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Ag ro n e g ó c i o s

Dólar forte encarece os fertilizantesREGIS FILHO/VALOR

Lucena, da Petrobras: nova unidade de nitrogenados entrará em operação em 20 14

Carine Ferreira
De São Paulo

Dependentes de fertilizantes im-
portados, os agricultores brasilei-
ros, sobretudo os que começarão a
plantar em meados de setembro a
nova safra de grãos (2013/14), de-
verão sentir no bolso os reflexos da
valorização do dólar em relação ao
real em seus custos de produção.

Segundo Carlos Florence, diretor-
executivo da Associação dos Mistu-
radores de Adubos do Brasil (AMA-
Brasil), apesar de alguns negócios te-
rem sido fechados com o dólar me-
nos firme do que agora, as novas
aquisições não terão como escapar
do novo patamar cambial. Os mistu-
radores são as empresas que produ-
zem os fertilizantes finais compra-
dos pelos produtores rurais, a partir
de distintas combinações entre os
nutrientes que os compõem.

Com a demanda em alta nos últi-
mos anos, o Brasil vem importando
cada vez mais fertilizantes. Atual-
mente, o país compra no exterior
mais de 70% do fertilizantes que
consome. Conforme a Associação
Nacional para Difusão de Adubos
(Anda), que promoveu evento inter-
nacional sobre o segmento ontem
em São Paulo, as vendas domésticas
somaram 15,1 milhões de toneladas
de janeiro a julho deste ano e as im-
portações de fertilizantes interme-
diários atingiram 11,8 milhões.

Apesar da tendência de alta dos
adubos, Florence lembrou que a re-
lação de troca do insumo por pro-
dutos agrícolas continua favorável
ao agricultor, embora menos posi-
tiva em relação ao mesmo período
do ano passado, quando a maior
parte das commodities agrícolas
estava mais valorizada.

Apesar da vontade do governo,

a dependência brasileira de im-
portações poderá, no máximo,
diminuir nos próximos anos — e
isso desde que os investimentos
na produção nacional já sinaliza-
dos efetivamente saiam do papel.

Conforme a Anda, as empresas
que investem em prospecção e pro-
dução das matérias-primas para a
produção de fertilizantes deverão
aplicar US$ 13 bilhões até 2018 em
projetos nessa frente. Os recursos
devem significar uma produção adi-
cional de 9 milhões de toneladas de
fertilizantes intermediários e pode-
rão aliviar em US$ 4,5 bilhões o défi-
cit na balança do segmento nos pró-
ximos cinco anos, segundo a Anda.

Anteriormente, a Anda havia esti-
mado aportes de quase US$ 19 bi-
lhões em cinco anos, mas o número
foi ajustado depois que o projeto da
Va l e Fertilizantes na Argentina, ava-
liado em cerca de US$ 6 bilhões, foi

suspenso. Além da própria Vale, Pe -
trobras, Anglo American, Mbac e
Galvani têm projetos em curso.

A nova unidade de fertilizantes
nitrogenados da Petrobras em Três
Lagoas (MS), por exemplo, começa-
rá a produzir em setembro de 2014,
segundo Paulo Lucena, gerente ge-
ral de marketing, comercialização e
logística de fertilizantes da estatal.

O investimento na unidade chega
a US$ 2,5 bilhões e a produção será
de 1,21 milhão de toneladas de ureia
granulada por ano. A planta atende-
rá à demanda agrícola de nitrogênio
no Centro-Sul do país. A Petrobras
também avalia aportes em uma uni-
dade de Gás Químico em Linhares
(ES) e em outra de amônia em Ube-
raba (MG) . Uma fábrica de sulfato
de amônio em Sergipe já entrará em
operação em novembro deste ano.

Mais sobre preços à página B11
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O biólogo Heraldo Negri na unidade da empresa em Piracicaba: Fórum considerou o uso de vespas para o controle de pragas uma “revolução biológica” na agricultura

Assis Moreira
De Genebra

Uma empresa brasileira que
controla pragas em cana, soja e
outras lavouras comerciais com o
uso de insetos será apontada nesta
terça-feira uma das 36 “startups”
mais inovadoras do mundo. Por
seu potencial “de transformar o
futuro de negócios e da socieda-
d e”, a Bug Agentes Biológicos, se-
diada em Piracicaba, no interior
paulista, será uma das “Pioneiras
em Tecnologia 2014”, uma iniciati-
va do Fórum Econômico Mundial.

