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Resumo: A dissertação nos expõe um histórico do desenvolvimento
da agricultura, e de ferti Iizantes desde seus primórdios .. Apre-
senta os principais fatores econ8micos, pol iticos e sociai's que
afetam a agricultura, e por conseguinte o consumo de ferti Iizan-
tes, e seu comportamento no passado recente. Discorre sobre o que
são ferti Iizantes, seu processo de obtenção, e seu consumo em pe-
riodos recentes. Situa o setor de ferti Iizantes, dentro de um
composto de Marketing atualmente praticado, pelas empresas no
Brasi I. Projeta, a demanda de ferti Iizantes do Brasi I, para os
próximos 10 anos, com base em variáveis externas e internas ao
setor, e também adaptando-se curvas aos valores históricos de
consumo.
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tes, Ferti Iizantes, Ferti Iizantes e economia ag~icola, Ferti Ii-
zantes - usos e obtenção, Histórico da Agricultura, Histórico de
ferti Iizantes, Projeção da demanda, Variáveis de demanda.
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CAPíTULO 1

OBJETIVOS. M~TODOS E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
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1. Objetivos, Métodos e Importdncia do E~tudo._

O presente estudo, vl~a inicialmente identificar a~ diversa~ variávei~
econômica~, sociai~ geográfica~ e pol íticas, que pos~am ter alguma
influ~ncia no comportamento da demanda de ferti I izantes, atravé~ da~
con~equ~ncias que as me~mas variáveis em estudo, t~m sobre a agricul-
tura, que a grosso modo é o mercado con~umidor de ferti I izantes.

Objetivou-se também, situar-se o que é, e como se obtêm ferti I izante~,
para em seguida fazer-se um aparlhado do composto de marketing atual-
me nt e p rat ic a d o p e los et o r d e f e rt i I iz a nt e s, o q u a I, a tua n dos o b r'e o
mercado provoca variaç6es na demanda de ferti I izantes.

Como meta final deste trabalho, foram estudados algun~ método~ de pro-
jeção da demanda de ferti I izantes, bem como as restriç6es e I imita~5es
de cada um de Ie s , cond ic io ne d o s a var iáve is externas, internas, ou am-
bas.

Assim sendo, procedeu-se a um enfoque histórico da agricultura, e de
ferti izantes, bem como da evolução ao longo do tempo, das vari~ve~~-
que influem sobre o desenvolvimento destas atividades. Situou-se as
maneiras de obtenção de ferti I izantes, e o seu desempenho histórico,
bem como a identificação do composto de marketing atualmente praticado
ne~te setor.

A partir da evolução histórica e identificação da atual ~itua~ão da
agricultura, de ferti I izantes e do composto de marketin9 de~te ~Itimo,
foram assumidas suposiçffes com relação a algumas vari~vei~
externas, que afetam o mercado consumidor, para daí então,
critérios e métodos diferenciados, obter-se a proje~ão da
fert i I iza nt e s (no Bras i I) para os próx imos 1O e no s ,

interna~
através
demanda

e
de
de

Uma das principais fontes da ai imentos, vestuário, abrigo, e energia
renovável, e outros fins variados, é direta ou indiretamente a agri-
cultura. Deve-se resaltar, que com a crescente redução das reservas
mundiais de solo agriculturáveis, a ~nica alternativa pos~ível para
enfrentar este problema é a apl icação de sistemas de proteção, e prá-
ticas adequadas de manejo, para obter-se o máximo aproveitamento pos-
sível do potencial do solo. Dentre as maneiras de aprimorar-se o ren-
dimento da agricultura, e qual idade dos produtos obtidos, destaca-se a
adubação através de ferti I izantes químicos.
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Na época atual, em que o Brasi I está substituindo combu~tível importa-
do (petróleo) por combustível nacional (álcoo[), onde a exportação de
produtos agrícolas tem peso fundamental em nossa balança de pagamen-
tos, e estes mesmos produtos agrícolas ainda ai imentam mais de 130 mi-
lhões de bocas, dentre outras tarefas; torna-se de suma relevância o
estudo de produtos que possam ser eficazes na melhoria da produtivida-
de da agricultura nacional.

o estudo de fert iIizantes no Bras iI é re Ievante mesmo a n íve I mund ia I,
pois nosso país respondia em 1985 por 2,5% do consumo mundial de fer-
t iIizantes segundo est imat ivas da IFA (Internat iona I Fert iIizers In-
dustry Association). E por volta de 1982, nossa área colhida represen-
tava cerca de 3,4% do~ 1,5 bi Ihões de ha da superfície terrestre uti-
Iizados para fins agrícolas.

A nível nacional o estudo de ferti Iizantes é relevante por diversas
razões:

- Em 1985, a importação de ferti Iizantes representou 1,75% dos
valores importados, perfazendo US$ 230,7 milhões (Conjuntura
Econômica - Nov. 1986).

Em 1985 o faturamento de uma amostra das ind~strias de ferti I1-

zantes perfazia o montante de Cr$ 9.270 bi Ihões (Quem é Quem
Visão, Ago. 1986).

- Esse mesmo faturamento de uma amostra do setor,
1985 0,68% do PIB nacional (Relatório BACEN
1986) .

representava em
1985, vol 22

Como podemos perceber, a ind~stria de ferti Iizantes, é responsável em
parte, pelo desempenho da balança de pagamentos, através da importação
de ferti Iizantes, e contribuição para exportação de excedentes agríco-
las de qual idade e rentáveis. Ao mesmo tempo, o estudo da demanda de
ferti Iizantes, nos indica que pol íticas poderemos adotar para orientar
nossa produção nacional de ferti Iizantes, no sentido de novos investi-
mentos, ou maiores importações, por exemplo.



CAPíTULO 2

CONSIDERAÇÕES GERAIS
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2. Considerações Gerais

2.1. A Agricultura (Um breve histórico do nascimento)

Nossa cultura e estágio de conhecimento atual, descrevem a evolução do
ser humano, como inicialmente um bípede, nômade, que sobrevivia às cus-
tas da caça e pesca com instrumentos rudimentares (de madeira, pedra
lascada, posteriormente pedra pol ida e finalmente metais), e da coleta
de frutos nativos nas regiões e épocas em que as antigas tribos vaga-
vam, e cujo esforço resultava em ai imentação, vestimentas e abrigo.

Com o passar do tempo o homem foi adquirindo consciência da periodici-
dade e repet iç ã o do c Iima (chuvas, fr io, enchentes, intens idade e in-
cl inação do sol, etc) e consequentemente das estações e do ciclo anual
que regulava os fenômenos cl imáticos, bem como da influência dessas es-
tações na vida e hábitos dos animais e das plantas.

A partir destas descobertas, o homem começou a perceber que podia usar
este conhecimento em seu benefício, inicialmente através do pastoreio e
criação de animais, e posteriormente conduzindo a reprodução das espé-
cies vegetais em épocas e locais propícios, de modo a não ter necessI-
dade de deslocar-se constantemente em busca do ai imento para a sua
sobrevivência.

Paralelamente ao plantio e colheita, o homem foi desenvolvendo técnicas
que aprimoravam o cultivo da terra,tais como: instrumental adequado,
irr igação, se Ie ç ã o de espéc ies, se Ie ç ã o de reg iõ es , ut iIização de tra-
ção animal e adubação do solo.

2.1.1. Os prim6rdios da agricultura no Egito (*)

Há uns 10.000 anos, no vale do rio Ni lo e nos oásis, estabeleceu-se o
primeiros contingente populacional do Egito, constituído de caçadores
que afluíam de várias regiões do norte da África devido a alterações
cl imáticas ocorridas.

(*) MICHULIN, A.V .. História da Antiguidade. Lisboa, Centro
Brasileiro. p.1S - 19; 36 - 37.

do Livro



o Egito é uma espécie de oásis no
ao norte do equador, onde nasce o
sal do leito. Em meados de julho,

deserto. Quas~ não chove ai i. Quando
Ni lo, chega 'a.época de s chuvas, o rio
o Ni lo transforma-se e inunda todo o

vale. A água mantem-se assim até novembro e então começa a baixar. Ao
retroceder, a água deixa sobre os campos o Iimo. Este é constituído por
restos de vegetação aquática em putrefação e por sub~tâncias minerais
que o r io arrasta. O Iimo aduba a terra, tornando-a mu ito fért iI. As
inundações do Ni lo irrigavam e adubavam os campos. Era uma forma primi-
tiva de adubação, mas que refletia-se positivamente na produtividade
agrícola.

Nesse período, a agricultura era muito primitiva. As sementes de cevada
e sésamo (gerge Iirn ) eram jogadas diretamente no so Io lodoso, sem Ia-
vrar. Apesar da ferti Iidade do solo, esse método de cultivo dava uma
colheita muito pobre. Durante longo tempo a terra foi trabalhada com
enxada. Secavam os pântanos, Iimpavam grandes extensões de terra da ve-
getação dos pântanos e abriam canais. O método de trabalhar a terra,
foi se aperfeiçoando e foram sendo obtidas colheitas cada vez melhores.

Paulatinamente, a agricultura converteu-se na principal ocupação dos
egípcios. Para isso dividiram o ano em três estações de trabalho: pe-
ríodo das inundações (julho a outubro); da sementeira (novembro a feve-
reiro); e da colheita (março a julho).

2.1.2. Os primórdios da agricultura em outras regloes

No vale situado entre o Tigre e o Eufrates, na mesma época remota
no Egito, apareceu uma população. Esse vale se chamava o País dos
Rios ou Mesopotâmia (isto é, vale entre rios).

que
Dois

Da mesma forma que o solo do Egito, o da Mesopotâmia não produzia se
não era irrigado. A populaçao mais primitiva da Mesopotâmia m~ridional
-os Sumérios - construiu um compl icado sistema para drenar os pântanos
e conservar a água nos períodos de seca. Os Sumérios semeavam cevada e
trigo. Nas hortas plantavam cebolas, pepinos, e outras espécies de le-
gumes, e também tamareiras. Graças ao Iimo espêsso, os campos da Meso-
potâmia eram muito férteis. A terra era a riqueza principal. O país não
tinha florestas nem minerais úteis, e mais uma vez configura-se formas
de adubação primitivas, e sua importância para esses povos.

Registra-se também na antiguidade, atividades agrícolas na Grécia e na
índia evidenciando-se a relevância assumida por esta atividade na sub-
sistência das populações mais antigas.
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2.2. A Ferti Iidade do Solo e a Nutrição das Plantas (histórico)

Através dos tempos, o homem percebeu que o solo pouco produz quando
cultivado continuamente, e graças a essa observação principiou a adotar
práticas agrícolas até hoje usadas, quais sejam: calagem, adubação e
rotação de culturas com leguminosas. Não se conhece quando o emprego de
adubação teve início. (-:~)

Na China, práticas agrícolas foram desenvolvidas por inúmeras gerações
de agricultores a fim de suprir as necessidades de uma das mais densas
populações da Terra. Tais agricui Itores já praticavam há milhares de
anos o, pr inc íp io do retorno ao so Io daqu iloque fora ret irado pe Ias
colheitas, através do uso de excreções humanas e animais, e de restos
de animais, peixes e plantas, visando manter a ferti Iidade do solo.

Nas regloes onde não haviam riOS, adotava-se o sistema de descansar a
terra por períodos de 1 a 2 anos, após as safras de cereais, sendo nes-
te intervalo efetuadas arações e adubações com esterco. Homero, poeta
grego, que viveu por volta de 900 a 700 A.C., mencionava o uso de es-
terco na adubação de videiras.

o grego Theopherastus (372 - 287 A.C.) faz inúmeras referências ao em-
prego de esterco, chegando mesmo a organizar uma Iista classificando
seus vários tipos, conforme a qual idade.

Cato, PI ínio e Columel lo recomendavam a adição de"cinzas e cal ao
para torná-lo mais férti I e el iminar-Ihe a acidez.

solo

Theopherastus e P Ií n io menc ionavam o uso da sa Iitre (n itrato de
sio) na adubação das plantas.

potás-

Os romanos possuíam bons manuais de agricultura, preparados por perspi-
cazes observadores.

No ano 60 A.C., Columel lo escreveu um manual de agricultura que
a quinze gerações.

servIu

(*) LUEDEMANN, L.; WAHANOW, M.F.; OSANAI, S .. Estratégia Mercadológica:
Anál ise Estrutural da Indústria de Ferti lizantes. São Paulo, Traba-
lho não publ icado, 1983.
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Um dos primeiros Iivros, e que muito contribuiu para o progresso do uso
de ferti Iizantes, foi escrito por Bernardo Palissy, "Tratado dos Sais e
da Agricultura", publ icado na França em 1563,tr~s s~culos, portanto,
antes Lieb~b, considerado o pai da quimica agricola.

A agricultura moderna ~ resultado da moderna ci~ncia e tem apenas 2 s~-
culos de idade. A partir de 1750, começou a tomar impulso com a experi-
mentação agricola.

A experimentação de campo em base cientifica começou em 1834, com o
francês Bouussingault que, atrav~s de medidas e anál ises quimicas, fez
as primeiras tentativas para relacionar os constituintes das plantas
com os solos em que eram cultivadas.

Todavia, o acontecimento importante que trouxe novos fundamentos à
agricultura ocorreu em 1840, quando o quimico alemão Justus Liebig pu-
bl icou os resultados de seus experimentos. Ele fez cuidadosas anál ises
de solo e de plantas e estabeleceu o balanço de nutrição de plantas.

Os estudos de Liebig destruiram, pelo menos em parte, a teoria da maté-
ria orgânica, e criou-se a teoria mineral de Liebig, na qual se funda-
menta a moderna indústr ia de fert iIiz ent es , Seus traba Ihos e idé j as de-
ram grande impulso à pesquisa, com a introdução de campos experimentais
para encontrar as respostas aos problemas da agricultura.

Em 1843, foi fundada na Inglaterra a estação experimental de Rothams-
ted, onde muitos e vai iosos trabalhos experimentais passaram a ser con-
duzidos: A quimica da nutrição de plantas foi estudada, o superfosfato
inventado e, novos ferti Iizantes experimentados.

Em 1860, Iniciou-se
norte da África.

o aproveitamento de rochas de minas de fosforitos
no

Outra Iinha de pesquisa que deu grande contribuição ao uso racional de
ferti Iizantes, foi o estudo do crescimento das plantas em soluções
aquosas contendo várias substâncias, hoje chamadas soluções nutritivas.
Essa t~cnica foi desenvolvida pelo alemão Knop, por volta de 1860 e
desde então tem sido bastante aprimorada.

Mais tarde, foi expl icado o papel desempenhado por microrganismos do
solo na transformação do nitrogênio em formas disponiveis às plantas.
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Nos anos que se seguiram at~ nossos dias, eno~~e progresso foi conse-
guido no desenvolvimento da agricultura. A qJfmica sofreu avanços ex-
traordinários e tornou possfvel a produção de ~erti Iizantes melhores.

Processos t~cnicos para o aproveitamento do nitrogênio do ar na fabri-
cação de fert iIizantes nitrogenados foram desenvo Iv idos. Fert iIizantes
fosfatados solúveis inventados em Rothamsted em 1843, foram grandemente
melhorados. Aumentou-se a concentração dos nutrientes de plantas nos
ferti Iizantes e desenvolveram-se m~todos para adição de amônia ao su-
perfosfato, e para produção de adubo granulado.

A produção de ferti Iizantes tornou-se uma das maiores indústrias do
mundo, desempenhando importantfssimo papel no aumento da produção e da
qual idade das colheitas.

É pela adição de ferti Iizantes qufmicos ao solo que se pode fornecer às
plantas importantes nutrientes. Autoridades no assunto admitem que a
produção mundial da agricultura pode ser aumentada em pelo menos 20%,
simplesmente pelo melhor uso de ferti Iizantes qufmicos.



CAPíTULO 3

A AGRICULTURA NO BRASil
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3. A agr icu Itura no Bras i I

É desnecessário evidenciarmos a dependência que a demanda de ferti I i-
zantes tem da atividade agrícola, estando estritamente vinculado a es-
ta. Sendo assim, justifica-se um estudo mais detalhado das diversas
condições e fatores que afetam a agricultura, e seu desempenho no pas-
sado recente.

3.1. Principais culturas

Pe Ia própr ia extensão do terr itór io bras i Ie iro, o mesmo congrega os
maIs variados tipos de solo, índices pluviométricos, rede fluvial, cl i-
ma, topografia, etc. E sócio-economicamente apresenta ao longo do seu
território, uma ocupação demográfica diferenciada de região para re-
gião, perfis de renda e de atividades dos mais variados ao longo do
território, bem como estruturas de abastecimento e transportes com
maIores concentrações e faci I idades em determinadas regiões em detri-
mento de outras. Tais discrepâncias foram evidentemente causadas pelas
condições geo-econômicas do país, e sua evolução ao longo do tempo. _

Como não poderia deixar de ser, a atividade agrícola no Brasi I, desen-
volve-se de forma variada em suas diversas regiões, atrelada a diversos
dos fatores mencionados no parágrafo anterior. A grande diversidade de
culturas agrícolas é favorecida prirrcipalmente pela enorme disponibi I i-
dade de terras, com os solos e cl imas mais variados. A concentração do
mercado consumidor e as vias de acesso a este mercado também são deter-
minantes na atividade agrícola e na sua distribuição geográfica.

Devido a esta ampla gama de produtos agrícolas, e sendo que nem todos
tem representatividade no contexto deste estudo, como fator relevante
de ai imentação populacional, ou gerador de divisas, ou ainda por serem
pouco representativos quanto à uti I ização de ferti I izantes, destaca-
mos algumas culturas principais que representam parcela considerável da
produção agrícola brasi leira,. qu e i s sejam:

Algodão herbáceo
.Ar r-o z

- Café
Cana de açúcar
Feijão
Laranja

- M ilho
- Soja
- Trigo
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Observando-se o quadro 3.1.1., podemos verificar- que tais culturas re-
presentam 87,3% da área colhida (esperada) do ano de 1986 e a maior
parte do volume de produção esperado.

No decorrer deste estudo quando as anál ises não puderem ser abrangentes
a nível nacional, tentar-se-á enfatizar as principais culturas (abaixo
assinaladas), as quais, se mostram mais representativas dentro do e~co-
po deste trabalho.

QUADRO 3.1.1.
Culturas áreas e produção (esperadas em 1986)

Cultura Área colhida (ha) Produção (t)

Algodão arbóreo
Algodão herbáceo
Amendoim
Arroz
Aveia
Banana (1)
Batata-inglesa
Cacau
Café
Cana de açúcar

1.167.676
2.025.116

160.985
5.590.216

129.020
430.399
159.925
658.249

2.259.046
4.078.926

101.141
173.996

5.473.143
278.588
705.515
457.744

2.055.473
12.477.478

331.111
9.176.939

198.598
3.894.736

334.958

121.808
2.221.965

216.261
10.406.430

124.782
512.207

1.820.143
459.292

2.007.200
251.522.703·

162.916
593.967

2.221.419
389.199

66.500.905
263.065

25.702.450
20.512.157

255.063
13.317.569

370.122
5.273.095
4.082.278

Cevada
Coco da Baía (2)
Feijão
Fumo
Laranja (2)
Mamona
Mandioca
M ilho
Sisal
Soja
Sorgo
Trigo
Outras

(1) Produção em m iI cachos; (2) Produção em m iI frutos

Fonte: IBGE/CEPAGRO Levantamento sistemático da produção agrícola - no-
vembro 86

Adaptado pelo autor



3.2. Fatores e Pol fticas Correlacionadas com ~ Desenvolvimento Agrfco-
la no Brasi I

Anal isaremos aquI, os principais fatores da atual idade, de relevância
para o desenvolvimento da agricultura, uma vez que o desempenho do se-
tor de ferti Iizantes é intimamente Iigado a ele, pois a agricultura e
o mercado ao qual se destinam os ferti Iizantes. E sem d~vida alguma,
torna-se de fundamental importância tomarmos ciência de: recentes me-
didas governamentais na área agrfcola; mercado internacional de produ-
tos agrfcolas; crescimento populacional; etc, que afetam diretamente a
atividade agrfcola, e por conseguinte o mercado de ferti Iizantes.

3.2.1. Plano de Metas

Objetivos

Em 15/08/1986 o governo publ icou um uPlano de MetasU com as pol fticas
agrfcolas que deveriam ser implementadas em 1986 e nos anos seguintes.
Os principais objetivos e metas seriam:

CRÉDITO PARA CUSTEIO

Crescimento de 30 % em 1986 em relação a 1985. Nos anos seguintes o
crescimento real será contfnuo.

