
Demanda por adubo surpreende no MT  
 
Berço das mais exaltadas vozes que pedem urgência na liberação de crédito para custear a 
produção de grãos nesta safra 2007/08, o Mato Grosso surpreendeu as indústrias de 
fertilizantes pelo crescimento da demanda entre janeiro e setembro. Conforme dados da 
Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), as entregas das empresas misturadoras 
(que vendem o produto final) às suas revendas espalhadas pelo Estado somaram 3,286 
milhões de toneladas no período, 3,5% mais que nos nove primeiros meses de 2007.   
 
Ainda assim, prevê Eduardo Daher, diretor-executivo da entidade, o volume não deverá 
superar as 4 milhões de toneladas em todo o ano de 2008, uma vez que a desaceleração foi 
forte nas últimas semanas e é no Estado, devido à distância das fontes de fornecimento, onde 
estão concentrados os principais gargalos neste momento de mercado travado. Com isso, crê, 
o Paraná poderá até "empatar" com o Mato Grosso, que costuma puxar a demanda nacional, 
no ano.   
 
Os dados da Anda mostram que, entre janeiro e setembro, as entregas no mercado 
paranaense alcançaram 2,890 milhões de toneladas, 6% acima do volume apurado em igual 
intervalo do ano passado. Em São Paulo, onde as vendas de fertilizantes são concentradas em 
culturas perenes (cana, café, citrus e eucalipto), o volume entregue nos nove primeiros meses 
de 2008 atingiu 2,548 milhões de toneladas e se manteve relativamente estável. Já o mercado 
gaúcho absorveu 2,068 milhões de toneladas de adubos, um crescimento de 9%.   
 
Como boa parte das vendas para a temporada já foi realizada, o ritmo nesta fase final 
dependerá do resultado de uma equação cujos principais fatores são o preço dos produtos, que 
está em queda, e o dólar, que, segundo as indústrias, anda pouco previsível. Daher afirma que 
a tonelada da uréia (matéria-prima derivada do nitrogênio, que depende dos preços do 
petróleo), que há dois meses estava em US$ 850, já baixou para US$ 690.   
 
Trata-se de uma pressão internacional, amplificada pelas estratégias dos gigantes emergentes 
China e Índia. Os chineses pisaram no freio e passaram a comprar "da mão para boca" nas 
últimas semanas. Compradores indianos também têm testado seus fornecedores 
internacionais. Recentemente, provocaram uma espécie de "leilão eletrônico" para adquirir um 
determinado produto, mas saíram de cena quando viram que eram os únicos com apetite. A 
partir daí, pressionaram para derrubar os preços.   
 

 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B12. 