O fórum, que organiza o famo-
so encontro anual de Davos, na
Suíça, avaliou que a utilização de
vespas parasitas para o controle
de pragas provocadas por lagartas
“sem o uso de pesticidas ou sem
perturbar o ecossistema local re-
presenta uma revolução biológica
na agricultura brasileira, que, es-
pera-se, venha a se espalhar para
outros mercados emergentes”.

É o segundo prêmio internacio-
nal da Bug, que em 2012 foi consi-
derada “a empresa mais inovadora
do Brasil” pela revista “Fast Compa-
ny ”, da Califórnia. Essa premiação
despertou a atenção do Fórum Eco-
nômico Mundial, que em seguida
entrou contato com a companhia,
enviou questionários e afinal fez a
escolha que será anunciada hoje.

A Bug nasceu há dez anos na incu-
badora da Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz”(Esalq), em
Piracicaba, a partir de um encontro
entre o biólogo Heraldo Negri e o
agrônomo Diogo Carvalho. E a ideia
que ganhou forma para o controle
biológico nas lavouras foi a produ-
ção, em laboratórios, de vespas do

gênero trichograma, que se alimen-
tam de ovos de outras pragas antes
que as larvas se tornem lagartas.

O fundo de investimento Createc,
parceria entre o BNDES (80%) e o
Banco do Nordeste (20%) entrou co-
mo sócio no empreendimento por
recomendação da SP Venture, gesto-
ra regional do fundo em São Paulo.

“Quando conheci os garotos no
laboratório da Esalq, testando no-
vos modelos de criação de pragas,
perguntei se o interesse era o mer-
cado orgânico”, lembra Francisco
Jardim, diretor da SP Venture. “Eles
disseram que não, que o objetivo
era maior, já que os agroquímicos
não estavam mais resolvendo to-
talmente o combate às pragas por
causa da crescente resistência das
plantas. A cada ano era necessário
aumentar a dose, colocando pres-
são sobre o ambiente e o consumi-
dor final. E a ideia deles era ter uma
alternativa ecologicamente aceitá-
vel para uma agricultura brasileira
em expansão”, afirma ele.

Antes de dar o sinal verde para o
investimento, Jardim fez contatos na
Europa e em Israel sobre tecnologias
de controle biológico na agricultura.
“Na Holanda, vi que uma empresa
estava faturando US$ 100 milhões
por ano produzindo insetos, mas
em estufas e em um mercado alta-
mente subsidiado. Vi que a coisa não
era brincadeira. A Bug poderia fazer
o mesmo para milhões de hectares
no Brasil — que pelo tamanho, clima
e outras características, pode ser um
paraíso para as pragas”, observa.

O fundo Createc, que normal-
mente aplica R$ 1,5 milhão na pri-
meira etapa de um projeto, tem 20%
de participação na Bug. Jardim, co-
mo seu representante, é o diretor-fi-

nanceiro. Diogo de Carvalho, sócio-
fundador da empresa, conta que ini-
cialmente a Bug trabalhou no con-
trole biológico da principal praga

dos canaviais, a broca de cana, e de-
pois entrou em grãos. “Desenvolve -
mos um sistema eficaz de produção
e em escala comercial”, diz ele.

A Bug desenvolveu um sistema
próprio de produção e embalagem
que permite que o material biológi-
co seja enviado a todo o país e ao ex-
terior. Toda produção é pré-analisa-
da com o agricultor. A empresa nor-
malmente sugere o uso de 100 mil
vespas por hectare. E uma vantagem
é a redução de 30% nos custos em
comparação com os agroquímicos.

O custo da liberação de vespas
nas lavouras varia de R$ 40 por
hectare, na cana, a entre R$ 90 e
120 no caso da soja. A empresa já
tem clientes também nas áreas de
milho, feijão, tomate, pimentão e
pepinos, entre outros produtos.