CRÉDITO PARA INVESTIMENTOS

Deve dobrar em 1986 com relação a 1985 e dobra de novo até 1989. Total
de recursos para investimentos e custeio em 1986 : Cz$ 89,4 bi Ihões.

PREÇO MINIMO E VALORES BÁSICOS DE CUSTEIO (VBCs)

Instituição do preço mfnimo plurianual. Toda a prioridade aos pequenos
produtores, para os produtores de ai imentos básicos e para aqueles que
trabalham em regiões deprimidas economicamente.

POLITICA COMERCIAL

Formação, até o final de 1989, de estoques estratégicos dos principais
ai imentos consumidos no mercado interno, equivalentes a 10% de uma sa-
fra.
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METAS FíSICAS

Produzir, em 1989, 71,6 mi Ihões de toneladas ·d9S principais grãos. En-
tre 1980 e 1984, a produção brasi leira osci lou ao redor de 50 mi Ihões
de toneladas, e em 1985 a safra foi recorde, com 56,1 mi Ihões de tone-
ladas.

ARMAZENAGEM

Crescimento de 27% até 1989, da capacidade de armazenagem,
tando 15,5 mi Ihões de toneladas estáticas.

acrescen-

IRRIGAÇÃO

Irrigar 2 mi Ihões de hectares. Investimentos totais de Cz$ 62 bi Ihões,
sendo 16,5 bi Ihões de recursos federais e o restante proveniente de
estados e iniciativa privada.

PROGRAMA DE MICRO-BACIAS

Programa de ação integrada entr~ produtores rurais e governo
produção de recursos hídricos e do solo. Investimento total
8,4 bi Ihões.

para a
de Cz$

CADERNETA VERDE

Caderneta de poupança rural do Banco do Brasi I. Funciona como as
dernetas tradicionais, inclusive com seguro contra a inflação.
recursos serão apl icados no setor rural. Ela só será aberta em
clas que apl icam no crédito rural.

ca-
Seus

agên-

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Fundo criado para financiar o setor rural. Formado pelo retorno dos
investimentos no setor agropecuário do ano de 1985 (Cz$ 34 bi Ihões)
feitos pelo Banco do Brasi I, mais a receita da venda dos produtos Im-
portados para o abastecimento nacional, que são financiados (Cz$ 2 bi-
lhões), e com o retorno dos investimentos feitos no ano de 1986. Total
de recursos do fundo: Cz$ 63 bi Ihões.

SEGURO AGRíCOLA

Criação de um grupo de trabalho interministerial para estudar a expan-
são do Proagro para garantir os investimentos particulares.
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PECUÁRIA

Criação de uma comissão para estudar uma pol ítica para a pecuária de
corte

Comentários do Plano de Metas

o plano de metas busca a viabi Iidade do setor agrícola, a redução das
incertezas, e o aumento da di spon ib iIidade de a Iimentos bás icos apre-
ços baixos. A tônica é a obtenção de produtividade, através da Inova-
ção tecnológica, otimização dos recursos envolvidos e manutenção/recu-
peração da capacidade produtiva dos solos.

Pretende-se criar mecanismos e recursos que regulem os custos e preços
de venda dos produtos, bem como aprimorem as condições de transporte,
armazenagem, tecnologia de produção, de modo a gerar condições para o
aumento da produção agrícola.

Apesar de em várias planificações as origens e obtenção dos recursos
não estarem expl icitamente claros, nota-se a intenção governamental de
amp Iiar a parce Ia de recursos dest inados à agr icu Itura, comparando-se
com anos anteriores.

Se efetivamente, todas as medidas do Plano de Metas conseguirem ser
postas em prática a contento, indubitavelmente trarão novo impulso à
agricultura, cujos reflexos positivos deverão estender-se ao consumo
de fert iIizantes, e a outros insumos agr íco Ias.

3.2.2. A agricultura e o PIB

Como nos recorda Pinazza (oé), a agricultura sempre teve um papel fun-
damentai no desenvolvimento da economia brasi leira. O Brasi I histori-
camente viveu "ciclos" Iigados à agricultura, como os ci~los da cana-
de-açucar, da borracha, do cacau, etc. Ainda hoje, o Brasi I continua a
auferir riquezas substanciais da atividade agrícola. Basta observar
que anualmente, mais de 45% das divisas obtidas na balança comercial
são oriundas da exportação de gêneros agropecuários.

A tradição econômica que o país possui na agricultura, deverá manter-
se no futuro, e a própria economia em muito dependerá da performance
dos produtos primários, quer sejam de exportação ou de consumo inter-
no.

(*) PINAZZA, Luiz Antonio. Aspectos do Agribusiness no Brasi I. Conjuh-
tura Econômica. R. Janeiro, F. Getúlio Vargas, nov.1986.
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No passado, a unidade produtiva agrícola era praticamente auto-sufi-
ciente, já que não apenas se dedicava à plantação e criação comercial,
mas também criava seus animais de tração, produzia seus instrumentos
de transporte (carroças e carros de boi), suas ferramentas e outros
ítens necessários. Todas as operações relacionadas com o cultivo, o
processamento, o armazenamento e a comercial ização de ai imentos e fi-
bras eram função da fazenda. Por tudo isso, parecia apropriado pensar
em todas essas atividades dentro do significado da palavra "agricultu-
ra".

As mudanças provocadas pelo processo de desenvolvimento, estreitaram
as funções da fazenda. A agricultura moderna exige crescente especia-
Iização do produtor nas operações de cultivo, tratos e colheita. Por
outro lado, as funções de armazenar, processar e distribuir ai imentos,
bem como de suprimentos de insumos e fatores de produção, gradativa-
mente, ficam mais especial izadas, passando a ser desenvolvidas por or-
ganizações além da fazenda.

o conceito do agribusiness ou complexo agropecuário mostra uma fac~ta
diferente de uma das correntes do pensamento sobre o desenvolvimento
agrícola. Trata-se do decl ínio secular da agricultura, baseado em que
sua menor participação no PIB representa que a economia está deixando
de ser essencialmente agrícola. Cont~do, constata-se que, efetivamen-
te, a queda ocorre na agricultura propriamente dita em relação ao PIB.
No Brasi I, na virada do século, enquanto sua participação era de 50%,
nesses anos oitenta tem beirado os 12%.

Não obstante, relacionado ao mundo dos negócios rurais, nesse período,
apareceram e consol idaram-se as indústrias de Insumos, fatores de pro-
dução, bem como as de transporte, beneficiamneto e transformação. A
fim de se ter uma magnitude do que representa uma parcela desse mun-
do, constitui um parâmetro razoável o crédito rural, interpretado como
a mola propulsora de todo o setor de suprimento de insumos e fatores
de produçao. A projeção do saldo nos financiamnetos rurais, para o fi-
nal de dezembro de 1986 como nos relata Pinazza (~~), deverá atingir o
montante de Cz$ 130 bi Ihões, ou seja, aproximadamente US$ 10 bi Ihões.

(*) PINAZZA, Luii Antonio. Aspectos do Agribusiness no Brasi I. Conjun-
tura Econômica. Rio de Janeiro, Fundação Getúl io Vargas, nov.1986.
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o avanço do agribusines~ mostra um crescimento mais competitivo
forte de uma economia como a brasi leira, face.~ que nela representa

e
a

agricultura. O segmento dos insumos e fatores ~e produção geram condi-
ções para maior~s ganhos de produtividade. Por sua vez, o beneficia-
mento e a transformação das matérias-primas dão maior valor agregado
ao produto. Tudo isto, mostra que muitos problemas do setor primário
não se encerram na porteira das fazendas. A própria Reforma Agrária,
ora em curso no Pars, precisa levar em consideração tal fato, para não
sofrer tropeços futuro~.

A trtulo comparativo, mostramos abaixo a evolução do PIS agrrcola, do
PIB industrial, do PIB global e do consumo aparente de ferti Iizantes
(nutrientes) de 1975 a 1985.

ANO

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

VARIAÇÃO
ACUMULADA

Quadro 3.2.2.1

x
Comparativo da Evolução do PIB

Evolução do consumo aparente de fert iIizantes

PIB PIB PIB CONSUMO NPK
GLOBAL INDÚSTRIA AGRICULTURA NUTR IENTES(-;(-)

A % A % A % A %

5,4 5,9 4,8 9,2
9.7 12,4 2,9 30~5
5,7 3,9 11,8 26,9
5,0 7,2 (2,6) 0,2
6,4 6,4 5,0 11,2
7,2 7,9 6,3 17,4
(1,6) (5,5) 6,4 (34,7)
0,9 0,6 (2,5) (1,4)
(3, 2) (6,8) 2,2 (10,3)
4,5 6,0 3,2 43,9
8,3 9,0 8,8 (7,5 )

59,2 55,8 56,0 82,0

Fonte: Relatório 1985 - Banco Central do Brasi I.
(~(-)Elaborado pelo autor a partir de dados do SIACESP/ANDA
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A agricultura no período anal isado (1974 - 1985) apresentou no PIB
agrícola, desenvolvimento inferior à atividaq~- global do país e prati-
camente idêntica à atividade industrial, podendo-se depreender que as
atividades de prestação de serviços (comunicações, transportes, inter-
mediação financeira e serviço públ ico) estão crescendo de participação
no PIB, pois a atividade comercial no período em anál ise apresentam
evolução em termos de PIB de cerca de 42,6%.

o consumo aparente de ferti Iizantes ano a ano não apresentou qualquer
evidência de estar acompanhando a atividade agrícola ou industrial, e
no entanto no período em anãl ise apresentou um crescimento de 82,0%,
razoavelmente acima evolução global do PIB.

Obviamente, se não conseguimos correlacionar o consumo de ferti Iizan-
tes com o P IB agr íco Ia ou com o P IB g loba I, ist o não quer dizer que o
consumo de fert iIizantes não seja afetado por estas var iáve is. Sabemos
que o setor de ferti Iizantes (componente do PIB industrial) é depen-
dente do setor agrícola (componente do PIB agrícola) e que ambos con-
tribuem para o PIB global. O que nos falta saber é, como variações no
PIB agrícola e PIB global, afetam o consumo de ferti Iizantes, ai i edo s
aos demais fatores que também contribuem para variações neste ítem.

3.2.3. A Distribuição e Crescimento Demográfico

O crescimento populacional, sempre foi uma preocupação constante de
diversos povos durante a história. No início do século XIX, como nos
recorda Cummings (,~), houve um inglês, Robert Thomas Malthus, que pre-
viu que a população iria dobrar a cada 50 anos, que iriam esgotar-se
as fontes de a Iime nt e ç ã o , e que então a guerra, a peste e a fome, cau-
sadas pela superpopulação, iriam assolar a Terra e novamente ai inha-
riam a população com os suprimentos ai imentares disponíveis. Mas na-
quela época em que Malthus fazia suas previsões, a indústria de ferti-
Iizantes químicos ainda não havia nascido.

(*) CUMMINGS; Ralph W .. Ferti Iizer Technology In a Changing World.
Ferti IIzer Technology and Resources. Volume III. New York, Academic
Press, 1953. p. 1 - 2.
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É fato, que desde que Malthus lançou sua previ'são a população da Terra
. já se multipl icou (não com a intensidade pre~i~ta por Malthus), e que
uma parte da população, em algum momento, e em algum lugar, ou estão
em guerra, ou estão sofrendo graves epidemias ou estão morrendo de fo-
me, ist o sem fa Iar nas popu Iações subnutr idas. Este ú It imo fator (fo-
me), é mais consequência de problemas econômicos e sociais (distribui-
ção equitativa de ai imentos) do que por uma falta de recursos naturais
ou informação tecnológica.

No Brasi I apreciamos o seguinte panorama de evolução populacional:

Quadro 3.2.3.1., Evolução da população Rural x Urbana
MilHÕES DE HABITANTES

lOCAL 1970 1981 1985 TAXA DE CRESCIMENTO
ANUAL % 1985/1981

BRASil 93,1 119,7 131,4 2,36
Pop. Urbana 52,1 85,2 95,5 2,89
Pop. Rural 41,0 34,5 35,9 1,00
%Pop.Rural 44,1 28,8 27,3
NORTE
Pop. Urbana 3,2 3,9 4,76
Pop. Rural NÃO DISPONíVEL
%Pop.Rural " "
NORDESTE 35,8 38,9 2,11
Pop. Urbana 19.1 21,3 2,80
Pop. Rural 16,7 17,6 1,36
%Pop.Rural 46,6 45,3
SUDESTE 53,4 59,0 2,52
Pop. Urbana 45,1 50,4 2,82
Pop. Rural 8,3 8,6 0,87
%Pop.Rural 15,5 14,6
SUL 19,4 20,6 1,50
Pop. Urbana 12,0 13,3 2,60
Pop. Rural 7,4 7,3 (0,38)
%Pop.Rural 38,1 35,4
CENTRO-OESTE 7,9 9,0 3,50
Pop. Urbana 5,8 6,6 3,39
Papo Rural 2,1 2,4 3,82
%Pop.Rural 26,6 26,9

Obs: Exclusive população rural da reglao Norte em 1981 e 1985.
Fonte: IBGE: Censo 1980, PNAD 1981, PNAD 1985.
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o quadro aCima evidencia a perda relativa do éontingente rural sobre a
populaç~o total, uma vez que esse setor participava em 1970 com 44,1%,
caindo para 27,3% em 1985.

o crescimento populacional apresentou-se de modo heterogêneo nas di-
versas áreas do país, onde as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte
tiveram crescimento acima da m~dia do país. Note-se ainda que enquanto
em todas as regiões o crescimento da populaç~o rural ~ inferior ao da
população urbana, este quadro inverte-se na regi~o Centro-Oeste, onde
o crescimento da população rural ~ superior até ao crescimento da po-
pulação nacional no período. A região Centro-Oeste tem se apresentado
nesta última década, como fronteira agrícola tendo um crescimento do
contingente rural condizente, aproveitando-se inclusive de parte da
população rural da região sul (crescimento negativo no período) que
pa r a 'I á m i g r ou.

Dentro deste contexto de evolução demográfica, podemos comparar a evo-
Iução do consumo aparente de fert iIizantes:

QUADRO 3.2.3.2.
CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO X CONSUMO APARENTE DE FERTILIZANTES

Populaç~o Ferti Iizantes Consumo Aparente
1.000.000 NPK(Nutrientes) per capita

ANO Habitantes 1.000 tons Kg/1000 Habitantes

1976 107,7 2448,4 22,7
1977 110,4 3106,3 28,1
1978 113, 1 3113,5 27,5
1979 116,0 3463,6 29,9
1980 119,0 4065,1 34,2
1981 122,8 2655,3 21,6
1982 125,7 2619,1 20,8
1983 128,3 2349,5 18,3
1984 131,7 3379,9 25,7
1985 134,9 3127,2 23,2
1986 138,4 3451,7 24,9
M~dia do
Período 122,5 3070,9 25,1
Média dos
últimos 5 anos 131,8 2985,5 22,7

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do SIACESP/ANDA e IBGE.
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o consumo aparente de ferti Iizantes no períod~ em anál ise, não guardou
proporcional idade alguma com as variações popu1acionais, comportando-
se at~ de maneira diversa desta, ou seja, em períodos recentes o au-
mento de população foi acompanhado de uma diminuição do consumo apa-
rente de ferti Iizantes. Se compararmos a m~dia dos ~Itimos 5 anos com
relação à m~dia dos ~Itimos 11 anos, iremos verificar que enquanto a
população cresceu 7,6% o consumo de ferti Iizantes decresceu de 2,8% e
o consumo per capita tamb~m diminuiu de 9,6%.

Este tipo de "evolução" deveria ser inadmi~sível num país com popula-
ção carente,e que quer solucionar seus problemas de ai imentação atra-
v~s do abastecimento interno. Esta tendência contraria tamb~m o histó-
rico da evolução de economias mais avançadas que hoje contam com taxas
de consumo várias vezes superiores às nossas.

Os fatos apresentam-se aparentemente contraditórios, pOIS enquanto a
população cresce, o consumo de ferti Iizantes cai, e em consequência, o
consumo per capita decresce. No entanto, ~ notório que para manter-se
o nível ai imentar de uma população crescente, sem recorrer-se a Impor-
tação de ai imentos ou consumo de estoques estrat~gicos dos mesmos,
torna-se necessária a ampl iação da produção agrícola. Ora,a ampl iação
da produção agrícola, atrav~s de aumento de áreas plantadas ou aumen-
tos de produtividade, requerem aumentos no consumo de ferti Iizantes.

É razoável supor-se, que dentro de uma Iinha econômica consistente,
aumentos populac!onais, incrementarão a demanda por produtos agríco-
l-as, que por sua vez, aumentarão a demanda por ferti Iizantes. Resta--
nos, após descobrir a expl icaçãopara o comportamento verificado, pro-
jetar sua influência no futuro, para obtermos projeções mais precisas
e confiáveis.

3.2.4. Preços Mínimos

Para compreendermos um pouco mais desta variável, expomos um breve re-
lato de Gonçalves (*) que nos informa que desde 1947, o governo fe-
deral vem adotando a garantia de preços mínimos, quando apenas 6 pro-
dutos eram contemplados (arroz, feijão, mi lho, amendoim, soja e giras-
sol). Ou seja, o produtor agrícola que não encontrasse mercado para a
colocação de seus produtos, ou que considerasse os preços vigentes não
remuneradores, tinha a garantia de que seu produto seria adquirido pe-
lo governo, nos preços mínimos fixados.

(*) GONÇALVES, Jos~ Drummond. Uma Anál ise Sucinta do
Brasi leiro. Trabalho não publ icado, maio-1984.

Setor Agrfcola
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Em 195 1 fo i inst itu ída uma Ie i com a obr igato r- iedade de garant ia de s-
ses preços mínimos e ampl iando-se a Iista dos produtos beneficiados
para 11 (incluiu-se: trigo, farinha de mandioca, farelo, tapioca e er-
va-mate). Em 1962 houve nova ampl iação, onde se incluiu produtos de
origem animal e os extrativos vegetais.

Ocorreram progressos também, no sentido de tornar a garantia efetiva
no interior, pois no início ela se efetivav~ apenas nos grandes cen-
tros de distribuição onde se dispunha de armazéns gerais e classifi-
cadores habi Iitados para darem o certificado que a lei eXigia. Atual-
mente pode-se praticar a garantia de preços mínimos, mesmo para produ-
tos que estão armazenados no próprio estabelecimento produtor.

Houve também, mudança sensível no processo de garantia do preço míni-
mo. Antes de 1967, o preço era efetivado principalmente através das
compras pela CFP (Cia. de financiamento da produção, vinculada ao Mi-
nistério da Agricultura) através de AGFs (Aquisições do governo fede-
ra I) . Poster iormente, inst itu i-se o f inanc iamento do produto, com ou
sem opção de venda, através de EGFs (Empréstimos do governo federal).
Essa sistemática baseou-se no pressuposto de que a sustentação de pre-
ços deveria ser promovida basicamente, através da concessão de finan-
ciamento à estocagem e à comercial ização, no quadro de um programa
institucional de crédito. Desse modo, foi dado ao agricultor ampla
fonte de financiamento na base de 100 % do preço mínimo, com prazos
variando entre 60 e 210 dias.

No Bras iI, a condução de uma po Iít ica agr íco Ia adstr ita à po Iít ica
econômica global acabou resultando em sérios gravames, com desequi Ií-
brios entre subsetores da agricultura em detrimento do setor produtor
de ai imentos, hoje considerado um dos principais estrangulamentos para
a manutenção do plano de estabi Iização econômica (plano cruzado) até
mesmo no curto prazo.

Em 1986, uma certa recuperação da demanda vem deixando clara a precá-
ria situação brasi leira neste setor. Para possibi Iitar a manutenção do
congelamento de preços estabelecidos em 28/2/86, o governo foi forçado
a importar ai imentos e a autorizar sua importação, o que, se resolve
parte do problema no curto prazo, tem o agravante de desestimular a
produção interna e criar problemas em termos de balança de pagamentos.
A médio e longo prazo esta pol ítica é insustentável.
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Na busca de soluções, o governo criou o Plano de Metas (Vide 3.2.1.)
com preços mínimos plurianuais, com gati lho de reajuste automático e
peri6dico, visando produtividade, redução de'riscos e barateamento no
preço de ai imentos. As culturas abrangidas pela plurianual idade foram:
arroz, milho, sorgo, mandioca e feijão. Para os produtos de exportação
(soja, amendoim, algodão e mamona) não se apl ica a regra da plurianua-
Iidade, mas serão levadas em conta as cotações internacionais.

