nacional que havia conseguido resistir
ao assédio inicial das duas companhias americanas.

Desde a privatização, a Fosfertil investiu R$ 3,3 bilhões para
ampliar sua produção, que saltou de 1,1 milhão de toneladas
de rocha fosfática por ano, em 1992, para 3,7 milhões em 2007.
Com um grande novo projeto em Patrocínio (MG) confirmado
em maio, que até a conclusão, em 2011, deverá consumir aporte
total de R$ 2 bilhões, mais 2 milhões de toneladas serão agrega-
dos à capacidade produtiva. Diante da escalada dos preços dos
nutrientes, o projeto mineiro tem potencial para dobrar o fatu-
ramento da empresa em quatro anos.

Para Celso Boim Júnior, chefe de análise da Link Investimen-
tos, da expansão depende uma maior valorização da Fosfertil.
"Os papéis estão no limite", acredita. Nos últimos 12 meses até
25 de julho, as ações da empresa subiram 73,4%, e os papéis
são recomendados pela maior parte dos analistas que cobrem
a companhia.

A ascensão acompanha os resultados da empresa. O fatura-
mento líquido cresceu 20% do ano passado, saindo da média
de R$ 2 bilhões, em 2005 e 2006, para R$ 2,4 bilhões - o que
superou as previsões mais otimistas feitas por analistas. No
primeiro semestre de 2008, o balanço preliminar apontava
receita líquida de R$ 1,5 bilhão, com alta de 47,6%. O lucro



líquido semestral também engordou, para R$ 402,8 milhões,
um salto de 127,4% no comparativo com o mesmo período de
2007. A empresa tem margens de quem sabe que tem deman-
da garantida para tudo o que produzir, já que entre 65% e 70%
da demanda nacional é atendida por importações. O endivida-
mento está controlado, a primeira fase do projeto de Patrocí-
nio, que consumirá R$ 120 milhões e está em curso, e o cenário
para os negócios é promissor.

Vital Jorge Lopes, presidente da Fosfertil, ressalta que o
avanço da companhia também reflete melhorias de gestão e
de regras de conduta bem captadas pelos investidores. Opera-
cionalmente, diz, suas seis unidades de produção espalhadas
por quatro Estados, que empregam boa parte dos quase 3 mil
funcionários do grupo, conseguiram reduzir custos. A racio-
nalização tornou-se mais do que necessária na última "crise"
de demanda no país, em 2005.

O executivo lembra que a Fosfertil também produz amônia
se uréia fertilizantes, especialidades herdadas da Ultrafertil. De
1992 até o ano passado, a produção de amônia cresceu 23,4%,
para 586 mil toneladas anuais, e a de uréia aumentou 31,8%,
para 568 mil toneladas/ano.

Tão boas são as expectativas em relação à companhia que as
múltis controladoras mantêm uma disputa judicial, há mais de
dois anos, na maior discrição possível. Quanto menos barulho,
melhor, já que a Fosfertil é o pulmão das estratégias dos três
grupos no Brasil. Essas empresas também misturam nutrientes
e produzem o adubo final, com o qual disputam clientes na pon-
ta, mas se ajeitam como podem na holding Fertifos, que mantém

CRESCENTE PRESSÃO POLITICA
E BRIGAS ENTRE SÓCIOS SÃO
RISCOS QUE PREOCUPAM
ANALISTAS E INVESTIDORES

Na Fertifos, a Bunge é majoritária, com 52%; a Mosaic, criada
a partir dos negócios globais de adubos da Cargill, tem 33%; e a
Yara aparece com quase 13%. O embate entre as três foi parar na
Justiça no início de 2006, por causa de divergências em relação
à composição dos conselhos de administração da holding e da
Fosfertil. Recrudesceu no fim do mesmo ano, quando foi aprova-
do pelo conselho - sem votos da Mosaic, que havia perdido seus
assentos - um plano de incorporação da Bunge Fertilizantes pela
Fosfertil, que desagradou às outras duas sócias. As brigas judi-
ciais prosseguem.

Para analistas, o imbróglio atrapalha a Fosfertil, já que, teo-
ricamente, representa uma ameaça até mesmo para o projeto
de expansão em Patrocínio. A própria Mosaic já informou que
nunca tentou bloquear qualquer plano de ampliação da com-
panhia e a Yara, aliada da americana no confronto com a Bunge,
também não quer criar empecilhos ao avanço da "jóia da coroa"
do segmento. Os especialistas que acompanham a companhia
acreditam que nenhum plano será barrado, mas temem atrasos
decorrentes das discordâncias.

Outro problema é a crescente pressão política sobre a empre-
sa. O Ministério da Agricultura e parlamentares ligados à ban-



dos fertilizantes e seus reflexos na inflação dos alimentos. Com
base nisso, ameaçam intervir no mercado, na tentativa de im-
pelir as empresas do segmento a elevar a produção. Bunge, Mo-
saic e Yara estão entre os maiores grupos de adubos do mundo
e buscam contrapor o ataque com números. Para tanto, dizem
que a disparada do insumo reflete a conjuntura internacional e
argumentam que o segmento é oligopolizado - no Brasil e em
outros países - por ser intensivo em capital, não sendo esta a ra-
zão da alta dos preços.

O que incomoda a empresa, os analistas e o mercado como um
todo são as incertezas em relação a que tipo de medidas podem
ser adotadas pelo governo para tentar controlar os preços. A re-
dução das tarifas de importações de adubos e nutrientes já foi
anunciada, mas não deve resolver o problema, porque é o pre-
ço internacional elevado o principal responsável pelo encareci-
mento doméstico do insumo.

Além de cobrar a aceleração dos planos de expansão das com-
panhias da área, que no total prometem investir US$ 4 bilhões
nos próximos quatro anos (incluindo o projeto da Fosfertil em
Patrocínio), Brasília também pressionou a Vale, que tem um
projeto maduro de fosfato no Peru, a ampliar investimentos no
segmento. Segundo fontes da área, até a aquisição da Fosfertil
pela Vale chegou a ser sugerida, mas a total falta de interesse dos
atuais controladores em vender - e da mineradora em comprar -
relegou a possibilidade ao campo dos rumores. Em outros países
que sofrem a mesma pressão "altista" dos adubos, como China e
índia, a saída foi subsidiar as compras dos agricultores, idéia que
tem muitos adeptos também no Brasil. Isso exigiria, entretanto,
um gasto considerável de recursos públicos. •
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