A Bug informa ter mais pedidos
de clientes do que capacidade de
atendê-los. E no momento não
tem interesse em exportar, por-
que a demanda interna é muito
grande, sobretudo com a expan-
são da produção brasileira de mi-
lho safrinha e de feijão irrigado.

A empresa também está em fase
de expansão no rastro da lagarta He-
licoverta armigera, praga que vem
atacando lavouras comerciais do
Brasil. “Ela veio da Austrália e estou-
rou por aqui, dando prejuízos enor-
mes. E o interesse pelo controle bio-
lógico aumentou”, afirma Carvalho.

A empresa espera fechar a atual
safra agrícola com uma área total
de atuação de seus clientes de 1
milhão de hectares de lavoura no
país. O faturamento poderá alcan-
çar R$ 7 milhões. A projeção é che-
gar a R$ 30 milhões em três anos.

“Com 300 vendedores em campo,
a empresa poderia faturar R$ 300
milhões. Hoje ainda não temos for-
ças de venda ou de produção, mas a
tendencia é abocanharmos cada vez
mais mercado dos agroquímicos,
cujas vendas chegam a quase US$ 8
bilhões no Brasil”, prevê Jardim.

Por seu próprio modelo de ne-
gócio, a Bug, no futuro poderá pas-
sar ao controle de uma grande
multinacional do segmento, acre-
dita Jardim. Ele nota que grupos
como Monsanto e Syngenta vêm
adquirindo cada vez mais compa-
nhias inovadoras, absorvendo
suas linhas de produtos e conferin-
do a elas novas escalas comerciais.

Neste ano, das 36 novatas selecio-
nadas pelo Fórum Econômico Mun-
dial, 24 são dos EUA e nenhuma da
China. Da América Latina, só a Bug e
uma empresa do México (Data4). A
seleção, realizada a partir de cente-
nas de candidaturas, reconhece es-
forços de empresas também para
curar doenças genéticas, fornecer
água potável a preços acessíveis, per-
mitir o acesso ao ensino superior,
inovar na distribuição de luz natural
em edifícios e oferecer recarga sem
fio para dispositivos eletrônicos.

Entre as “Pioneiras em Tecnolo-
g i a” de anos anteriores estão Goo -
gle (2001), Mozilla Corporation
(2007), Wikipedia (2008), Recycle -
bank (2009), Tw i t t e r (2010), Drop -
box (2012) e SoundCloud (2013).
A entrega do prêmio será no dia 12
de setembro em Dalian, na China.

va l o r .com.br

M e rc a d o
Terras da SLC são avaliadas em R$ 2,68 bilhões
A SLC Agrícola informou que as
terras em sua propriedade foram
avaliadas em R$ 2,68 bilhões pela
consultoria Deloitte em 30 de junho
deste ano. No mesmo período de
2012, o cálculo indicava um valor

total de R$ 2,32 bilhões. A
avaliação considerou apenas a
terra nua, sem prédios, instalações,
benfeitorias ou maquinário.

valor.com.br/u/3247 392

Safra 2013/14
Desembolso de crédito rural cresce em julho
Segundo o Ministério da
Agricultura, em julho, primeiro
mês da safra 2013/14, foram
liberados R$ 10,6 bilhões em
recursos do crédito rural, um
aumento de 56,1% ante os R$ 6,8

bilhões desembolsados em julho
do ano passado. Do total, R$ 9,5
bilhões foram destinados à
agricultura empresarial.

valor.com.br/u/3247 328

Balanço
Lucro da Alto Alegre recua 39% em 2012/13
O grupo Usina Alto Alegre ( UA A ) ,
que detém quatro usinas
sucroalcooleiras distribuídas nos
Estados de São Paulo e Paraná,
registrou na safra 2012/13,
encerrada em 30 de abril deste

ano, um lucro líquido de R$ 125,2
milhões, 39,5% abaixo dos R$
207,1 milhões registrados no
exercício anterior.
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Insumos Brasileira é bem avaliada
pelo Fórum Econômico Mundial

Bug brilha
em lista de
“start ups”
i n o v a d o ra s

CLAUDIO BELLI/VALOR

Francisco Jardim, diretor da SP Venture: “vi que a coisa não era brincadeira”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 ago. 2013, Empresas, p. B12.