De acordo com o IEA (Instituto de Economia Agrícola) na safra 85/86
para os alguns produtos cultivados (Algodão, Amendoim das águas, Arroz
de sequeiro, Feijão das águas, Mi lho, Soja), o preço mínimo suplantou
o custo operacional dessas culturas. Sabe-se que os preços mínimos es-
tiveram, inclusive, acima do preço de mercado para alguns produtos,
forçando razoável participação do governo na aquisiçao da produção.

Para a safra 86/87, os preços mínimos sofreram alguma redução com re-
lação à safra anterior face aos custos operacionais, mas contarão com
um gati lho de reajuste toda vez que a inflação dos custos atingir 20%.
Em princípios de 1987 já eram presentes e fortes as pressões de agri-
cultores, reivindicando melhores preços mínimos, pois face ao aumeoto
dos ·insumos, o preço mínimo sequer repunha os insumos uti Iizados, e
apesar de prometido, o gati lho não foi disparado.

Mostramos abaixo a margem obtida pelo agricultor em 5 culturas,
rando-se qual era o percentual restante do preço mínimo ap6s o
mento dos custos ( Margem = (1 - Custo/Preço Mínimo) X 100%),
evo Iu ç ã o do consumo aparente de fert iIizantes nesses anos.

compa-
abati-
com a

QUADRO 3.2.4.1.
Margem obtida com preços mínimos X Consumo aparente de ferti izantes

Safra(Ano) Algodão Soja M ilho Arroz Feijão NPK
Margem Margem Margem Margem Margem Nutr.

% % % % %
79/80(1980) 10 56 15 38 5 4065,1
80/81 (1981) 26 41 27 23 26 2655,3
81/82(1982) 27 19 17 11 9 2619,1
82/83(1983) 32 20 28 17 23 2349,5
83/84 (1984) 29 (9) (9) (33) (20) 3379,9
84/85 (1985) 20 39 14 8 20 3127,2
85/86 (1986) 34 45 45 7 29 3451,7

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IEA, BACEN, SIACESP e
ANDA.
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A evolução acima exempl ifica, como ao longo dO tempo o governo fixava
remunerações diferenciadas para os diversos produtos, criando risco e
incertezas junto aos produtores. A plurianual idade'de preços de alguns
produtos, deverá minimizar essas incertezas.

Podemos perceber também que a evolução das margens dos produtos não
guarda correlação entre si, nem relativamente ã evolução do consumo
aparente de ferti Iizantes. Há que se- considerar, que além dos preços
mínimos fixados pelo governo para alguns produtos agrícolas, existem
as expectativas e os preços efetivamente obtidos pelos produtores no
mercado de produtos agrícolas, que e efetivamente contribuem para a
sua rentabi Iidade. Devemos mencionar também, que boa parte dos produ-
tos não são contemplados por preços mínimos, ficando os agricultores
sujeitos às flutuações de preços no mercado.

Depreende-se portanto, que uma pol ítica adequada de preços mínimos, e
fator de segurança e rentabi Iidade (ainda que pequena) para o produ-
tor, e consequentemente favorece um desenvolvimento sadio ã agricultu-
ra, e permite a uti Iização de insumos modernos (ex: ferti Iizantes) çom
incertezas reduzidas. Apesar de não identificada uma correlação posi-
tiva, entre consumo de ferti Iizantes e preços mínimos, devemos evoluir
e aprofundar nosso conhecimento para identificarmos em que medida isto
ocorre.
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3.2.5. Exportação

o comércio internacional de produtos agrícolas~ tem importância funda-
mentai na agricultura brasi leira, e em nossa'própria economia. AI ie-
se, a isto, o fato de que a agricultura para exportação tem de ser al-
tamente profissional izada, produtiva, e obter produtos reconhecidamen-
te de qua Iidade a n íve I internac iona I. Nada ma is Ióg ico portanto, do
que uti I izar-se de ferti izantes para obtenção dos resultados espera-
dos. Em consequência, os produtos de exportação apresentam-se poten-
cialmente e efetivamente como consumidores de volumes expressivos de
ferti I izantes, mas têm seu desempenho global afetado pelas condições
de comércio internacional.

Ana I isaremos aba ixo, a Igumas das pr inc ipa is cu Ituras de exportação
bras i Ie iras, e que são trad ic iona is consum idoras de fert iIizantes,
diante do quadro e perspectiva do comércio internacional destes produ-
tos.

CAFÉ

Conforme anál ise do IEA as expectativas de redução da safra brasi leira
em decorrência da seca sem precedentes (1985) que atingiu praticamente
todas as principais áreas cafeeiras na região centro-sul, a renovação
do acordo internacional para 1985/1986, acrescidas de problemas de ex-
portação em Uganda em vista de questões pol íticas, provocaram extraor-
dinária elevação de preços a partir de setembro de 1985. Os preços In-
dicativos compostos da Organização internacional do Café (OIC) eleva-
ram-se 71,4% até março de 1986; nos meses seguintes baixaram até JU-
lho, para novamente aumentar até setembro de 1986.

A queda de preços deveu-se ao fim das especulações em bolsa no exte-
rior, com o término do período seco no Brasi I, e ao fato dos torrefa-
dores estarem abastecidos face às vendas vultosas do final de 1985,
especialmente as efetuadas pelo Brasi I. Além disso não ocorreram gea-
das em 1986, o que evidentemente afastou o pe~igo de crise ainda mais
aguda e elevação de preços. Pouco efeito tiveram sobre a tendência
baixista as medidas de restrição à oferta, adotadas pelo IBC, que em
alguns casos tornavam proibitivas as vendas externas por estarem acima
das cotações internacionais.
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De acordo com estimativàs do Departamento de.cAgricultura dos Estados
Unidos (USDA), a safra 86/87 será suficiente para atender a demanda,
embora a produção deva ser inferior à procur~. Essa diferença deverá
reduzir ·os estoques mundiais no final do ano cafeeiro 1986/1987.Esse
estoque estará concentrado principalmente na América do sul (Colômbia
e Brasil).

Os principais países importadores de café brasi leiro, foram (em 1985)
os: Estados Un idos, A Iemanha Oc identa I, Itá Iia, Japão e França. O de-
sempenho das exportações brasi leiras nos ~Itimos anos comportaram-se
da seguinte forma:

QUADRO 3.2.5.1.
Exportações brasi leiras de café em grão

Ano 1000 ton US$ bi lh õ es Preço médio
(US$/kg)

1976 805,4 2, 17 2,69
1977 512,4 2,30 4,49
1978 621,3 1,95 3, 14
1979 562,2 1,92 3,42
1980 784,5 2,49 3,17
1981 825,5 1,52 1,84
1982 888,0 1,86 2,09
1983 939,6 2, 10 2,23
1984 1031,9 2,56 2,48
1985 1033,6 2,37 2,29
1986 " 263,2 1,28 4,86

-" janeiro/julho 1986
Fonte: CACEX

A participação do Brasi I nas importações dos principais países compra-
dores de café desde 1980 tem apresentado evolução positiva que, apesar
de pequena, pode ser considerada satisfatória face às Iimitações im-
postas pelo acordo internacional e pelos sucessivos acidentes cl imáti-
cos que Iimitavam nossa possibi Iidade de expansão. Em 1986, no entan-
to, restritas as nossas disponibi Iidades, certamente haverá perda de
poslçao em relação aos competidores. Nesse ano (1986) a escassez da
produção nacional obrigou a importação para que se evitassem pressões
excessivas sobre os níveis de preços congelados para torrefadores no
varejo, em decorrência de uma das principais medidas adotadas pelo
p Iano federa I de estab iIização econôm ica, ist o sem fa Iar na tentat iva
frustrada de elevar as cotações internacionais do café, através de
compras especulativas na Bolsa de Londres.
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No âmbito internacional as perspectivas são, de elevações de cotações
externas em função das menores di spon ib iIidades do Bras iI até que a
esperada maior safra de 1987/88 venha a reequi Iibrar o mercado.

SOJA

A produção das dez principais oleaginosas em 1985/86 experimentou
acréscimo de 2,5% em relação à de 1984/85, total izando 192,1 mi Ihões
de toneladas. Apesar desse pequeno acréscimo, a oferta mundial em
1985/1986 elevou-se em 4,8%, quando comparada à de 1984/1985, situan-
do-se em 214,6 m iIhões de tone Iadas, face ao ma ior estoque mund ia I ao
final de 1984/85, que total izou 22,5 mi Ihões de toneladas, cerca de
30% superior ao do ano anterior.

O consumo mundial em 1985/86 ao apresentar crescimento simi lar ao da
produção, da ordem de 2,4%, tota Iizando 186,5 m iIh õ es de tone Iadas,
provocou novo incremento nos estoques mundiais que devem alcançar no
início da temporada comercial 1986/1987 cerca de 28,1 mi Ihões de tone-
ladas, volume aproximadamente 25,0% maior que o de igual perído ante-
rior. Em consequência, a disponibi Iidade mundial de oleaginosas (obs:
a soja representa aproximadamente 51% das cifras) em 1986/87 deverá
elevar-se em 2,8%, atingindo 220,7 mi Ihões de toneladas, embora a ex-
pansão prevista na produção mundial em 1986/87 seja praticamente Inex-
pressiva.

A previsão da oferta abundante de oleaginosas em 1986/87 sem paralelo
no lado da demanda que, a nível mundial deverá atingir 191,4 mi Ihões,
apenas 2,6% superior a de 1985/86, terá como consequência aumento de
estoques ao final da atual temporada de 4,3%, num volume de 29,3 mi-
lhões de toneladas. Consequentemente, as cotações internacionais de
so j a , que apresentaram-se em dec Iín io no decorrer de 1986, deverão
permanecer deprimidas ao longo de 1987, a despeito de uma leve recu-
peração nos níveis de consumo de farelo e 61eo de soja, decorrente das
perspectivas de continuada variação do d61ar frente às moedas euro-
péias e outros fatores.

Historicamente, as exportações brasi leiras de sOJa apresentaram-se
conforme o quadro abaixo, sendo que em 1985 identificamos como princI-
pais compradores de soja brasi leira os seguintes países: Países Bai-
xos, Alemanha Ocidental, Bélgica, Itália e Espanha.
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QUADRO 3.2.5.2 ..
Exportações brasi leiras de sementes efrut~s de sOJa

Ano 1000 ton US$ M iIhões Preço médio
(US$/ton)

1976 3639,5 788,5 216,7
1977 2586,9 709,6 274,3
1978 658,5 169,9 258,0
1979 638,5 179,5 281, 1
1980 1548,9 393,9 254,3
1981 1449,7 403,7 278,5
1982 500,8 123,5 246,6
1983 1295,1 308,6 238,3
1984 1561,1 454,1 290,9
1985 3491,5 762,7 218,4
1986 -;t 762,7 211,6 277,4

~~ janeiro/julho 1986
Fonte: CACEX

As perspectivas, entretanto, não são muito animadoras dado o quadro de
cotações externas que tende a decl inar com o prosseguimento da colhei-
ta de soja no hemisfério norte e com as modificações previstas na po-
Iítica agrícola norte-americana, que inclui a redução dos preços míni-
mos de garantia da soja em grão naquele país. Acrescente-se a isto que
o departamento de agricultura dos Estados Unidos em relatório do final
de 1986 declara expl icitamente que o país insistirá em seu esforço pa-
ra reconquistar mercados agrícolas perdidris nos ~Itimos anos: n Os
concorrentes estrangeiros vão se deparar com um período de redução da
renda agrícola de seus produtores, ou vão ter de recorrer a maiores
subsídios agrícolas se quiserem continuar competindo no negócio de ex-
portação de grãos. n

A provável vigência de preços externos em 1987 ainda mais baixos que
os prevalecentes em 1986, ai iado ao não financiamento governamental de
novas áreas de plantio, deverá provocar redução entre 5 e 10% na área
plantada de soja a nível nacional na safra seguinte, relativamente a
86. Para esse resultado deverá contribuir, ainda, a pol ítica agrícola
bras iIe ira, que dá pr ior idade à produção de a Iimentos bás icos , conce-
dendo financiamento integral às lavouras destes produtos, independen-
temente da categoria dos produtores, medida não extensiva à soja.
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AÇÚCAR

Atualmente, encontramos como principais fato~es de pressão contra a
elevação dos preços do açúcar no mercado mundial: a atuação da Comuni-
dade Econ6mica Europ~ia (CEE) que, incentivando a produção do açucar
de beterraba atrav~s de generosos subsídios aos seus produtores, pas-
sou de importadora a uma das principais exportadoras do produto; a po-
Iítica protecionista dos Estados Unidos em relação à sua indústria
açucare ira, no intuito de alcançar a auto-suficiência e o crescimento
do consumo de xarope de mi lho (High Fructose Corn Syrup - HFCS), que
vem pressionando para baixo a demanda por açucar no mercado
c iona I.

interna-

A situação das exportações brasi leiras de açucar, nos anos recentes
evoluiu conforme o demonstrativo abaixo:

QUADRO 5.3.2.3.
Exportações brasi leiras de açucar demerara

Ano 1000 ton US$ M iIhões Preço m~dio
(US$/ton)

1976 600,8 152,5 253,8
1977 1536,2 276,5 180,0
1978 1164',O 195,9 168,3
1979 1282,9 247,0 192,5
1980 1391,S 624,5 448,8
1981 1563,5 578,9 370,3
1982 1222,2 259,4 212,2
1983 1575,0 333,0 211,4
1984 1544,9 326,1 211, 1
1985 1047,9 166,3 158,7
1986 -,,- 700,6 96,2 137,3

-" janeiro/julho 1986
Fonte: CACEX

Em 1985 dentre os países que compraram açucar demerara brasi leiro des-
tacm-se: URSS, EUA, Marrocos, Arg~1 ia. Uma tendência verificada em de-
terminados países, at~ então dependentes da importação de açúcar, ~
uma busca da auto-suficiência, ocasionando uma retração ainda maior no
com~rcio internacional, que se pode constatar atrav~s das taxas nega-
tivas de crescimento das importações nos últimos anos.
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Por outro lado, enquanto' a CEE não se submet~ a um sistema de quotas
de exportação, impedindo que se chegue a um co~senso quanto ao estabe-
lecimento de um novo Acordo Internacional do Açucar, o que se observa
é que a tentat iva de recuperação do mercado tem-se dado un iIatera Imen-
te, por parte de um ou outro país.

Portanto, até que os grandes produtores resolvam controlar sua produ-
ção de forma mais racional, face à atual situação de superoferta, e ao
fato de que alguns países menos capacitados a suportar a gravosidade
do produto possam vir a se retirar do mercado, ainda deverão permane-
cer baixas as cotações internacionais até que se altere consideravel-
mente a relação entre os níveis de estoque e de consumo. Convém lem-
brar que, uma vez instalado um parque industrial, é pouco provável que
ocorram reduções significativas na produção.

LARANJA (suco)

Em anos recentes, a produção de laranjas expandiu-se, principalmente
no estado de São Paulo (82% da produção nacional concentra-se neste
estado), devido a maior produtividade (graças aos melhores tratos cul-
turais e adubação), e em função da existência de mais pés em idade
produtiva. Os melhores preços obtidos no mercado internacional a par-
tir de 1983 (vide QUADRO 3.2.5.4.), devido às quebras consecutivas da
produção norte-americana, fizeram com que na época a indústria nacio-
nal comprasse antecipadamente algumas safras, pagando bons preços aos
citricultores.

QUADRO 3.2.5.4.
Exportações bras iIe iras de suco de Iaranja concentrado

Ano 1000 ton US$ M iIhões Preço médio
(US$/ton)

1976 209,8 100,9 480,9
1977 213,5 177,0 829,0
1978 335,6 332,6 991,1
1979 292,2 281,4 963,0
1980 401,0 338,7 844,6
1981 639,0 659,2 1031,6
1982 521,2 573,4 1100,2
1983 553,1 607,9 1099,1
1984 904,8 1414,S 1563,3
1985 484,8 748,9 1544,8
1986 -~, 486,8 422,6 868,1
~~ janeiro/julho 1986

Fonte: CACEX
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Em 1985 nossas receitas de exportação de suco de laranja reduziram-se
em 47% com relação ao ano anterior, devido à ~scassez do produto no
primeiro semestre e a retraçaõ da demanda extérna no segundo. As ele-
vadas cotações no mercado internacional (1985), fizeram com que o con-
sumo se reduzisse bastante nos EUA e na Europa (na Europa o dólar va-
lorizava-se frente às moedas europ~ias). A queda de consumo, fez cres-
cer os estoques, principalmente nos EUA. Nesse ano os pricipais cl ien-
tes do Brasi I foram: EUA, Países Baixos, B~lgica e Canadá.

A elevação de estoques dos EUA e a recuperação da produção americana
em 86, fez cair as cotações do suco de laranja, e o Brasi I de Janeiro
a julho de 1986 tendo exportado praticamente o mesmo volume de 1985,
real izou receitas 43% inferiores. A recuperação de produção dos laran-
Jais da Flórida, e valorizações do dólar frente a outras moedas, não
prometem perspectivas alvissareiras para a citricultura brasi leira pa-
ra os anos vindouros.

o Protecionismo

Transcrevemos aqui, algumas anál ises de Ib Teixeira ('ó) que nos permi-
te entender melhor alguns Iimitantes de colocação de nossos produtos
agrícolas no mercado internacional.

A anál ise de Ib nos deixará transparecer, como economias mais avança-
das, transferem renda de outros setores, para o setor agrícola, permi-
tindo que este último obtenha recursos para produzir produtos agríco-
las com as as mais altas tecnologias (inclusive altos níveis de aduba-
ção) e a custos várias vezes superiores aos preços no mercado interna-
cional, gerando excedentes exportáveis. Estes excedentes são vendidos
aos preços internacionais, oU,ainda mais baixos.

Isto vem impedindo que países em desenvolvimento possam colocar seus
produtos agrícolas a preços rentáveis (comparativamente com seus cus-
tos) no mercado exterior, o que poderia gerar parte das divisas neces-
sárias para o pagamento de suas dívidas externas, e renda para que o
setor agrícola pudesse investir e expandir-se atrav~s da implementação
de novas tecnologias, e uti Iização de maiores níveis de adubação, com-
patíveis com a expansão e desenvolvimento necessários à agricultura.

(*) TEIXEIRA, Ib. O Protecionismo (deles). Conjuntura Econ8mica. Rio
de Janeiro, Fundação Getúl io Vargas, novo 1986.
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NA agricultura de estuf~ dos países ricos, çonforme a definição do
prof. Shultz (prêmio nobel da economia), vai ,de vento em popa. No iní-
CIO dos anos 70, os países membros da Comunid~de Econômica Européia
eram os principais importadores de carnes e dé aç~car dentro do merca-
do mundial. Agora a comunidade se transformou no principal exportador
de açucar e já se constitui no segundo mais destacado exportador de
carne do ocidente. A receita é simples: um variado arsenal de medidas
protecionist~s que permite aos agricultores de estufa trabalhar com
preços em média, 40% acima dos preços mundiais, resultando em gravames
varlaveis para as importações agrícolas dos países em desenvolvimento,
tarifas, cotas de colocação no mercado interno, etc.

Os japoneses são os campeões do protecionismo. Entre 1980 e 1982, por
exemplo, o índice médio de protecionismo no Japão ia além dos 144%.
Logo após vinha a Comunidade Européia com 84%. Só depois se colocavam
os Estados Unidos. Atualmente os norte-americanos mais real istas estão
pagando a seus agricultores para que não plantem grãos. Mas no Japão,
os produtores de arroz recebem o triplo da cotação mundial por suas
safras e graças a isso plantam tanto, que parte da colheita termina
sendo vendida como ração animal, pela metade dos preços mundiais ~

As pol íticas agrícolas dos países ricos que visam auto-suficiência vêm
Iimitando seriamente as condições de acesso ao mercado internacional
para uma grande quantidade de produtos oriundos de países de zona tem-
perada e em desenvolvimento. Os excedentes gerados pelas pol íticas de
subsídios aos agricultores de estufa, competem de forma desleal com as
exportações dos produtores eficientes dos países pobres, o que só con-
tribui para deprimir os preços no mercado internacional. Como exemplo,
enquanto agricultores da Comunidade Européia recebiam 18 centavos de
dólar por Iibra-peso de aç~car, o preço no mercado mundial não ia além
de 5 centavos.

