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Fortalecer a marca, melhorar a distribuição, aumentar o fôlego financeiro e ganhar escala. Há 
três anos, quando decidiu adotar uma estratégia coordenada de crescimento, eram esses os 
quatro objetivos principais da Nutriplant, empresa de fertilizantes com sede em Paulínia (SP) 
que inaugurou, em fevereiro, o Bovespa Mais, segmento especial de listagem voltado para 
pequenas captações.  
 
As diretrizes começaram a ser traçadas no fim de 2004, quando um grupo de investidores 
reunidos em uma sociedade denominada Tripto adquiriu a Nutriplant, antes pertencente aos 
grupos americanos Frit Industries e Ferro Enamel. Marca e distribuição foram então mais 
fortalecidos e abriram caminho para a recente de oferta de ações ordinárias, que rendeu R$ 
20,7 milhões. É tempo, agora, de ganhar escala.   
 
O trabalho seria mais fácil se a distribuição inicial de ações não tivesse ocorrido já em época 
de incertezas financeiras globais, que colaboraram para frustrar a expectativa que a empresa 
tinha de levantar entre R$ 29 milhões e R$ 42 milhões. Mas, como o cenário para o segmento 
em que a Nutriplant atua é positivo, a confiança da atual administração segue inabalável, 
mesmo com o aprofundamento da crise mundial.   
 
"São grandes as oportunidades para o agronegócio brasileiro", diz Ricardo Pansa, um dos seis 
sócios da Tripto, que agora detém 55,85% das ações da Nutriplant. Diferentemente de 
Fosfertil e Heringer, outras duas empresas de fertilizantes com ações negociadas em bolsa, a 
Nutriplant, de porte muito menor, atua no mercado de micronutrientes. Nas contas da 
companhia, este mercado vem crescendo cerca de 20% ao ano e atualmente movimenta, no 
total, R$ 800 milhões por ano no país.   
 
Marcos Haaland, diretor-geral da empresa, aponta outra diferença importante em relação aos 
macronutrientes fabricados (Fosfertil) ou misturados (Heringer) pelas outras companhias 
abertas. Ao contrário dos derivados de fosfato, nitrogênio e potássio, tripé básico para os 
macronutrientes, o conjunto dos micro, que inclui metais como manganês, boro, zinco e cobre, 
entre outros elementos da famosa tabela periódica, subiram bem menos, o que tende a 
pressionar menos a curva de demanda.   
 
"O preço médio atual é similar ao de 2007. Trata-se de uma cadeia produtiva de dinâmica 
diferente, ainda que os micronutrientes sejam tão essenciais quanto os macro", diz Haaland. 
Os micronutrientes podem ser aplicados tanto diretamente no solo, como os produtos 
derivados de fosfato, nitrogênio e fosfato, quanto nas folhas, dependendo da planta em 
questão. Segundo ele, o uso de micronutrientes ainda é relativamente baixo, o que reforça a 
expectativa de continuidade de aumento das vendas.   
 
Haaland informa que as vendas da Nutriplant vêm crescendo entre 35% e 36% ao ano nos 
últimos três anos mais, portanto, do que o mercado como um todo. No trimestre encerrado em 
30 de junho, a receita líquida da empresa alcançou R$ 8,415 milhões, 30,9% mais que em 
igual intervalo de 2007, mas houve prejuízo de R$ 752 mil, ainda que 8,6% menor que entre 
março e junho do ano passado.   
 
O executivo diz que não é nada capaz de afetar os planos em curso para ganhar escala e 
elevar a capacidade total de produção, concentrada em Paulínia e hoje em torno de 55 mil 
toneladas por ano. Na linha do chamado "crescimento orgânico", o foco está na expansão de 
50% da unidade de produção de produtos foliares da fábrica de Paulínia, que entre 2008 e 
março de 2009 deverá absorver pouco mais de R$ 3 milhões. Aquisições não estão 
descartadas.   
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