A propósito, do subsídio do açúcar, um documento recente do Banco Mun-
dial diz: N •• as pol íticas açucareiras dos países industrial izados re-
duziram, em 1983, em cerca de US$ 7,4 bi Ihões as receitas de exporta-
ção dos países em desenvolvimento. Além disso, diminuíram sua renda
rea I em aprox imadamente US$ 2,1 b iIhões e aumentaram a instab iIidade
de preços no mercado mundial residual do açucar em cerca de 25%. N

Não são apenas os países em desenvolvimento que perdem com as práticas
protecionistas na área agrícola. Na verdadse elas terminam transferin-
do pesadas rendas dos consumidores para os proprietários de terras.
Estes por sua vez, nem sempre fazem bom uso dos recursos recebidos,
gastando excessivamente em máquinas, Insumos, que poderiam ser desti-
nados a outros tipos de produção.
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"O Iivre com~rciocom os países em desenvolvimento não ~ uma simples
questão de ~tica ou altruísmo", diz o diretor-~erente do FMI, Larosi~-
re. Trata~se realmente de assegurar que a exploração do enorme poten-
cial de expansão do com~rcio com os países em desenvolvimento benefi-
cie aos seus próprios consumidores (dos países ricos) em forma de uma
baixa dos preços e de um aumento das oportunidades de emprego, como
resultado da rápida expansão dos mercados no mundo em desenvolvimento.

Ao recordar sobre o início dos anos 30 com o fechamento do com~rcio
por vários países, Paul Samuelson nos diz: " Os cínicos morriam de rir
ante o espetáculo de um país empenhado em cobrar empr~stimos que havia
concedido ao exterior, ao mesmo tempo em que fechava a porta para a
importação daquelas mercadorias que eram as únicas que poderiam ter
pago as dívidas." De fato, seria engraçado, não fosse triste ver os
banqueiros japoneses exigirem pontual idade de seus devedores brasi lei-
ros, quando eles praticam a agricultura de estufa, subsidiam pesada-
mente seus agricultores e ameaçam a divisão internacional do trabalho,
ajudando a derrubar as cotações de nossos produtos básicos.

Realmente, qualquer semelhança de nossos dias com os anos 30 já não.se
pode chamar de mera coincid~ncia."

Conclusões

A interrelação com o mercado de produtos básicos a nível internacio-
nal, permite entender um pouco os reflexos criados na agricultura bra-
si leira, com osci lações periódicas de áreas plantadas, tratos cultu-
rais e níveis de adubação, face a preços internacionais avi Itados por
subsídios inconsequentes, ou alterados artificialmente. Consegue-se
entender tamb~m porque os países ricos uti I izam-se acentuadamente das
mais recentes inovações tecnológicas, e contam com os maiores índices
de adubação a nível mundial, sem preocuparem-se com o custo e rentabi-
Iidade de seus produtos.

3.2.6. Cr~dito Rural

O cr~dito rural foi o principal instrumento de pol ítica agrícola
tado visando a modernização da agricultura brasi leira. A partir
meados da d~cada de 60 e especialmente em boa parte da seguinte,

ado-
de

ser-
viu para dotar o setor agrícola de recursos necessários para a imple-
mentação de mudanças t~cnicas, com destaque para maIor mecanização e
emprego de insumos modernos, dentre os quaIs incluem-se ferti Iizantes,
uti Iizados a níveis adequados.
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A partir de 1977 algumas modificações foram introduzidas, sendo que o
abandono dos estímulos aos investimentos no setor pode ser identifica-
do nas estatísticas pela redução dos recursos para esta final idade
(vide QUADRO 3.2.6.1.). Percebe-se a partir de então, um maior empenho
na obtenção de recursos no curto prazo, com recursos predominantemente
alocados no custeio das safras.

QUADRO 3.2.6.1.
Crédito rural por f ina Iidade X Consumo Aparente de fert iIizent es

Ano Investimento Comercial ização Custeio NPK (Nutr.)
6 6 6

Cz$ 10 % Cz$ 10 % Cz$ 10 % 1000 ton %
1979 59 100 58 100 118 iOO 3464 100
1980 42 72 56 96 128 108 4065 117
1981 30 51 51 87 115 97 2655 77
1982 25 42 43 73 122 103 2619 76
1983 24 40 30 52 89 75 2350 68-
1984 11 18 15 26 62 52 3380 98
1985 16 27 20 34 89 75 3127 90
1986-;;- 29 50 3452 99
-,\ previsão

Fonte: Dados estatísticos de crédito rural (Banco Cental do Brasil),
SIACESP e ANDA.

O quadro acima mostra a evolução real dos recursos destinados
dito rural por final idade a partir de 1979, ano marcado pela

ao cré-
chamada

prioridade agrícola. Tomando este ano como base, vê-se que o montante
de recursos de crédito rural total reduziu-se sistematicamente até
1984, mostrando alguma recuperação somente em 1985, quando o montante
total distribuído alcançou pouco mais da metade do valor referente ao
início da série.

A destinação predominante dos recursos para objetivos de curto prazo é
plenamente identificada quando se observa que, em 1979, 50,3% dos re-
cursos foram alocados no custeio, situação que evoluiu para uma parti-
cipação de 71,1% em 1985. Os investimentos mostraram situação inversa.
Se no início da série absorviam 1/4 dos recursos destinados ao crédito
rural, em 1984 chegaram a 12,3%.
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Toda efetividade de uma p~1 ítica depende dos par~metros sobre os quaIs
se pauta. Assim, os estímulos ao aumento da área plantada, estão em

parte dependendo dos valores estabelecidos para o seu financiamento
(VBC - Valor Básico de Custeio), comparativamente aos custos da produ-
ção e recursos disponíveis do produtor. Embora os par~metros estabele-
cidos para a safra 86/87, de um modo geral possam ser considerados ra-
zoáveis (o VBC na maior parte das culturas iguala-se ou supera o custo
operacional efetivo), é bom atentar para a disponibi Iidade de recur-
sos. Primeiramente, os recursos previstos são inferiores ao ano ante-
rIor. Além disso, existe o aspecto da oportunidade da Iiberação dos
recursos. Têm sido constatados atrasos nesta Iiberação, o que pode vir
comprometer ,a eficácia da pol ítica em termos de produção.

A partir do QUADRO 3.2.6.1. não fi·ca evidenciada qualquer variação
significativa no consumo aparente de ferti Iizantes, face os recursos
Iiberados para o crédito rural. Na prática, as empresas do setor de
ferti Iizantes sabem que a fixação dos valores de VBCs e Iiberação dos
respectivos montantes, são fundamentais para a aquisição de ferti I1-

zantes e demais Insumos atinentes à atividade agrícola.

3.2.7. A fronteira Agrícola

Um dos fatores mais relevantes para o crescimento da agricultura no
Bras iI, é sem dúv ida a Iguma a amp Iiação das fronte iras agr íco Ias. Isto
torna-se importante também a nível mundial, para o suprimento do cres-
cente contingente populacional, como veremos abaixo.

Devido a condições inadequadas, 4/5 da superfície sól ida da Terra não
são apropriadas para agricultura; da superfície restante, nas expl Ica-
ções de Mutert & Recke (*), a metade já é uti Iizada para fins agríco-
las, enquanto o restante permanece disponível como reserva. A distri-
buição destas reservas é muito variável. Enquanto na América do Sul,
África e Oceania, mais de 3/4 da área potencialmente agriculturável
ainda não são uti Iizados, na Ásia mais de 90% das terras aproveitáveis
já são cultivadas. À medida que cresce a pressão de população, enfren-
ta-se uma constante redução das reservas de solo.

(*) MUTERT, E.; RECKE, H. Kal i. As reservas de solo do mundo. lnforma-
ções Agronômicas. nº36. Potafós, dez. 1986.
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No Brasi I, como anal isa Gonçalves(*), os ganhos de produção agrfcola
se deram através do avanço da fronteira agrfco'la, e somente nas últi-
mas duas décadas é que se verificaram alguns ganhos de produtividade,
mormente para os produtos voltados ao comércio exterior e nas regiões
com nfvel tecnológico mais avançado, em ambos os casos, parte dos ga-
nhos de produtividade deveram-se à uti Iização racional de ferti Iizan-
teso A ampl iação da fronteira agrfcola, via de regra está associada às
faci Iidades de investimentos. Assim, as regiões beneficiadas pelos In-
centivos fiscais na área da SUDAM e SUDENE, juntamente com os projetos
de colonização, são as que registram aumentos substanciais na ampl ia-
ção das áreas cultivadas.

Sem dúvida, a expansão das áreas plantadas criam condições para o au-
mento da demanda de ferti Iizantes; não estivessem estas regiões dis-
tantes dos centros de abastecimento de insumos agrfcolas, e ao mesmo
tempo num processo inicial de cultivo uti Iizarem-se de culturas espe-
cfficas, num solo que ainda guarda certa ferti Iidade original, e por-
tanto tendo condições e necessidades de consumo de ferti Iizantes espe-
cfficas, geralmente inferiores às demais regiões.

3.2.8. Outros fatores

Citaremos aqui outros fatores que influenciam direta ou
a agricultura, com reflexos no consumo de ferti Iizantes,
pectos dos mesmos.

indiretamente
e alguns as-

O PROAGRO ou Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, cobre
acidentes cl imáticos que afetam as lavouras. Existem ainda em alguns
estados da união, programas de seguros agrfcolas que cobrem culturas e
áreas especiffcas.

A atividade agrfcola não termina na colheita, são necessárias infra-
estruturas de transporte, armazenagem, irrigação e pesquisa agrfcola,
para que a agricultura atinja sua final idade, de fonte de suprimentos
básicos.

Os tributos incidentes na atividade agrfcola, também exercem papel im-
portante no desenvolvimento desta. Destacam-se o ICM (imposto sobre
circulação de mercadorias), o IOF (Imposto sobre Operações Financei-
ras), o ITR (Imposto Territorial Rural) e o IR (Imposto de Renda).

(*) GONÇALVES, José D .. Uma Anál ise Sucinta do Setor Agrfcola
leiro. Trabalho não publ icado, maio 1984.

Brasi-
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A Reforma Agrária ora em curso, se conduzida 9dequadamente, poderá dar
novo impulso à atividade agrícola, e à redução dos crescentes confl i-
tos gerados em torno da propriedade da terra.

o desenvolvimento da organização dos trabalhadores, e de sua mobil iza-
ção no sentido de alterar as relações estabelecidas com os empregado-
res, tem provocado alguns movimentos grevistas que já começam a afetar
o desenvolvimento da agricultura.

A agricultura apesar de ser consumidora e condicionante do desenvolvi-
mento do mercado deferti Iizantes, defensivos, sementes, terra, máqui-
nas e implementos, também tem seu desenvolvimento condicionado a estes
mesmos fatores, sendo que a falta ou redução de um destes fatores, po-
de restringir o pleno desenvolvimento da atividade agrícola.



CAPíTULO 4

FERTiliZANTES
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4. Fert iIizantes

4.1. Ferti Iizantes - Panorama de obtenç~o e us~s

Definiç~o de ferti Iizantes

Para entendermos a import~ncia e a significaç~o de Uferti IizanteU pre-
c I samos recorrer a urna descr iç ã o um pouco técn ica, nas exp Iicações de
Malavolta (-;:-):A anál ise química de um vegetal n ã o indica necessaria-
mente que os elementos encontrados sejam essenciais ao desenvolvimen-
to do mesmo. As plantas n~o s~o capazes de discriminaç~o ou, para CI-

tar Aristóteles, as plantas n~o tem alma para pensar.

Todos os elementos essenciais devem estar presentes na planta, porém
nem todos os elementos presentes s~o essenciais. Devido à extrema com-
plexidade do solo muitos dos elementos absorvidos pelos vegetais, n~o
desempenham funç~o alguma; o que equivale a dizer: as plantas n~o tem
necessidade deles (pelo menos comprovadamente até agora).

o reconhecimento do papel essencial de alguns elementos minerais nas
plantas n~o foi difíci I em vista das quantidades exigidas e dos efei-
tos evidentes de sua omiss~o na nutriç~o dos vegetais; foi feito pelos
primeiros investigadores que se propuseram a criar plantas em ausência
de solo: Sachs, Knop, Liebig e outros mais. Alguns elementos essen-
ciais, porém presentes em quantidades mínimas nas plantas passaram-
lhes despercebidos.

Foi necessário um trabalho mais refinado e que se prolongou por
um século para que a Iista de elementos essenciais aumentasse
número com que conta hoje.

quase
até o

N~o se pode dizer, contudo, que a Iista dos nutrientes essenciais se
ache completa: é impossível purificar totalmente os sais, a água ou o
vasi Ihame de modo a remover o último átomo de um contaminante porven-
tura essencial. Por outro lado, a semente pode tê-lo como reserva em
quantidade suficiente para várias geraçÕes.

(*) MALAVOLTA, Eurípedes. Manual ·deCuímica Agrícola: Nutriç~ode~~~~~~-=~~~~--~~~~~~~------~-------
Plantas e Ferti Iidade do Solo. S~o Paulo, CERES, 1976. p.22 - 30.
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Os elementos minerais qu~ UnutremU os vegetais são classificados em
macro e micronutrientes de acordo como o nom~'-indica, com as quantida-
des em que se encontram. Dentre os macronutriehtes destacam-se: nitro-
g~nio, f6sforo, potássio, cálcio, magn~sio e enx8fre; nas plantas nor-
mais aparecem em proporções que vão de alguns d~cimos de um por cento
até várias vezes um por cento.

A Iista de micronutrientes, que cresce lentamente, estava até há pouco
tempo assim constituída: boro,cobre, cloro, ferro, mangan~s, moi ibd~-
nlo e zinco; esses elementos aparecem em geral, em proporções que vão
de déc imos de parte por m iIhão até uma ou vár ias centenas de partes
por mi lh ã o ,

Uti Iizando-nos de uma definição mais simpl ista, e que será corrente-
mente usada neste trabalho, temos a classificação de Souza (õé1) onde:
Ferti Iizantes ou adubos, são compostos químicos contendo pelo menos um
dos tr~s nutrientes principais, ou seja: nitrog~nio (N), f6sforo (P) e
potássio (K), os quais, quando adicionados ao solo, faci Iitam o cres-
cimento e a nutrição das plantas.

Processo de obtenção e função de ferti Iizantes (*2)

Nitrog~nio (N)

A principal fonte deste nutriente, que se supõe inexaurível é a atmos-
fera. O nitrog~nio atmosférico, entretanto, é um gás inerte e insolú-
vel. Não tem valor para as plantas, exceto para alguns organismos fi-
xadores do nitrog~nio, e para leguminosas. Precisa estar combinado com
outros e Iementos para tornar-se um fert iIizante.

A conversão de nitrog~nio atmosférico para am8nia é o primeiro passo
para fabricar-se um ferti Iizante nitrogenado. A forma básica do ferti-
Iizante é a am8nia anidra, que significa am8nia Iivre de água.

A produção de am8nia mostrou-se um dos maiores feitos da engenharia
química deste século. Fábricas complexas de am8nia uti Iizam temperatu-
ra elevada e pressão, para fixar o nitrog~nio do ar com o hidrog~nio.

eél) SOUZA, João M .. Anál ise Setorial Indústria de Ferti Iizantes. Rio
de Janeiro, IBMEC, 1973. p. 9.

(*2) Manual de Fertil izantes. São Paulo, CEFER-IPT, 1980.
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o crescimento vigoroso da~ plantas está associado a uma nutrição ade-
quada de nitrogênio. Uma das razões é que o nitrogênio desempenha uma
função chave na divisão celular. Se a divisão celular diminui de velo-
cidade ou para, o mesmo acontecerá com a quantidade de folhas verdes
expostas à luz solar. Com uma área de folhas menor, a planta perde seu
potencial de produzir uma boa safra.

A adubação com o nitrogênio, juntamente com o aumento do rendimento
das safras, também melhora a qual idade dos produtos, aumentando o teor
de proteínas.

Para entendermos um pouco mais da obtenção de ferti Iizantes, no con-
texto econômico brasi leiro, deve-se ressaltar que para a produção de
amônid necessita-se de derivados de petróleo como fonte de hidrogênio.
O controle da produção de petróleo e seus derivados é estatal. Acres-
cente-se que a determinação do preço da amônia e outras fontes de N
para fert iIizantes está sob dom ín io estata I (C IP - Conse Iho Interm i-
nisterial de Preços).

Em função da centra Iize ç ã o estata I do supr imento (der ivados de
leo) para produção de amônia, o capital privado não se habi Iita
empreendimentos, acrescentando-se ainda, que o uso de capital é
sivo e o retorno depende de pol íticas governamentais como por
o controle de preços.

petró-
nesses
inten-

exemplo

Fósforo (P)

A origem deste nutriente esta na rocha fosfatada, um mineral de fosfa-
to de cálcio encontrado em depósitos Iimitados. As reservas mundi~is
atualmente conhecidas distribuem-se da seguinte maneira:

QUADRO 4.1.1. Distribuiçaõ das reservas mundiais de fósforo

LOCA L % DE RESERVAS

Norte da África (Tunísia, Argélia, e
Marrocos) 50 %
Estados Un idos ( F Iór ida, Caro Iina do
Norte, Tenessee, Idaho, Montana, Wyoming) 30 %
Noroeste da URSS ( Península de Kola) 15 %
Outros 5 %
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A maior parte dos fosfato~ sâo depósitos sedimentares, o fundo de an-
tigos oceanos, que foram levantados mais tar9~ por movimentos da cros-
ta terrestre. Outros depósitos de fosfato, particularmente aqueles da
URSS, sâo do tipo de rocha ígnea - rocha produzida a partir do magma
primitivo, quando a terra foi se esfriando, e se sol Iidificou. Assim
sâo,. os do Bras iI.

O mineral fosfático ~ muito insol~vel, e praticamente uma
fósforo nâo disponível para as plantas. Por isso, necessita
mento químico drástico, com ácidos fortes (ácido sulf~rico,
e n ítr ico) para produz ir fert iIizantes fosfatados so I ú ve is.
fosfatos e o ácido fosfórico "via ~mida" sâo os principais
obtidos pela acidulação das rochas fosfatadas.

fonte de
de trata-
fosfórico

Os super-
produtos

O fósforo precisa estar presente em quantidades adequadas nas c~lulas
Vivas, para que a divisâo celular ocorra. Tem funções vitais na fotos-
síntese, na ut iIização tanto dos açucares quanto do am ido, e nos pro-
cessos de transferência de energia.

Um dos aspectos mais interessante do fósforo nas plantas ~ a sua mobi-
Iidade dentro de Ias. Sob cond ições supr imento ou di spon ib iIidade def i-
ciente, o fósforo pode ser deslocado dos tecidos velhos para os novos.

A qual idade e o amadurecimento precoce das safras de grãos têm
por muitos anos associados com uma nutrição adequada de fósforo.

sido

Em zonas de cl ima temperado, o fósforo torna-se ainda mais importante
por causa das temperaturas baixas do solo, que reduzem a capacidade de
absorçâo de fósforo pelas plantas.

A extraçâo de rocha fosfática, bem como a produção das principais ma-
t~rias primas de alta concentração de fósforo, são empreendimentos de
porte que requerem altos investimentos, estando o retorno dos mesmos
vinculados a fatores de controle governamental: preços, suprimentos,
variaçâo cambial, balança de pagamentos, etc. A predominância de capi-
tal nas instalações para estes fins ~ de origem estatal atualmente,
sendo que ao longo do tempo a iniciativa privada foi perdendo terreno
gradativamente para o estado.

Cumpre ressaltar ainda, que apesar do Brasi I dispor internamente da ma
ior parte da rocha fosfática necessária ao seu consumo, a matéria-pri-
ma básica (enxofre) para produção de ácidos que solubi Iizam a rocha e
tornam o fósforo disponível para os vegetais, ~ quase que em sua to-
tal idade importada.
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Potássio (K)

o potássio origina-se de
os min~rios de potássio
de tratamento químico,
de potássio.

min~rios. Em contraste com a rocha fosfatada,
podem ser usados diretamente, sem necessidade
sob a forma de cloreto de potássio ou sulfato

Os min~rios de potássio formaram-se pela evaporação de antigos mares e
lagos, que secaram em tempos antigos, depositando em seu fundo os sais
de potássio e outros saiS, inclusive o sal comum (cloreto de sódio).

Infel izmente , estas camadas do fundo dos mares foram cobertas por es-
pessas camadas de rocha e solo. Assim, os dois maiores problemas de
mineração de potássio são: retirar o min~rio de profundidade de at~
2000 metros, e depois separar os componentes indesejáveis do min~rio.

Alguns dos maiore~ depósitos de potássio estão no oeste dos EUA e Ca-
nadá. Outras ocorrências importantes estão no centro da Europa e Rús-
sia.

Outra
do Lago
rael).

fonte básica de potássio são as sal inas naturais, tais como as
Searles e do Lago Salgado de Utah nos EUA, e do Mar Morto (Is-

O potássio age como um elemento Iivre nas plantas. Não forma compostos
como fazem o nitrogênio e o fósforo. Mas ~ essencial para inúmeros
processos: índice de fotossíntese, formação de frutos, resistência ao
frio e às doenças.

Ele tem tamb~m uma função vital na translocação do açucar e outros
produtos, atrav~s de inúmeras reações enzimáticas, e ~ necessário para
a formação de aminoácidos e proteínas.

Por último, as c~lulas das plantas precisam de um nível adequado Ioe
potássio, para manter sua pressão interna e evitar o murchamento.

A única ocorrência conhecida de minerais potássicos, no Brasi I, passí-
vel de rápida exploração está em Sergipe (Complexo Taquari Vassou-
ras). Já está em operação a exploração do potássio, mas o mesmo supre
uma ínfima parcela das necessidades atuais de consumo do país. Portan-
to para o fornecimento de potássio a nível nacional são necessárias
importações do min~rio.
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Outros tipos de ferti Iizantes

Os materiais ferti Iizantes contêm, principalmente, um nutriente. As
misturas de materiais ferti Iizantes, são mistúras de dois ou mais fer-
ti Iizantes. Muitas misturas são real izadas apenas fisicamente, neste
caso não qcorre reação química entre os ingredientes, e o composto re-
sultante é chamado de mistura.

Outra prática usual é a de tratar os superfosfatos com soluções amo-
niacais, adicionando potássio. Neste processo, os produtos reagem qUI-
micamente, e granulam ou produzem misturas em pó.

Recentemente os ferti Iizantes flu.ídos, ganharam um espaço comercial
importante no contexto nacional, e por exigirem pouca mão-de-obra para
sua apl icação, parecem ter um futuro promIssor.

As sobras de material orgânico, como restos de plantas e animais, fo-
ram em certas épocas fontes importantes de ferti Iizantes. Mas o seu
baixo teor ou conteúdo de nutrientes, e custos relativamente altos,
levou-os a uma posição de pouca importância.

Fórmula (*)

Uma das preocupações ao se fazer e usar ferti Iizantes é a fórmula. Ela
é o teor de nutrientes, em porcentagem, do elemento ferti Iizante em
peso, mesmo que o ferti Iizante seja fluído ~u sól ido.

A fórmula é expressa como um conjunto de três números nesta ordem:
porcentagem de nitrogênio total (N), fósforo disponível (P205) e po-
tássio solúvel (K20). Assim, uma fórmula 5-10-15 contém 5% de nitrogê-
nIO, 10% de P205 e 15% de K20. Os 70% restantes do produto são forma-
dos por outros elementos, como o cálcio, o cloro e o oxigênio.

Sempre que mencionarmos no decorrer deste trabalho, os nutrientes ou
N, P e K estaremos na verdade nos referindo a N, P205 e K20, que são
os compostos ativos da nutrição.

(*) Manual de Ferti lizantes. São Paulo, CEFER-IPT, 1980. p. 60 - 61.
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4.2. Situação gera I do setor de fert iIizent es ;

Em 1986 estima-se que o consumo efetivo de ferti Iizantes no Brasi I SI-
tue-se entre 8,5 e 9,0 mi Ihões de toneladas dé produto (>é), contra 8,0
mi Ihõe de toneladas em 1985. Dentre os principais fatores desse acrés-
cImo podemos destacar: taxas de juros de crédito rural consideradas
atrativas; maIores apl icações na recuperação da lavoura cafeeira e
previsão de acréscimo na área plantada de várias culturas a nível na-
cional (destacando-se: trigo, arroz, cana de açucar, mi lho e feijão).

Tendo em vista a expectativa de aumento de 27,7 % na produção agríco-
la, no período 1986-89, conforme o Plano de Metas do Governo, o setor
de ferti Iizantes está prevendo uma retomada significativa das importa-
ções brasi leiras de adubos (especialmente nitrogenados) e suas maté-
rias-primas para atender essa demanda, uma vez que grande número de
empresas do setor chegaram ao seu Iimite máximo de produção, havendo
portanto, necesidade de novos investimentos, para não aumentar a de-
pendência externa brasi leira~

Para os próximos três anos está previsto um novo projeto para a produ-
ção de matérias-primas para ferti Iizantes, no município de Imbituba
(SC), com investimentos da ordem de US$ 250 mi Ihões, devendo ser Im-
plantada uma unidade concentradora para a produção de 900 mi I tonela-
das anuais de rocha fosfática, assim como a criação de uma usina com a
capacidade de produção de 150 mi I toneladas anuaIs de ácido fosfórico
e outra com capacidade de 450 mi I toneladas anuais de ácido sulfúrico.

Essa necessidade de investimentos não é tão evidente na área dos mls-
turadores (segmento que produz e comercial iza ferti Ii~antes a partir
da compra de matérias-primas básicas), onde a capacidade instalada de
12 mi Ihões de toneladas de produtos ainda apresenta folga da ordem de
25 %; porém, em face da sazonal idade do consumo, o problema se encon-
tra na distribuição, em decorrência da dificuldade de transporte.

No ano de 1986 houve uma concentração de consumo (compra) de ferti Ii-
zantes no segundo semestre do ano. Dentre os fatores que contribuiram
para esse resultado destacam-se: demora nas definições das pol íticas
agrícolas, com relação aos Valores Básicos de Custeio (VBCs) e preços
mínimos; com o congelamento de preços, os agricultores não se sentiram
motivados a anteciparem as compras, deixando para adquirir o Insumo
mais próximo do plantio.

(*) Prognóstico 86/87.
1986. p. 57 - 60.

São Paulo, Instituto de Economia Agrícola,
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Como consequência, esse acúmulo de entregas ~rovocou dificuldades na
obtenção de transporte rodoviário e ferroviár.io, prejudicando o abas-
tecimento, o que resulta em atraso no recebime~to do produto, al~m de
maior custo do frete, com encarecimento do prêço final.

Para situarmos o setor de ferti Iizantes com relação aos demais setores
da economia face a necessidade de capitais (Imobil izado + Investimen-
tos), o mesmo situa-se após os setores: siderúrgicos, bebidas/fumo e
metais não ferrosos; e coloca-se à frente dos setores: ai imentfcio,
auto-peças, eletro-eletrônico, etc (~é).

A nfvel mundial os preços correntes de ferti Iizantes e suas
mat~rias-primas, em setembro de 1986, apresentavam-se de modo geral,
inferiores aos observados no mesmo perfodo em 1985, refletindo o en-
fraquecimento da demanda mundial, como por exemplo nos Estados Unidos,
em consequência de estoques excessivos de produtos agrfcolas das sa-
fras anteriores.

No Brasi I os ferti Iizantes continuam sendo o insumo moderno com maior
ta~a de uti Iização pelos agricultores. ~ tido como uma "commodit~",
onde preço ~ a variável decisiva na compra. Somente nos últimos anos
iniciou-se uma tendência para valorizar diferenças de qual idade e ser-
viços que poderá se acentuar a longo prazo.

(*) LUEDMANN, L.; WAHANOW, M.F.; OSANAI, S .. Estrat~gia Mercadológica:
Ãnal ise Estrutural da Indústria de Ferti lizantes. Trabalho não pu-
blicado, São Paulo, 1983.
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4.3. Ferti Iizantes, Produtividade e Relação d~ Nutrientes

Ferti Iizantes no mundo

A taxa de uti I ização de ferti I izantes, é um bom indicador dó progresso
na implementação de alta tecnologia. Durante os 20 anos seguintes a
1960, o uso de ferti Iizantes nos países em desenvolvimento cresceu a
taxas de aproximadamente 12% ao ano - duas vezes a taxa para os países
desenvolvidos, entretanto partindo-se de bases bem menores.

No final dos anos 70, países desenvolvidos estavam usando uma
120 Kg de nutrientes por hectare de terra agriculturável.Em

média
de con-
traste, a taxa correspondente para os países em desenvolvimento era de
apenas 33 Kg/ha. Mesmo nos países em desenvolvimento existem grandes
diferenças nos níveis de uti Iização de ferti Iizantes. Na Á~rica, por
exemplo, a taxa média é de somente 10 Kg/ha, enquanto na Am~rica Lati-
na situa-se ao redor de 46 Kg/ha.

Mesmo nas condições mais favoráveis, a FAO acredita que países em de-
senvolvimento terão de dobrar sua produção de ai imentos até o ano
2000. Quase 75% deste crescimento precisará ocorrer em terras hoje Ja
cultivadas, uma vez que o objetivo de expansão de áreas de terras cul-
tiváveis - particularmente nas áreas mais densamente povoadas da Ásia
- estão se tornando cada vez mais Iimitados.

A FAO estima que - dependendo da região - cerca de um terço a tr~s
quartos do crescimento na produção de grãos deve provir de maior pro-
dutividade. Isto somente pode ser obtido com o uso maior de Insumos
mais eficientes. Em "Agriculture: Towards 2000", a FAO conclui que de-
pOIS da terra e da água, ferti Iizantes serão provavelmente o Insumo
mais importante para o crescimento da produtividade. Eles foram res-
ponsáveis por 55% de crescimento na produtividade de países em desen-
volvimento entre 1965 e 1976.

A evolução do consumo de ferti Iizantes no mundo apresenta-se como se-
gue:
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QUADRO 4.3.1. .:-,

O consumo de ferti Iizantes no mundo x Regiões ~ (ton de nutrientes)

Ano Consumo Consumo na Consumo na Consumo no
Mundial América Norte Am. Latina Bras iI

1974 82043 17144 4259 1718
1975 90071 20141 4417 1876
1976 96490 21369 5346 2448
1977 100950 20172 6128 3106
1978 107924 22275 6207. 3114
1979 113117 22814 6782 3464
1980 116011 23218 7397 4065
1981 115220 21442 6339 2655
1982 114538 18536 6285 2619
1983 125290 22009 5730 2350
1984 130509 22024 7378 3380
1985 -:(. 127821 20656 7113 3127

~< Estimativa. Obs: O consumo no Brasi I não contempla fosfatos tricál-
CICOS.
Fonte: IFA (International Ferti I i ze r- Industry Association), SIACESP/
ANDA.

o Brasi I apresenta no período da serle, a maior taxa de crescimento
entretanto, como nos coloca Malavolta (*1) para a América Latina: se
considerarmos
colocada repõe
a adubação não

os nutrientes retirados pelas safras, a adubação que é
apenas cerca de 60 % dos nutrientes retirados, ou seja,
chega sequer a repor a fert iIidade do so Io.

Rendimento de Áreas plantadas X Consumo de ferti Iizantes

Existem várias r~zões para ferti Iizantes exercerem um dos principais
papeis na modernização das práticas agrícolas, como assinala Arnon
(~<2). Pois representa um fator para maior produtividade e receitas:

(*1) MALAVOLTA, E.. Agricultural development of Latin America:The role
of ferti Iizers and Iiming materiais. Fertilizers andAgriculture. nº
88, december 1984.

(*2) ARNON, I.. Ferti Iizer Use as a Lead Practice in Modernising Agri-
culture. Potassium Research Review andTrends. Proc. 11th Congress In-
ternat iona II nst itute. Bern. 1979.
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o retorno é rápido e relativamente pouco capital é necessário.
- ferti Iizantes e corretivos de solos são, fatores simples, mas de

maior responsabi Iidade para o aumento de produtividade por hec-
tare ou por unidade de água consumida bu trabalho uti Iizado.

- são insumos que podem ser apl icados por um simples agricultor,
sem depender de seus vizinhos, e pode ser apl icado em qualquer
porção de terra por mais ínfima que seja.

- tanto ferti Iizantes como corretivos de solos, quando adequada-
mente usados, tem um grande efeito sobre o agricultor e seus
vizinhos: sob condições extremas, eles representam a diferença
entre obter grande rendimento econômico e naõ ter sequer um
grão para colher.

- ferti Iizantes e corretivos de solos exercem uma relação tão
grande (e compulsória) com outros fatores de elevação do rendi-
mento ou práticas agrícolas, que as taxas de adubação do solo
são índices confiáveis do progresso (a nível mundial) na adoção
de tecnologias para elevação do rendimento em geral.

Segue-se que a taxa de ferti Iizantes apl icados pode ser usada para de-
finir o estágio de desenvolvimento de práticas agrícolas num deter~i-
nado país ou região.

Malavolta (~~1) nos relata que no período de 1946 a 1955 o uso de fer-
ti Iizantes minerais representou o fator individual mais importante
(nos EUA) contribuindo em cerca de 50% para o incremento de produtivi-
dade e mais de 20% na produção agrícola adicional. Na índia, a fatia
de ferti Iizantes nos ganhos de produtividade estavam em torno de 40%.
No Brasi I, descobriu-se que, em centenas de simples testes e demons-
trações executados pela ANDA em colaboração com outras agências, fer-
ti Iizantes, na média, elevava a produção em 34% acima do rendimento
obtido quando todas as outras práticas, inclusive sementes aperfeiçoa-
das, foram usadas.

Portanto a idéia que ferti Iizantes e corretivos de solo constituem o
principal meio de incrementar a produtividade foi demonstrada em re-
gloes diversas. Realmente isto não é novidade. Há 20 anos atrás, Par-
ker & Nelson (*2) escreveram:

(*1) MALAVOLTA, E .. Agricultural development of Latin America:The role
of ferti Iizers and Iiming materiais. Ferti~izersandAgriculture. nº
88, december 1984.

(-~~2) PARKER, F. W. e NELSON, L.B .. More Ferti Iizer for More Food.
Prospects of the World Food Supply - a Symposium. Washington,1966.
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H_ Defici@ncia de nutrientes e acidez do solo ~ o principal fator
que Iim ita a produção agr íco Ia de pa ís'e s em desenvo Iv imento.

- Uma taxa moderada de consumo, de 40 a )0 kg/ha de ferti I izan-
tes, normalmente aumentará o rendimento em cerca de 50%.

- As respostas à adubação devem aumentar no mínimo em 50% quando
concomitantemente usadas com variedades (plantas) aperfeiçoa-
das, bem como práticas adequadas de solo e irrigação.H

A tabela abaixo sintetiza o resultado de 100.000 experimentos simples-
e demonstrações conduzidas pelo Programa de ferti I izantes da FAO. Per-
cebe-se que, para 10.000 experimentos real izados na Am~rica Latina, a
m~dia da razão custo/benefício foi de quase 5 para 1, um retorno subs-
tancial para cada cruzeiro (na ~poca), peso, solou guarani investido.

QUADRO 4.3.2.
Resumo dos resultados de testes e demonstrações

Programa de Ferti I izantes FAO

Região Número de testes
e demonstrações

M~dia de respostas
com melhoria %

M~dia da razão
benefício/custo

África
(sul do Saara) 43.430 67 6,0

Oriente Próximo
e Norte da África 37.609 56 3,2

Extremo Oriente 9.513 73 5,6

Am~rica Latina 10.745 99 4,9

Todas as regiões 101.297 67 4,8

Fonte: FAO

No Brasi I, o censo agropecuário de 1980 acusou que 26,1% dos estabele-
cimentos rurais, uti Iizavam-se de adubação química. Esta uti Iização
mostrava-se mais intensa de acordo com a atividade do estabelecimento
(vide quadro abaixo)
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QUADRO 4.3.3.
Estabelecimentos rur.3is no Brasi I que uti Iizam':..sede adubação química

por classe de atividade ecdn8mica

Classe da atividade
econ8mica

Total Geral
de estabelecimentos

Nº de estab. que
uti Iizam adubação %

Agricultura
Pecuária
Agropecuária
Horticultura ou
Floricultura
S iIv icu Itura
Avicultura
Cunicultura, Apicultura
e Sericicultura
Extração Vegetal

3.351.458
1.353.477

160.561

929.670
313.145
56.789

27,7
23,1
35,4

36.390
11.139
41.863

23.546
2.673

11.029

64,7
24,0
26,3

4.051
200.912

1.904
6.988

47,0
3,5

TOTAL 5.159.851 1.345.744 26,t

Fonte: IBG E (Censo Agropecuár io de 1980)

Uma outra
área dos
percentual
4.3.4. ).

tendência também verificada, foi a de que quanto maior a
estabelecimentos dedicados à lavoura, maior a composição
de estabelecimentos que uti Iizavam-se de adubação (QUADRO

QUADRO 4.3.4.
Área dos estabelecimentos dedicados à lavoura

X Uti Iização de adubação Química

Grupo de áreas
de lavoura (ha)

Total de Estabelecimentos com
Estabelecimentos Adubação Química %

Menos de 10 3.887.011 794.823 20,4
10 a menos de 100 870.877 489.707 56,2
100 a menos de 1000 58.013 46.656 80,4
1000 e mais 1.739 1.516 87,2
Sem declaração 342.211 13.042 3,8

Fonte: IBGE (Censo Agropecuário - 1980)



Pág.48

Conforme também a reglao (geográfica), o uso de adubação é maIs difun-
dido ou não (quadro abaixo). ~I

QUADRO 4.3.5.
Uti Iização de adubação química por região por estabelecimentos

Região Total de
Estabelecimentos

Estabelecimentos com
Adubação Química

%

Norte 408.173 16.648 4, 1

Nordeste 2.447.513 145.373 6,0

Sudeste 890.869 481.159 54, O,
I

Sul 1.145.548 628.415 54,9

Centro-Oeste 267.748 74.149 27,7

Fonte: IBGE (Censo Agropecuár io - 1980)

Dos comparativos acima percebemos, que certas classes de atividade
econômica, uti Iizam-se mais acentuadamente de adubação química, como é
o caso da horticultura e floricultura. Verificamos também, que quanto
maior a escala da agricultura praticada, maior a uti Iização de aduba-
ção química; talvez como resultante de que quanto maior a área culti-
vada menor o nível de subsistência da agricultura praticada, e portan-
to maior o nível de modernização do agricultor, que tende a buscar uma
maior produtividade através de adubação e conseguir um melhor resulta-
do econômico.

Outra constatação, é que, as regiões sul e sudeste (economicamente
mais desenvolvidas e com maior uti Iização de áreas para agricultura) e
em menor escala a reg~ão centro-oeste (onde local izam-se as fronteiras
agrícolas atualmente), por estarem próximas aos principais mercados
consumidores (de produtos agrícolas), e fontes de suprimentos de insu-
mos básicos para a agricultura, uti Iizam-se com maior intensidade de
ferti Iizantes como forma de aumentar a produtividade, e competitivida-
de de seus produtos.

O consumo de nutrientes e seu interrelacionamento

Para aval iarmos qualquer tendência histórica do consumo de ferti Iizan-
tes, nada melhor do que compararmos ao longo tempo a sua evolução.

·1
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A evolução do consumo de N (nitrogênio)

Nos anos recentes, o consumo de N (nitrogênio) teve um acentuado cres-
c imento, se comparado aos dema is nutr ientes'. De 1974 até 1985, seu
consumo a nível mundial cresceu em cerca de 80%, Iiderado principal-
mente pelos países em desenvolvimento, pois as regiões já desenvolvi-
das economicamente apresentaram no mesmo período crescimento bem infe-
rior. O quadro abaixo é exempl ificativo do fenômeno.

QUADRO 4.3.6.
O consumo mundial de N

(1000 ton de N)

Ano Consumo Consumo na Consumo na Co ns'umo no
Mundial América do Norte América Latina Br.e s iI

1974 38.756 8.332 1.738 389
1975 43.437 9.940 1.868 406
1976 46.055 10.245 2.223 4.98-
1977 49.321 9.687 2.489 701
1978 53.619 10.555 2.470 702
1979 57.827 11. 233 2.742 779
1980 60.114 11. 629 2.824 906
1981 60.471 11.010 2.856 668
1982 61.098 9.360 2.806 644
1983 67.005 11.221 2.693 637
1984 70.325 11.691 3.217 823
1985 -,,, 69.839 10.889 3.231 828
1986 ~r 815
Média da
Série 56.489 10.483 2.596 677
Média últimos
5 anos 65.748 10.834 2.961 749
Evolução %
da série 80,2 30,7 85,9 110

-:~Est imat ivas (exceto Bras iI 1985)
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da IFA, ANDA e SIA-

CESP.
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A tendência, é que as nações em desenvolvimento estejam incrementando
rapidamente seu consumo de nitrogênio, para ~~tamares mais elevados,
compatíveis com um melhor desempenho e dese~v~lvimento econÔmico, a
partir d~ qual apresentarão evolução de cons~mo simi lar às nações de-
senvolvidas. Resalte-se também que, muitas nações em desenvolvimento
poderiam ter uma aceleração no consumo devido além de maiores níveis
de adubação, também pelo fato de estarem desenvolvendo novas áreas
agrícolas.

A evoJução do consumo de P (f6sforo)

A evolução do consumo mundial de f6sforo, não está tão discrepante en-
tre os países em desenvolvimento e os países já desenvolvidos, como
verificou-se no consumo de nitrogênio. No entanto, ainda assim as va-
riações são expressivas, principalmente com relação a algumas regloes
da Ásia que apresentaram expressivo crescimento acima da média. Como
exemplo parcial, e mais afeto á nossa real idade, apresentamos o quadro
abaixo:

I
I
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QUADRO 4.3.7.
O consumo mundial de ,s'i

(1000 ton de P205) ,
I

Ano Consumo Consumo na Consumo na Consumo no
Mundial América do Norte América Latina Bras iI ~i-1

1974 24.073 4.573 1.647 807
1975 25.506 5.523 1.689 913
1976 27.566 5.608 2.001 1.229
1977 28.722 5.203 2.254 1.443
1978 29.928 5.743 2.269 • 1.422
1979 31.269 5.537 2.457 . 1.582
1980 31.676 5.560 2.753 1.854
1981 31.199 5.006 2.169 1.221
1982 30.599 4.428 2.084 ! 1.099
1983 32.887 5.159 1.798 ' 984
1984 34.304 4.938 2.476 . 1.481
1985 -lé2 32.716 4.670 2.252 1.238
1986 -l~-2 1.440 .-
Média da
Série 30.037 5.140 2.154 1.286
Média últimos
5 anos 32.341 4.840 2.156 1.248
Evolução %
da Série 35,9 2,1 36,7 78,4

*1 Consumo aparente de fosfatos solúveis
-l:-2Est imat ivas (exceto Bras iI 1985)
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do IFA, ANDA e SIACESP.

Aqui também, a evolução do consumo de f6sforo se dá mais acentuadamen-
te nos paises em desenvolvimento; não com a mesma i.ntensidade que o
nitrog~nio, mas ainda assim com evoluções bastante expressivas na
Oceânia, Oriente Pr6ximo e algumas regiões da Ásia.: Nos pe Ises mais
desenvolvidos o consumo encontra-se bastante está~el, já há alguns
anos, evidenciando que se está alcançando um equi I~brio, entre área
plantada, niveis de adubação e qual idade e variedad~ das culturas uti-
Iizadas. A tend~ncia dos paises em desenvolvimento, !ap6s terem expan-
dido as suas áreas plantadas dentro dos Iimites de seu potencial, de-
verão também caminhar para esse equi Iibrio.
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A evolução do consumo de K (potássio)
sr , I

1. i

Este nutr iente, nos anos 70 apresentou e Ievad'o'índ icie de cresc imento,
nos países em desenvolvimento, e um menor grau nos países desenvolvi-
dos. Na p~imeira metade da d~cada de 80, com ~xceção da Am~rica Lati-
na, o índice de crescimento do consumo deste nutriente, reduziu-se ex-
pressivamente. A tabela abaixo nos dá uma id~ia desta evolução:

QUADRO 4.3.7.
O consumo mundial de K

(1000 ton de K20)

Ano Consumo Consumo na Consumo fia Consumo
Mundial Am~rica do Norte Am~rica Latina no Bras iI

1974 19.213 4.239 875 521
1975 21. 128 4.948 860 558
1976 22.869 5.517 1.123 722
1977 22.906 5.282 1.385 963
1978 24.377 5.977 1.467 989
1979 24.022 6.044 1.583 1.103
1980 24.221 6.029 1.820 1.306
1981 23.550 5.426 1.314 767
1982 22.842 4.748 1.395 876
1983 25.398 5.629 1.239 728
1984 25.880 5.395 1.685 1.076
1985 ~~ 25.266 5.097 1.630 1.062
1986 -~, 1.197
M~dia da
S~rie 23.473 5.361 1.365 913
M~dia últimos
5 anos 24.587 5.259 1.453 988
Evolução %
da S~rie 31,5 20,2 86,3 129,8

w Estimativas (exceto Brasi I 1985)
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dadQs da IFA, ANDA e SIA-
CESP.

O quadro acima, expõe uma desaceleração no crescimento do consumo de K
nos anos mais recentes. A nível mundial caminha-se para uma estabi Ii-
dade, podendo-se inclusive perceber uma redução de consumo em anos re-
centes na Am~rica do Norte. No Brasi I essa tendência para a estabi Ii-
dade, parece ainda um pouco distante, o crescimento do consumo ainda ~
representativo na atual idade brasi leira.
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o interrelacion~mento do consumo de nutrientes~~'
\

Tentaremos neste ftem, vinculando o consumo de um nutriente a
verificar qual tem sido o comportamento deste ~fnculo ao longo
po, e sua provável tendência.

outro,
do tem-

Tomando-se como base o N (nitrogênio), montaremos a razão P/N (fósfo-
ro/nitrogênio), e observaremos a sua evolução a nfvel mundial, e a nf-
vel nacional.

Da mesma forma, tomando-se como base o N, criaremos a razão K/N (po-
tássio/nitrogênio), e acompanharemos uma série histórica da mesma.

Devemos ressaltar, que a tendência de evolução destes interrelaciona-
mentos, é pecul iar a cada região, e estão vinculados na maioria. das
vezes ao tipo de cultura uti Iizada em cada uma delas, bem como depen-
dem do tipo de solo uti Iizado, cl ima e outros fatores secundários.

Não podemos nos esquecer também, que estoques remanescentes de um ano
para outro influenciam e distorcem os fndices uti Iizados, pois alteram
o consumo de anos posteriores; sendo aconselhável muitas vezes, nos
nortearemos pela média de determinados perfodos.

o interrelacionamento P/N (P205/N)

Nada melhor do que acompanharmos no tempo esta razão, que relaciona a
tonelagem de P205 ao longo dos anos, com a tonelagem de N consumida
nos mesmos perfodos.
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QUADRO 4.3.9.
A razão P/N r.,

;

"

Ano Mundo América do Norte Amélrica Latina Bras iI

1974 0,62 0,55 0,95 2,07
1975 0,59 0,53 0,90 2,25
1976 0,60 0,55 0,90 2,47
1977 0,58 0,54 0,91 2,06
1978 0,56 0,54 0,92 2,03
1979 0,54 0,49 0,90 2,03
1980 0,53 0,48 0,97 2,05
1981 0,52 0,46 0,76 1,83
1982 0,50 0,47 0,74 1,71
1983 0,49 0,46 0,66 1,54
1984 0,49 0,42 0,77 1,80
1985 -~~ 0,47 0,43 0,70 1,50
1986 -~~- 1,77
Média da
Série 0,54 0,49 0,84 1,93,-
Média últimos
5 anos 0,49 0,45 0,73 1,66
Evolução %
da Série (24,2) (21,8) (26,3) (14,5)
Maior Valor
da Série 0,62 0,55 0,97 2,47
Menor Valor
da Série 0,47 0,42 0,66 1,50

-~~Estimativas (exceto Bras iI 1985)
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados da IFA, ANDA e SIA-
CESP.

Nesta comparação, evidencia-se a discrepância de índices entre re-
gloes, que são atrelados às respectivas culturas plantadas, ferti Iida-
de residual, tipos de solo, variedades de plantas, cl ima, etc, criando
condições e necessidades específicas para cada região.

Aqui, nítidamente nota-se uma tend~nciade decréscimo do índice, ou
seja, ao longo do tempo para cada tonelada de N consumida, diminuem as
respectivas quantidades de P consumidas. Se não existe, uma converg~n-
cla mundial para um único índice, percebe-se claramente em todas as
regiões um declínio do índice. Este decl ínio, é resultante da busca do
equi Iíbrio já mencionado entre, culturas, solos e cl ima.
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Poderia-se eventualmente perguntar se este decl ínio não poderia ser
causado pela diminuição da oferta mundial de ~;io que não ~ o caso,
pois levantamentos recentes da IFA, apesar de acosarem deficits regio-
na is de P, ind icam uma superoferta mund ia I.

"

o interrelacionamento K/N (K20/N)

Na s~rie histórica abaixo, temos para cada tonelada de N consumida,
qual foi o respectivo consumo de K:

QUADRO 4.3.10.
A razão K/N

Ano Mundo Am~rica Norte Am~rica Latina Bras iI

1974 0,50 0,51 0,50 1,34
1975 0,49 0,50 0,46 1,37
1976 0,50 0,54 0,51 1,45
1977 0,46 0,55 0,56 1,38
1978 0,45 0,57 0,59 1,41
1979 0,42 0,54 0,58 1,42
1980 0,40 0,52 0,64 1,44
1981 0,39 0,49 0,46 1,15
1982 0,37 0,51 0,50 1,36
1983 0,38 0,50 0,46 1,14
1984 0,37 0,46 0,52 1,31
1985 -~~ 0,36 0,47 0,50 1,28
1986 ~~ 1,47
M~dia da
S~rie 0,42 0,51 0,52 1,35
M~dia últimos
5 anos 0,37 0,49 0,49 1,31
Evolução %
da S~rie (28,0) (7,8) 0,00 9,7
Maior Valor
da S~rie 0,50 0,57 0,64 1,47
Menor Valor
da S~rie 0,36 0,46 0,46 1,14

* Estimativas (exceto Brasi I 1985)
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da IFA, ANDA, SIACESP.
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Mais uma vez, pelas pecul iar·idades da agricultura brasi leira, os índi-
ces obtidos para a relação K/N no nosso país são·bastante divergentes
das demais regiões.

Aqui também, apesar de não tão acentuada como na relação P/N, existe
uma tendência de decréscimo do consumo de K relativamente ao consumo
de N. A nível mundial a tendência é clara, mas a nível Brasi I fica um
pouco distorcida face ao último valor da série. No entanto, se compa-
rarmos a média dos 5 últimos anos, com a média da série a tendência de
decréscimo poderá transparecer melhor. Novamente, percebe-se a busca
do equi Iíbrio ideal, para cada região.

Não podemos nos esquecer também, que uma eventual redução do consumo
de K proporcionalmente ao de N, não poderia ter sido causada pela di-
minuição da oferta de K a nível mundial, pois tal não ocoreu. Em ver-
dade mais uma vez temos deficits regionais de produção de K, mas que
são plenamente atendidos pelo restante da produção mundial.

Causas da evolução da interrelação-de nutrientes.

Através das anál ises acima, ficou evidenciada a tendência de uma redu-
ção de consumo de 'P e K em re Iação ao N. Uma das exp Iicações ma is
plausíveis para a ocorrência deste fen5meno, é que ao longo dos anos e
através da adubação constante, o solo foi acumulando uma ação residual
de alguns nutrientes (principalmente o P e em menor escala o K) que
fazem com que a ferti Iização com esses elementos não seja tão intensa-
mente necessária nos anos futuros; pois atingiu-se um equi Iíbrio, onde
uma parte dos nutrientes provêm da nova adubação, outra parte provem
dos resíduos do solo, e a nova adubação já estará deixando novos resí-
duos para os anos seguintes.

Ao mesmo tempo, a modernização da agricultura, o aprimoramento de va-
riedades, e a evolução dos tipos de cultura dentro de um contexto mun-
dial, fazem com que ao longo do tempo as necessidades nutricionais de
P e K reduzam-se com relação às nec€ssidades de N. ~ bom sal ientarmos
também que o nutriente N, é faci Imente perdido no solo através da ação
do cl ima ou do tempo, e difici Imente deixa algum resíduo no solo para
ser aproveitado no plantio seguinte; o que expl ica os altos índices de
crescimento do consumo de N tanto a nível mundial, como a nível naclo-
na I.
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No caso do Brasi I, temos um agravante que é a alta incidência de solos
ácidos, ~os quais a absorção dos nutrientes pel~;'plantas é muito mais
d j f íc iI (conforme d iversos estudos agronôm icos a' respe ito). Ist o faz
com que se faça em muitos casos uma HsuperadubaçãoH para a capacidade
de absorção das plantas naquele solo. A solução para este problema, já
adotada por alguns agricultores, é a correção dos solos através de ca-
lagem (apl icação de calcáreo) no solo, que reduz a acidez dos mesmos e
permite um melhor aproveitamento dos nutrientes pelas plantas.



CAPíTULO 5

FERTiliZANTES E MARKETING
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5. Ferti Iizantes e Marketing

Qualquer empreendimento, para ser implementado deve ter obrigatoria-
mente objetivos definidos, que norteiam todo tipo de atividades atini-
nentes ao empreendimento.

Não entraremos aqui no mérito de cada um dos possíveis objetivos, mas
é importante lembrar, que dentro dos principais objetivos, agregam-se
objetivos secundários inprescindíveis para atingimento dos primeiros.
Podemos simploriamente dizer que uma empresa precisa obter matérias-
primas, energia e equipamentos, para produzir uma determinada Iinha de
produtos, num determinado espaço físico e temporal, e da mesma forma
vender determinados volumes desses produtos a determinados preços para
determinados consumidores (mercados) para a consecução de seus objeti-
vos primários.

Se adotarmos o enfoque de marketing, teremos quatro variáveis de deci-
são que resumem as influências que a empresa poderá ter para buscar e
obter seus objetivos:

- PRODUTO

- DISTRIBUiÇÃO

- PROMOÇÃO

PREÇO

A composição e interação dessas varlaveis, compõem o denominado: "Com-
posto de Marketing" ou Composto Mercadológico. A obtenção do composto
ideal, dentro das Iimitações internas e externas ao empreendimento,
permitirá o atingimento das metas e objetivos originalmente planifica-
dos. Dentro deste ponto de vista, teceremos alguns comentários sobre
ferti Iizantes nós próximos parágrafos.



Pág.59

5.1. O Produto

Para compreendermos um pouco melhor o que pode ser HprodutoH, podemos
recorrer à Iinha de raciocínio que Cobra (~~1) uti Iiza, onde para defi-
nirmos mercados, é preciso identificar grupos homogêneos de consumido-
res; se qUisermos definir funções de uso, precisamos conhecer as ne-
cessidades a serem satisfeitas; e para definir-se tecnologia, precisa-
mos saber através de que produto ou serviço se poderá satisfazer ne-
cessidades.

Vale, aqui também lembrarmos a definição de Porter (~~2), que nos diz
que planejar estrategicamente produtos e serviços significa estabele-
cer condições que criem barreiras competitivas duráveis.

Um produto técnicamente perfeito, não é o bastante, se não forem co-
nhecidas suas Iimitações, vantagens com-relação à concorrência, e se
o mesmo pode-se adaptar às transações, expectativas e necessidades de
seus consumidores. Existe uma multipl icidade de maneiras e alternati-
vas de ação, cabe às empresas aprofundarem o conhecimento do seu negó-
CIO e posIcionarem da melhor maneira o seu produto.

5.1.1. O Produto - Classificações

Uti Iizando-nós aqui mais uma vez dos conceitos de Kotler(*3), podere-
mos definir produto como a1guma coisa, que p~de ser oferecida a um
mercado, para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que pode satisfa-
zer um desejo ou uma necessidade. E inclui objetos físicos, serViços,
pessoas, lugares, organizações e idéias. A classificação de produtos
geralmente aceitas, abrange 3 grandes classes: bens de consumo durá-
veis,não duráveis e serviços; bens de consumo; bens industriais.

(~:-1)COBRA,
104.

Marcos. Marketig Essencial. São Paulo, Atlas, 1986. p.

(*2) PORTER, Michael G. Competitive Strategy. New York,
1980. p , 47.

Free Press,

(*3) KOTLER, Phi IIp. Marketing Essentials. Englewood CI iffs, Prentice-
Hall, 1984.
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Outro tipo de classificação de produtos, adotada por Levitt (*), nos
coloca as seguintes classes: produto genérico; produto esperado; pro-
duto ampl iado; produto potencial.

De posse das classificações acima podemos nos aventurar na seara de
ferti Iizantes, e tentarmos encaixar o produto dentro das definições.

Se considerarmos que ferti Iizantes são bens uti Iizados na produção de
outros bens (produtos agrícolas) - através de sua distribuiçaõ no so-_
lo, solubi Iização na terra, e aproveitamento dessa solução pelas raí-
zes das plantas, que genericamente falando: germinarão, crescerão e
irão gerar frutos (produtos) - podem ser encarados como "materiais"
dentro da classificação de bens industriais. Sim, porque os ferti Ii-
zantes nada mais estão fazendo do que o papel de uma matéria-prima,
que irá ser processada num equipamento {solo), e que agregada a outra
matéria-prima (semente) irá gerar um bem (planta) que após colhido e
processado resultará num produto agrícola; o qual por sua vez poderá
ser um bem industrial - como no caso do mi lho para a fabricação de ra-
ções animais - ou um bem de consumo quando este mesmo mi lho é consu~i-
do em casa.

É claro que o raciocínio acima poderá ser contestado, pOIS muitas ve-
zes não é necessário acrescentar-se ferti Iizantes para obter-se o pro-
duto agrícola, uma vez que o próprio solo faz o papel de "equipamento"
e de matéria-prima; ou ainda, atualmente em alguns casos, face aos
progressos tecnológicos, não se uti Iizam mais sementes, mas sim clones
obtidos de plantas já adultas, que contêm toda carga genética contida
nas sementes e apresentam melhores resultados de produtividade, resIs-
tência a pragas e doenças, e frutificarão em menor espaço de tempo.
Ainda assim, julgamos que nos casos em que se uti Iiza ferti Iizantes, o
mesmo poderá receber a classificação de um bem industrial, pois certa-
mente pode ser encarado, como um material que entra na elaboração de
outros bens.

(*) LEVITT, Theodore.
1985. p. 85 - 91.

A Imaginação de Marketing. São Paulo, Atlas,
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Na classificação de Levitt já expl icada anteriormente, podemos definir
o "produto gen~rico" de ferti Iizantes como sendo os grãos, pó ou If-
quido, que contêm os teores de nutrientes (N - P - K - S - Zn - B
etc.) discriminados em sua embalagem. O "produto esperado", pode estar
sendo entendido pelo consumidor como: o produto gen~rico já descrito,
adquirido por um determinado preço, entregue em uma determinada quan-
tidade em um local determinado, dentro de um determinado prazo, e pa-
ra o qual o consumidor (agricultor) terá um certo prazo para pagamen-
to. Ainda dentro do conceito de produto esperado, o agricultor espera
tamb~m que o ferti Iizante contenha realmente os teore$ de nutrientes
discriminados na embalagem, bem como possam ser apl icados faci Imente
pelos equipamentos disponfveis (adubadeiras) ao agricultor.

O "produto ampl iado" de ferti Iizantes seriam os serviços agron8micos
prestados juntamente com a venda do ferti Iizante, ou seja, a anál ise
qufmica do solo para determinar-se a adubação ideal para cada cultura,
a assistência t~cnica a~ agricultor na apl icação do ferti Iizante, para
que este obtenha o melhor rendimento com o menor custo, e ainda em al-
guns casos, a cessão (pelas empresas) ao agricultor de equipamentos
para a apl icação do ferti Iizante(no caso de ferti Iizantes Ifqui~os
normalmente). ~ muito diffci I falarmos no "produto potencial" de fer-
ti Iizantes, pois iria pressupor novas uti Iidades ao produto, como por
exemplo poderfamos imaginar que: ferti Iizantes qufmicos favorecem o
crescimento e desenvolvimento das rafzes das plantas de tal modo que
evita-se a erosão do solo devido à profundidade e espalhamento das
rafzes.

5.1.2. Substitutos

Aproveitando-nos de um estudo de Luedemann & Wahanow & Osanai (*), po-
demos citar vários substitutos para os ferti Iizantes qufmicos. Dentre
eles temos:

- Esterco: <apresentam teores de nutrientes muito baixos, al~m dis-
so, 24 tipos de doenças são potencialmente transmissfveis pelo
esterco de animais, sem falar que precisarfamos multipl icar os
rebanhos atualmente existentes.

- Lodo de Esgoto: al~m de ter os teores de nutrientes muito bai-
xos, sua produção a nfvel nacional ~ fnfima se comparada com a
necessidade de consumo.

(*) LUEDEMANN, L.; WAAHANOW, M. F.; OSANAI, S .. Estrat~giaMercadoló-
gica: Anál ise Estrutural da Indústria de Fertilizantes. São Pau-
lo, Trabalho não publ icado, 1983.
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- Vinhoto/Cal Virgem: Foi descoberto pela Abrapec (Associação Bra-
si leira de Pesquisas Científicas), em Itajubá - MG. Este produto
cont~m NPK, ~ sensivelmente mais barato que o adubo mineral
(cerca de 1/9), e pode ser preparado pelo pr6prio agricultor,
apresentando somente alguns problemas com relação à secagem. Com
as metas governamentais de produção de alcool, este produto po-
deria vir a substituir cerca de 25% do consumo de ferti Iizantes
químicos. Ainda que em fase embrionária de estudos, pelas carac-
terísticas descritas, este produto ~ potencialmente o mais s~rio
rival do ferti Iizante químico, restando-nos acompanhar atenta-
mente o desenrolar dos fatos.

Muitos especial istas, acreditam que adubos orgânicos nunca substitui-
rão os ferti Iizantes químicos, mas sim que estes são mutuamente com-
plementares. O maior problema com abubos orgânicos reside nos seus
baixos teores de nutrientes, que no ambiente da agricultura moderna,
os tornam extremamente sensíveis aos custos de transporte e manuseio.
No entanto em alguns países desenvolvidos, está se encorajando o uso
de adubos orgânicos, atrav~s de melhores t~cnicas de armazenagem redu-
zindo perdas, e melhorando as condições ambientais.

5.1.3. Estágio no Ciclo de Vida

Segundo conceitos corroborados por diversos autores, os produtos
apresentam estágios distintos na sua evolução de vendas, de modo que à
semelhança das coisas vivas, o produto ~ criado, desenvolve-se, atinge
a maturidade e decl ina. Correspondendo a estes estágios de vendas, há
oportunidades e problemas distintos com respeito à estrat~gia de mar-
keting e potencial lucrativo. Presume-se que seja possível formular
melhores planos de marketing com a identificação do estágio em que se
encontra o produto.

Evidentemente, nem todos os produtos atravessam os quatro estágios
(introdução, crescimento, maturidade,decl ínio), muitos saltam um está-
gio, sofrem reversões, e alguns nunca chegam ao decl ínio. Temos tam-
b~m, que ao fazer uma anál ise destas, ajustar as vendas ao crescimento
populacional, à variação do índice de preços e às alterações de consu-
mo pessoal, para remover as alterações de renda como um fator na his-
t6ria de vendas do produto.
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No caso de ferti Iizantes, não existem dados precisos sobre as primei-
ras importaçãoes e início da adubação química no Brasi I, no entanto es
tima-se que isto ocorreu há cerca de 50 anos. Alguns relatórios da IFA
(International Ferti Iizer Industry Association) expl icam que usualmen-
te a adoção de ferti Iizantes como uma prática agrícola regular passa
através de três estágios:

- um estágio introdutório, quando apenas os agricultores mais
progressistas usam ferti Iizantes;

- um estágio de crescimento, quando o número de consumidores de
ferti Iizantes e os índices de uti Iização do mesmo crescem rap'-
damente;

um estágio de maturidade quando a grande maioria dos agriculto-
res uti Iizam-se de ferti Iizant~s, mas a taxas que não mais
crescem rapidamente.

Ora, esta constatação, nada mais é do que a verificação do ciclo de
vida do produto na prática, omitindo-se o estágio de decl ínio, póis
ainda não foi constatado a nível mundial o decl ínio do consumo de fer-
t iIizantes.

Outra anál ise real izada neste sentido por Wiersholm (*), nos expl ica
que normalmente nas nações onde se introduzem os ferti Iizantes quími-
cos, estes principiam a ser uti Iizados a partir de taxas de 10 Kg/ha
que crescem lentamente durante 15 a 20 anos; e a partir daí crescem
rapidamente durante 50 a 60 anos, quando atingem consumo da ordem de
300 Kg/ha, que se mantêm indefinida~ente (pelo menos até agora).

Dentro deste contexto, o Brasi I onde ocorreu a introdução de ferti Ii-
zantes há cerca de 50 anos, estaria no estágio de crescimento; nos
quadros 4.3.6.; 4.3.7.; e 4.3.8., percebemos a evolução do consumo de
nutrientes a níveis elevados e acima das regiões mais desenvolvidas,
com exceção do P (fósforo) que atingiu seu pico em 1980. Fazemos esta
afirmação sem ter constatado a evolução do consumo em períodos ante-
riores aos últimos 13 anos.

(~~) WIERSHOLM, L. Ferti Iizer Subsidies in developing countries. Ferti-
Iizer Taxes and Subsidies. Economics Commitee. IFA, Paris.
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No entanto se anal isarmos o quadro 3.2.3.2., podemos verificar que o
consumo per capita de ferti lizantes (nutrientes) atingiu um pico em
1980 que até agora não conseguiu alcançar novamente. A expl icação é
que em 1980, o agricultor antecipou compras no 1º semestre do ano,
tendo em vista a expe~tativa de aumento de preços pelo Conselho Inter-
minesterial de Preços (CIP),formando estoques; no ano de 1981 com a
Iiberação de preços dos ferti Iizantes mistos, simples e das misturas,
e incidência de juros bancários de 45% na aquisição de ferti Iizantes
(anteriormente isentos), não trazendo portanto vantagens à formação de
estoques pelas cooperativas e agricultores, não ocorreu antecipação
de compras, tendo o agricultor inclusive consumido seu estoque, e di-
minuído sua taxa de uti Iização (de ferti Iizantes) pela elevação dos
custos (preços e juros).

Esta diminuição da rentabi Iidade do agricultor (pela redução de "sub-
sídios") talvez possa esta~ jogando o ~ercado de ferti Iizantes numa
maturidade precoce por falta de crédito e preços mínimos adequados ao
agricultor. AlFA enfatiza , que ferti Iizantes químicos são reconhe-
cidamente a ponta de lança do desenvolvimento agrícola - o primeiro
degrau no caminho da tradicional agricultura de subsistência para-- a
moderna produção intensiva de grãos - e sua promoção precisa ser uma
meta prioritária do governo de países em desenvolvimento.

5.2. Preços

Considerada por muitos como a principal variável do composto de marke-
ting, o preço como discutido por Buel I (~<) pode tomar várias formas,
mas numa anál ise mais conclusiva podemos definí-Io como o que um com-
prador paga a um vendedor por um produto, serviço, Iicença ou obriga-
ção futura.

A teoria econômica clássica, assume a presença de competição pura e
produtos não diferenciados, com substitutos perfeitos. Sob estas con-
dições o preço pode ser considerado como o principal determinante da
demanda. Mas o uso disseminado da diferenciação de produtos mudou esta
situação, se é que ela chegou a existir. Nós atualmente sabemos que
muitos fatores entram na decisão de compra além do preço. No entanto,
o preço continua como um elemento importante do composto de marketing.

(*) BUELL, Victor P .. Marketing Management: AStrtegicPlanningAp-
proach. New York, Mc Graw-Hi II, 1984. p. 475
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o preço difere dos demais componentes do composto de marketing pelo
fato de que pode ser alterado mais rapidamente. Decisões para mudar-se
o produto, distribuição, ou promoção levarãos de semanas a anos para
serem implementadas e apresentarem resultados. Quando ações rápidas
são necessárias para contra atacar movimentos da concorrência ou alte-
rações na damanda, o preço tem a vantagem de que a sua mudança é con-
cretizada em questão de horas ou dias. Devemos ter sempre em mente que
os principais fatores a serem considerados na fixação do preço são:
demanda, concorrência, e custos. Não podemos negl igenciar também o
preço para canais intermediários de venda.

Complementando as expl icações aCima, Britt & Boid (~~1) nos recordam,
que se perguntarmos atualmente a dez economistas acadêmicos se os pre-
ços cairão com a demanda, em setores concentrados - isto é, dominados
por umas poucas e grandes empresas - nove deles responderão que os
preços não cairão tanto quanto o fariam, caso o setor fosse competiti-
vo.

Em quase toda parte o suposto poder de apreçamento das grandes empre-
sas é igualado ao bem conhecido poder monopol ístico, exercido pela
mão-de-obra organizada sobre os salários. Um dos trabalhos sobre o as-
sunto que estava sendo feito pelo Programa de Pesquisas sobre Concor-
rência e Pol ítica Empresarial, na Universidade da Cal ifórnia, sob
orientação do professor J. Fred Weston relatava que, até o momento
constatavam que as taxas de lucros, nos setores concentrados, não são
significativamente maiores que aqueles dos setores não concentrados; e
que existia uma relação entre eficiência e lucro e nada mais. Precisa-
ríamos, ter informações semelhantes, dentro da real idade brasi leira,
para concluirmos sobre o poder de determinação de preços pelos 01 igo-
pól ios, e setores concentrados da economia brasi leira.

A estratégia de preços deve estar atrelada às estratégias de marketing
e aos objetivos gerais da empresa como nos recorda Cobra (~~2). Um pro-
duto de baixa qual idade ou de baixa reputação, com baixo esforço pro-
mocional, não há outra saída, senão rebaixar-lhe o preço. Portanto,
desvincular a estratégia de preços da estratégia de marketing pode
significar sacrifícios desnecessários no futuro.

(*1) BRITT, Steuart H.; BOlO Jr, Harper W .. Marketing:Gerênciae.Ação
Executiva. São Paulo, Mc Graw-Hi II, 1981. p. 304 - 305.

(~~Z) COBRA, Marcos. Market in9 Essenc iaI: Conce itos i . Estratég ias i .. Con-
trole. São Paulo, Atlas, 1986. p. 245 - 246.
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Não podemos nos esquecer, que na prática os modelos de fixação de pre-
ços tendem a ser baseados em uma visão limitada do problema e oportu-
nidade da fixação de preços. Segundo Kotler (*) deveriam basear-se nos
custos, demanda e concorrência, e não apenas em um destes fatores.

Ao anal isarmos a problemática de preços, sob o prisma de ferti Iizantes
no Brasi I, teremos uma s~ria restriçaõ inicial (de ordem conjuntural),
que ~ controle de preços exercido atrav~s do CIP (Conselho Interminis-
terial de Preços), o qual fixa previamente o teto de preços que as in-
dústrias de ferti Iizantes poderão praticar. Antes do Plano de Estabi-
Iização (Plano Cruzado) do governo, os preços eram tab~lados em função
dos teores de nutrientes, os preços cresciam proporcionalmente ao
crescimento dos teores de nutrientes.

Após o plano de estabi Iização, o CIP fixou uma tabela de preços, para
cada fórmula (NPK) usualmente comercial izada, que deveriam refletir os
preços praticados nos 2 primeiros meses· de 1986. É óbvio que essa Iis-
ta continha algumas distorções, principalmente no que se refere aos te
ores de nutrientes, pois algumas fórmulas com teores mais baixos cus-
tariam mais caro do que algumas fórmulas com teores mais altos.

AI~m disso, a demanda de ferti I i~antes ~ extremamente sazonal, concen~
trando-se notadamente no 2º semestre do ano (cerca de 65%), quando
ocorre o plantio das principais culturas. Por esta razão, muitas vezes
no 1º semestre do ano e principalmente nos primeiros meses, as empre-
sas muitas vezes praticam preços próximos ao seu ponto de equi Iíbrio,
para conseguirem rei izar algum volume de vendas e contornarem even-
tuais problemas financeiros (fluxo de caixa). Ora, os preços congela-
dos nessa situação, certamente não propiciariam grandes margens às em-
presas.

A alternativa que se apresentou como a mais viável,
fórmulas mais rentáveis para a venda I a cobrança de
nanciamento de prazos de pagamentos pelos cl ientes
cobrança das despesas de transporte .para entregas.

foi a seleção
despesas para
(agricultor), e

das
fi-

a

(*) KOTLER, Phi Iip. Administração deMarketing:Análise~ ..Planejamento
e Controle. Volume II. São Paulol Atlas, 1981. p. 686.
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ausência de Iíder de mercado. Esta Iiderança é
mando-se as quatro maiores empresas do setor a
destas em conjunto atingiria ao menos 40 %.
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f 'd'l ; 'I ,setor ragmenta [o, e a
configurada quando to-
participação de ~ercado,

Ao anal isarmos as empresas do setor de ferti Iizantes, conforme o QUA-
DRO 5.2.1., onde estão dispostas as empresas produtoras de matérias-
primas (para NPK) que comercial izam NPK, e as empresas misturadoras
que também comercial izam NPK, poderemos perceber uma clara concentra-
ção do setor (em termos de faturamento). No entanto, apesar desta con-
centração, a influência que podem exercer sobre a manutenção de preços -
elevados é mínima se não for nula, face ao tabelamento imposto pelo
CIP. Sabemos que poderá existir uma pequena distorção na concentração
apurada, pois pequenas algumas do setor não foram consideradas, ou não
tinham seus dados disponíveis, no entanto não inval idam a conclusão
sobre a tendência de concentração.

QUADRO 5.2.1.
Participação das empresas no faturamento do setor de ferti Iizantes

Cr$ (cruze iros ) B iIhões

Empresa Faturam. % Empresa Faturam.

Adubos Trevo S.A. 1.300 14,0 Takenaka S.A. 285
Copebrás S.A. 1.027 11, 1 Adubos Lagense S.A. 284
Fertisul S.A. 940 10,1 Fertibrás S.A. 271
COPAS S.A. 850 9,2 Fosfan iI S. A. 236
Mitsui S.A. 497 Elekeiroz S. A. (NE) 209
CRA S. A. 464 Fertiza S. A. 129
Quimbrasi I S.A. 434 Braido S.A 57
Manah S. A. 385 Jaguaré S. A. 50
Arafért iI S.A. 384 Profért iI S. A. 47
Agrofért iI S.A. 380 Benzenex S.A. 36
Solorrico S.A. 339 Superagro S.A. 30
Elekeiroz S.A. 311 Limeirense S.A. 18
IAP S.A. 298 Sotave 9

TOTAL 9.270

Fonte: Adaptado pelo autor a partir dos dados de Quem é Quem - Revista
Visão, Agosto de 1986.

(*) PORTER, Michael G. CompetitiveStrategy. New York,
1980. p. 191 - 192.

Free Press,
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Face ao tabelemento de preços, poderíamos supor que não existe dife-
renciação de preços entre as empresas. No entanto, não é isto que
ocorre na prática, as empresas em alguns casos dão descontos, ou então
fazem promoções (ex: compre ferti I izantes e ganhe calcário); ampl iam
ou reduzem o prazo de pagamento; cobram taxas de financiamento dife-
renciadas; e cobram despesas de entrega também diferenciadas.

o produto vendido pelas empresas, não é o mesmo, muitas prestam servI-
ços de anál ise de solo, oferecem assistência agronômica e o próprio
produto é diferente com relação às propriedades físicas (alguns são de
mais fáci I apl icação, outros podem ser armazenados por' mais tempo sem
perderem suas características, etc.)

/ ~\
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5.3. A Distribuição

5.3.1. Os Canais de Distribuição

As estratégias de distribuição segundo Jain (~~1) preocupam~se com os
canais, através dos quais um fabricante pode tornar seus produtos e
serviços disponíveis aos cl ientes. Os canais são estruturas- Jrganiza-
das de compradores e vendedores, que cobrem as dist&ncias de espaço e
tempo, entre o fabricante e seus consumidores.

Como nos mostra Bue II (-:~2),
didos em duas classes:

os canais de distribuição podem ser. divi-

Intermediários Atacadistas, e
- Intermediários Varejistas.

Dentro destas duas classes temos ainda diversos componentes, mas dos
quais destacaremos apenas os que mais nos interessam dentro do enfoque
de fert iIizantes são: F iIia I (escr itór io); Depós ito (f iIia I); Agente
(do fabricante); Cooperativa (de consumo); Revendedor.

A estrutura de distribuição a ser adotada conforme nos relata Cobra
(*3), deve ser a mais racional possível. E não importa se a distribui-
ção será d ireta ou ind ireta. Importa porém, que os custos ao longo da
via de distribuição, sejam compatíveis com as necessidades de cobrir o
mercado e obter retorno adequado sobre os investimentos real izados.

Como um sistema social, o sistema de distribuição registra processos
de interação entre produtos, membros do seu canal de distribuiçaõ, e
também como se configuram as influências de poder, comunicação, papel,
cooperação e confl ito, pois o objetivo de qualquer empresa é minimizar
atritos e maximizar os esforços de cooperação.

(*1) JAIN, Subhash C .. Marketing Planning &Strategy.
South-Western Publ ishing Co., 1981. p. 319 - 320.

Cincinnati,

."
(*2) BUELL, Victor P .. Marketing Management:AStrategic PlanningAp-

proach. New York, Mc Graw-Hi II, 1984. p. 518

(*3) COBRA, Marcos. Marketing Essencial:Conceitos~ Estratégias e Con-
trole. São Paulo, Atlas, 1986. p. 261.
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No caso de ferti Iizantes a grande maioria das empresas no Brasi I, op-
tou pelo sistema de Agentes (do produtor), através dos quais estima-se
que sejam real izadas de 80 a 90 % das vendas do setor. Os Agentes nor-
malmente são comissionados, com a comissão variando de empresa para
empresa, e de produto para produto, e normalmente são supervisionados
pela estrutura organizacional da Fi I ial (escritório); mas não tem vín-
culo empregatício com a empresa. Algumas vezes são também fiéis depo-
sitários, mantendo produto estocado sob sua guarda, para posterior
venda e entrega.

Outro canal de venda uti I izado, congregam as Fi I iais e Depósitos da
própria empresa, que real izam algumas vendas, mas que na maior parte
das vezes servem de estrutura administrativa da empresa e de apoio e
supervisão logística/operacional à rede de agentes.

O canal Revendedor é raramente uti I izado, exceto por algumas empresas
para vendas marginais.

O canal Cooperativa também tem uma pequena participação nas vendas, e
na maior parte das vezes a Cooperativa adquire o ferti I izante através
de um agente, ou da própria Fi I ial da empresa.

Estes, em síntese, são os canais de distribuição uti I izados pelas em-
presas de ferti I izantes. A concentração, sem dúvida alguma, que recaI
na figura do Agente, além de ter suas razões econômicas, certamente
guarda uma componente mercadológica, pelo fato do Agente estar prati-
camente no convívio diário do consumidor final, e ter mais I ivre trân-
sito sobre o mesmo, além de conhecer melhor do que ninguém suas reaIs
necessidades.

5.3.2. A Distribuição Física

Trataremos inicialmente, de abordar alguns aspectos, sobre o pLaneja-
mento na distribuição física para em seguida abordarmos outros tópi-
cos.
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Como nos lembra Kotler (~~1), as decisões de canal de distribuição, são
tomadas anteriormente à tomada das decisões de distribuição física.
Para qualquer escolha de canais, pode-se tomar uma decisão subsequente
sobre as pol íticas de distribuição ótimas. Um sistema de distribuição
física unificado consiste de um conjunto de decisões sobre número, lo-
cai ização e dimensões de armazéns; examinando-se os custos de distri-
buição totais associados com os diversos sistemas propostos, e a sele-
ção do sistema que minimize o custo de distribuição total.

Dentro da distribuição, a exemplo do que nos cita Chr.istopher (*2) e
diversos outros autores, teremos a melhor gestão se adotarmos a abor-
dagem global à distribuiçaõ, a qual tenta efentuar uma "barganha" de
tal modo, que a um aumento de custo numa área, cor respondam uma redu-
ção de custo e/ou aumento de renda em outra, proporcionando no conjun-
to uma renda Iíquida mais elevada. Neste conceito da distribuição, o
planejamento refere-se a uma projeção para o futuro da atividade da
organização, que tenta identificar a natureza e a extensão das deman-
das futuras sobre o sistema de distribuição e, posteriormente desen-
volver um sistema que satisfará de forma adequada àquelas demandas. A
abordagem integrada ou global, aceita que haja uma interrelação de tal
natureza, entre as partes do todo, que qualquer ação que afete uma
parte, deve afetar todas as outras.

Após abordarmos sucintamente, o planejamento da distribuição física,
evidenciaremos alguns aspectos de custo dos mesmos.

A distribuição física é uma área férti I para a redução de custos e me-
lhoria dos serviços prestados ao consumidor, as quais por sua vez re-
fletir-se-ão positivamente no composto de marketing.

(~~1) KOTLER, Phi Iip. Administração de Marketing: Análise; .Planejamento
e Controle. Volume III. São Paulo, Atlas, 1981. p. 787 - 786.

(*2) CHRISTOPHER, Martin. Distribuição Comercial . Saõ Paulo,
editora, 1973. p. 1 - 2.

Forum
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Vinculado estreitamente à variável distribuição, está o conceito pos-
tulado por Magee (~~1), e corroborado pela maioria dos autores, de uti-
Iidade de tempo e lugar. Ou seja, a uti Iidade de um produto não depen-
de unicamente de sua forma (qual idade, especificações, etc), mas tam-
bém e principalmente onde o produto se encontra, e se ele está ai i
quando é necessário.

É de suma importância na distribuição física a escolha do canal de
comercial ização, pois como nos diz Lewis (*2), muitos canais são alta-
mente competitivos, e esta competitividade traz novas, e melhores ma-
neiras de acompanhar a função distribuição. Tal parecer é reforçado
por Sims (*3), que expl ica que a seleção do tipo e do nº de interme-
diários nos quais uma empresa confiará, é o maior passo na determiria-
ção da habi Iidade de um empreendimento assegurar o cumprimento de suas
metas de lucro, crescimento e sobrevivência.

Ainda dentro do conceito da abordagem global, Bailou (*4) destaca que
a produção, o gerenciamento de materiais e sistemas de transporte, são
fatores passíveis de melhoria e readaptação, gerando economia substan-
cial, principalmente se uti lizarmo-nos de inovações tecnol6gicas, ~ue
permitam uma melhor produtividade, e menores custos.

Depois de tratarmos de algumas abordagens de planejamento e custo da
distribuição física, colocaremos alguns aspectos da real idade brasi-
leira da distribuição física de ferti Iizantes, partindo-se das fontes
de suprimentos, local ização de fábricas, dep6sitos, e por último, evi-
denciando uma problemática atual, do gargalo no setor de transportes,
que afeta não s6 a distribuição de ferti Iizantes, mas de vários outros
pródutos da economia brasi leira.

(*1) MAGEE, John F .. PhysicalDistribution Systems.
Graw-H iII, 1967. p , 1 - 2.

Cambridge, Me

(*2) LEWIS, Edwin H .. Marketing Channels:Structure.andStrategy. Mi-
nesota, Me Graw-Hi II, 1968. p. 7.

(*3) SIMS, J. Taylor; FOSTER, J. Roberts; WOODSIDE, Arch G .. Marketing
Channels. USA, Harper & Row Publ ishers, 1977. p. 129. "

(*4) BALLOU, Ronald H .• Basic Business Logistics.
Prentice-Hal 1,1973. p. 334 - 370.

Englewood' ':CIiffs,

,~

'i
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No Brasi I, as principais fontes de suprimentos de mat~rias-primas para
ferti Iizantes estão situadas nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste con-
forme abaixo:

- ARAUCÁRIA (PR)
- ARAXÁ (MG)
- CAMAÇAR I (BA)
- CUBATÃO (SP)
- JACUPIRANGA (SP)
- LARANJEIRAS (SE)
- PARANAGUÁ (PR) - Porto
- RIO GRANDE (RS) - Porto
- SANTOS (SP) - Porto
- UBERABA (MG)

Nem todos estas fontes, suprem todos os nutrientes (N P K) ao mesmo
tempo, o que gera a necessidade de uma empresa abastecer-se em vários
deles concomitantemente.

Como já citamos anteriormente, as principais regiões consumidoras de
ferti Iizantes são as regiões: Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Dentro deste panorama de suprimentos e de local ização de mercado con-
sumidor, as empresas de ferti Iizantes local izam suas fábricas e seus
depósitos, havendo uma preponderante concentração nas regiôes Sudeste
e Su I.

As fábricas são local izadas nas proximidades das fontes de suprimentos
(fábricas de matérias primas, ou portos), pois os custos de transporte
são proporcionalmente altos, face aos valores das mercadorias. Por ha-
ver economia de custos na produção em escala, a maior parte da produ-
ção de fert iIizantes é obt ida de grandes un idades industr ia is, loca Ii-
zadas, como já dissemos, nas proximidades das fontes de suprimentos. É
bem verdade, que existe um namero considerável de pequenas fábricas,
aparentement~ local izadas sem critério de suprimento, mas sim, local~-
zadas nas proximidades do mercado consumidor, e que não representam
efetivamente a maior parte do bolo da produção de ferti Iizantes

Já, a local ização de depósitos de produtos acabados ~ mais ampla e es-
palhada, situando-se nas proximidades do mercado consumidor. Este tipo
de local ização visa alguns beneffcios do tipo:

- Obter espaço ffsico para armazenagem de produtos acabados, al~m
do já existente nas unidades fabris.



Pág.74

Evitar estrangulamentos de transporte nos pICOS de demanda.

Ter o produto disponível, no local e época que o consumidor de-
le necessita.

- Absorver a produção antecipada das fábricas.

- Criar estoques estratégicos de produtos acabados.

~ 6bvio que, em condições de altos custos financeiros, o uso amplo
deste tipo de distribuição, pode ser uma faca de dois gumes, com cus-
tos superando os benefícios.

Dentro deste contexto, de local ização de fábricas pr6ximas às fontes
de suprimentos, e de dep6sitos de produtos acabados nas proximidades
do mercado consumidor, trataremos de um aspecto Fundamental a ser con-
siderado na distribuição física, que é o de transportes. Sendo que no
passado recente, mais precisamente em 1986, devido à alta sazonal idade
apresentada pela demanda de ferti Iizantes, e o desenvolvimento em ge-
rai do país, houve um estrangulamento no transporte de ferti Iizantes,
com prejuízos para produtores (que não conseguiram entregar tudo que
poderiam) e consumidores (que não puderem adquirir tudo que deseja-
vam).

Vamos nos aproveitar de algumas anál ises real izadas por Cavai in (,é),
que nos expl ica que o Brasi I, com sua enorme área geográfica, é extre-
mamente dependente do modal rodoviário (de transporte) na circulação
de seus bens e riquezas, ocupando uma situação ímpar no mundo; uma vez
não existir nenhum outro país de porte territorial equivalente ou se-
melhante ao seu, dependente quase que exclusivamente a um ~nico modal
de transporte.

Esta circunstincia, somada aos grandes desníveis regionais existentes
em seu territ6rio, gerou um sistema global de transporte rodoviário de
cargas com características bastante heterog~neas, segmentado em diver-
sos subsistemas regionais, cada um com cunho mercadoI6gico/comport~-
mental e com infra-estrutura viária individual.

(*) CAVALIN Neto, Francisco. TransportedeCargas.no·Brasi1. São Pau-
lo, Trabalho não publicado, 1986.
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o TRC (Transporte Rodoviário de Carga) brasi leiro, centra-se em apro-
ximadamente, 130 cidades-polo de transporte (65% delas situadas nas
regloes Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde se concentra a maior parte
do mercado brasi leiro de ferti I izantes), para onde converge, de manei-
ra sensível a grande parcela da oferta e procura existente no setor.
Em alguns casos, essas cidades-polo conglomeram-se com suas pares cIr-
cunvizinhas, formando fortes regiões polo de transporte. Um bom exem-
plo disto, é a região polo formada na grande São Paulo (São Paulo mais
ABCD) que somada à região-polo da Baixada Santista (Santos mais Cuba-
tão), origina uma gigantesca concentração rodoviária de cargas.

Cabe também sal ientar que o grosso da malha ferroviária, economicamen-
te explorável, encontra-se nas mesmas regiões pol íticas supra-citadas,
mas atualmente o modal ferroviário não pOSSUI mais um caráter competi-
tivo em relação ao modal rodoviário, e sim um cunho iterativo ou com-
plementar.

Dentro deste quadro, real izou-se o Plano de Estabi I ização (Plaho Cru-
zado), que fez registrar-se um incremento de 50% na demanda de trans-
porte, conforme estimativas de entidades de classe do setor de trans-
portes. Somado a esse fato, os problemas existentes e plenamente iden-
tificados durante os últimos 5 anos (déficit de caminhões na frota na-
cional, idade média avançada das unidades dessa frota, perfi I inade-
quado dos equipamentos, exôdo dos carreteiros autônomos, incapacidade
temporária da indústria automotiva de adequar a produção de caminhões
às necessidades do mercado, etc.), poderá comprometer seriamente não
só o escoamento das próximas safras, como o transporte da produção In-
dustrial e de carga em geral, com consequ8ncias imponderáveis se não
forem tomadas provid8ncias governamentais.

A chave das principais medidas que deverão ser adotadas, para um es-
coamento eficaz de ferti I izantes residem em:

- Uma capacidade de armazenagem, geograficamente bem distribuída,
eficaz e ági I (próxima ao mercado consumidor); e

Uma programação de trans~orte que permita o abastecimento da
rede de armazenagem, com os produtos certos e que aproveite o
perfodo exato para o deslocamento da carga, ou seja, a época de
menor demanda de transporte, o contra-pico de transporte.



5.4. A Promoção

A promoção, no entender de McCarthy (*1), ~ a comunicação entre vende-
dor e comprador. O que deve ser comunicado ~ determinado basicamente
quando as necessidades e preferências dos consumidores-alvo são conhe-
cidas. É a promoção que atrai a atenção do consumidor, dizendo-lhe o
que o produtor tem a vender, e como se espera que ocorra, convence-o
de que o produto promovido ~ o desejado por ele, consumidor.

Os objetivos básicos, gerais da promoção, vêm a ser: informar, persua-.
dir e lembrar os consumidores sobre o composto de marketing. A concor-
dância sobre a definição dos objetivos promocionais de uma firma ~ um
ponto crítico para a eficiência da promoção, pois a justeza do comple-
xo promocional depende dos objetivos a serem atingidos.

À medida que a população continua mudando geograficamente, que as
transformações vão ocorrendo nas características etárias, educacionais
e ocupacionais da população, e que mais e mais produtos competidores
entram no mercado, a tarefa de atingir os consumidores alvos e com
eles HconversarH se torna mais difíci I e mais dispendiosa. Para res~l-
ver este problema, a empresa pode dar mais destaque à propaganda, que
pode ser mais econ8mica para o desenvolvimento de uma HconversaH com
grande número de consumidores potenciais sobre o produto total da fir-
ma.

vez,
firma

mesmo depois de atraídos os consumidores e convencidos por sua
estão ainda sujeitos a influências competidoras, que forçam a
a continuar persuadindo e lembrando. À medida que se multipl icam

Mas,

o número de competidores e os produtos concorrentes, a tarefa de per-
suadir e lembrar torna-se simultaneamente mais necessária e mais difí-
ci I. Normalmente, uma firma precisa usar vários m~todos promOCionaiS,
todos ao mesmo tempo, para informar persuadir e lembrar.

Existem basicamente 4 canais de promoção, como define Enis (*2), para
o processo de entrega da mensagem do comunicador à audiência, como ve-
remos a seguir.

(*1) McCARTHY, E. Jerome. Marketing Básico:·UmaVisãoGerenciat. Volu-
me II, Rio de Janeiro, Zahar, 1978. p. 786.

(*2) ENIS, Ben. Princípios de Marketing. São Paulo, Atlas,
263 - 265.

1983. P.
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A Venda Pessoal envolve um relacionamento direto, face a face, entre
os vendedores e os consumidores potenciais. Um vendedor, frequentemen-
te, é parte muito importante de um composto de Marketing, pois pode
adaptar este composto às necessidades e às circunstâncias de cada pe-
queno mercado-alvo, e em última instância, de cada consumidor poten-
cial. Além disso, a venda face a face proporciona um retorno imediato,
que ajuda o vendedor a proceder a uma adaptação eficiente.

A Propaganda para uma venda em massa, em que o mercado alvo é grande e
disperso, pode ser menos dispendiosa do que a venda pe~soal, no entan-
to não tem a mesma flexibi Iidade daquela, que pode usar imediatamente
as reações do comprador, para ajuste da proposição de venda. Propagan-
da envolve o uso de diversos meios de comunicação, como os seguintes:
peri6dicos, cartazes, programas de teatros, fi Imes, mala direta, rá-
dio, televisão, etc.

Em alguns casos a publ icidade pode constituir um recurso mais eficien-
te do que a propaganda. Os gastos com propaganda podem criar um cl ima
favorável para a publ icidade. As revistas comerciais, por exemplo, po-
dem publ icar notícias e artigos sobre produtos de seus anunciantes re-
gulares. E essa publ icidade pode gerar mais interesse pelos produtos
do que o despertado pelos anúncios da empresa.

A Promoção de Vendas complementa o trabalho de vendas e propaganda. A
promoção de vendas é um instrumento de promoção, e capital iza o inte-
resse do consumidor e o conhecimento do produto gerado nas vendas e
propaganda.

Alguns autores, acrescentam dois canais de promoção aos Iistados aCI-
ma, que seriam o "merchandising" e as "relações públ icas", mas que não
exploraremos aqui por não serem relevantes no contexto deste trabalho.
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McCarthy (~~) nos alerta para o fato de que os cl ientes industriais são
muito menos numerosos do que os consumidores finais, e há mais justi-
ficativa para uma combinação promocional que enfatize a venda pessoal
a esses usuários. Os cl ientes industriais podem querer informações es-
pecfficas, ou ajustes no produto final. O vendedor pessoal de um fa-
bricante ou de um atacadista pode ser mais flexfvel para o trabalho de
ajuste dos apelos de sua empresa à necessidade de cada cl iente. Pode
repetir as visitas para confirmar informações e prestar esclarecimen-
tos adicionais, frequentemente necessários, quando se trata de grandes
vendas industriais. A venda pessoal torna-se mais prá~ica, à medida
que aumentam
maIs tfpicas,

os volumes das compras, maiores compras
no campo de bens industriais.

unitárias são

Aqui, mais uma vez as caracterfsticas de bens industriais encaIxam-se
em ferti I izantes, onde o produto por necessitar de informações especf-
ficas e ajustes aos requisitos de cad~ cl iente, comporta uma venda
pessoal, e é o que acontece na prática, onde a maior parte da comer-
ciai ização acontece através das vendas pessoais. Não se pode desprezar
sem dúvida, o trabalho de propaganda, publ icidade e promoção na com-
plementação das vendas pessoais no caso especffico de ferti lizantes;

O mercado de ferti I izantes, por estar se tornando cada vez maIs compe-
titivo, faz com que as empresas busquem alternativas para tornarem-se
lembradas e de demonstrarem alguma diferença com relação a seus produ-
tos. Destacamos abaixo, os valores dispendidos com propaganda pelas
empresas de ferti I izantes, em perfodos recentes:

(*) McCARTHY, E. Jerome. Marketing Básico: Uma Visão Gerencial. Volume
I I, Rio de Janeiro, Zahar, 1978. p. 786 - 792; 810.
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QUADRO 5.4.1.

Gastos com propaganda de Ferti Iizantes (por meio de comunicação)

Veículo Cz$ 1.000
Jan/Nov 86

Cr$ 1.000.000
Jan/dez 85

T.V.
R~dio AM
R~dio FM
Revista
Revista técnica
Jornal

23.960
420

5
970
470

4.600

15.440
890

3
1.330
1.440
2.400

Total 30.425 21.503

Obs: Os dados acima abrangem apenas as principais capitais e princI-
pais centros regionais do país.

Fonte: LEDA (Levantamento Econômico de Dados de Anunciantes)

Apesar de os dados acima não estarem completos, podemos perceber uma
concentração de gastos no veículo televisão, seguido de jornais e re-
vistas técnicas. As veiculações em revistas técnicas, certamente atin-
gem o públ ico alvo; no entanto os anúncios nos jornais e em televisão,
se não estiverem em programas e suplementos voltados para o homem do
campo difici Imente atingirão eficazmente o seu públ ico alvo. Aqui, fi-
ca importante ressaltar, que em muitos casos as empresas, não estão
preocupadas com a promoção direta de seus produtos, mas sim com obje-
tivos de promoção de sua imagem, para por exemplo colocar no mercado
ações ou outros papéis das respectivas empresas, justificando-se assim
os gastos apurados e prioridades em veículos como televisão e jornais.

A publ icidade também é um recurso bastante uti Iizado, geralmente com
reportagens ou document~rios, sobre as instalações das empresas, ou
com agricultores que obtiveram bons resultados com a uti Iização dos
produtos da empresa.

No &mbito de promoção de vendas os recursos uti Iizados são os mais va-
riados possíveis: palestras, demonstrações pr~ticas, folhetos técni-
cos, visitas às instalações dos fabricantes, mala direta, etc. Todos
estes recursos obviamente, direcionados direta ou indiretamente a ven-
das.
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É importante quando se faz uma promoção, termos uma idéia do perfi I do
nosso públ ico alvo, das suas preferências, das suas necessidades e ex-
pectativas. Pensando nisso, discorreremos abaixo sobre estas aborda-
gens, que foram apuradas em pesquisas recentes em nosso país, nas aná-
I ises de Secches (*).
o etnocentrismo urbano nos faz colocar num mesmo grupo (as pessoas do
campo), tanto o trabalhador (peão), como o proprietário rural confun-
dindo-se impropriamente seus valores, atitudes, comportamento, cultu-
ra.

o fazendeiro (aqui doravante entendido como proprietário rural), que é
o públ ico alvo dos fabricantes de insumos agropecuários, constituem-
se, num universo de valores, atitudes, comportamento e cultura pró-
prios de seu grupo. Sua maneira de encarar a terra não se caracteriza
por uma postura estritamente empresaria) e capital ista, no sentido ur-
bano destes conceitos. O fazendeiro define seu relacionamento com a
terra de uma maneira emocional por um lado (amor à terra, a terra es-
tá no seu sangue, etc), mas por outro lado seu senso de atual idade é
sempre presente, e têm um alto grau de conscientização de sua imp~r-
tãncia pol ítica e econômica para o desenvolvimento nacional. Apresen-
ta-se disposto a enfrentear desafios e sacrifícios.

Sabe também, que os desafios não podem ser enfrentados com sua postura
de amor a terra; sabe que precisa de informações e ferramentas moder-
nas para vencer, e que estas ferramentas situam-se no arsenal do capi-
tal ismo industrial, ao qual não está habituado até mesmo por tradição.
Mas sabe que é preciso ir adiante neste caminho, e precisa rapidamente
atual izar-se, pois medidas governamentais como retiradas de subsídios,
são uma forma de inserir a atividade agropecuária num contexto de re-
gras mais capital istas. Nesta situação só lhe resta uma alternativa: a
busca de produtividade, e ele tenta alcançá-Ia como pode.

Não se pode continuar com a visão urbana deformada do fazendeiro, onde
o mesmo é percebido como um ai ienado, ouvinte do Zé Bétio, indo num
campinho de futebol do interior ver o jogo do time da cidade e ouvindo
música caipira. A real idade é bem diferente desta visão distorcida. O
fazendeiro é um homen sedento de informações, que procura atual izar-se
rapidamente, que checa as informações; atual izado em relação aos pro-
blemas nacionais e internacionais e muito conscientes do papel que de-
sempenha a agricultura no contexto econômico nacional e internacional.

(*) SECCHES, Paulo. O Homem do Campo que N6s não Vimos. IºSeminário
Interscience sobre Marketing e Pesquisa Rural . São Paulo, Inters-
cience, maio 1986.
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o tipo de programa que ele ouve no rádio é o noticiário, antes do fu-
tebol e da m~sica caipira. Na TV ele busca a informação no noticiário
e nos programas agropecuários. A penetração do jornal é muito forte,
do mesmo modo que as revistas. Nas regiões onde a cobertura de TV, rá-
dio e jornal é fraca, as revistas explodem. Eles reclamam que os fa-
bricantes de insumos agropecuários deixaram de lhe enviar folhetos ex-
pl icativos, como faziam antes.

De modo geral, suas atitudes ante a propaganda são bastante positivas,
porque ela lhes informa sobre inovações em produtos e processos. Rea-
gem negativamente àquela propaganda que só quer vender sem se preocu-
par em informar. Indubitavelmente, a compra por impulso não é o forte
do fazendeiro, nem a propaganda estéri I e abstrata capaz de motivá-lo.
Preocupam-se em buscar comprovação do que é veiculado, e fazer as con-
tas na ponta do lápis. O papel decisóri~ sal ientam, cabe ao produtor,
mesmo que haja orientação do agrônomo ou veterinário, figuras estas,
que ai iás conferem muita credibi Iidade à propaganda, assim como as ex-
periências de outros produtores com os produtos.

Enfatizam que a vinda dos laboratórios (produtores de insumos) até o
campo é importante, para fazer a demonstração dos produtos, e discutir
vantagens e desvantagens com o produtor.

Poder-se-ia dizer que os meios de comunicação mais importantes para os
fazendeiros do levantamento real izado, seriam a TV, o jornal, os su-
plementos e as revistas especial izadas na área. A atitude em relação a
esse veículos é positiva, no sentido de estarem Iigados à vida coti-
diana do fazendeiro, e atenderem às necessidades dos mesmos. Há também
certo interesse pela mala-direta. No entanto, as cooperativas, agronô-
mos e veterinários são consideradas fontes de legitimação das informa-
ções veiculadas pelos meios de comunicação mais modernos.

Suas atitudes ante as campanhas de insumos agropecuários são positi-
vas, exceto quando percebem que a campanha Iimita-se a pura propagan-
da, ocasião em que as atitudes transforman-se em francamente negati-
vas. Segundo os entrevistados as campanhas de insumos deveriam conter
uma fase didática e orientativa com contato direto com os fazendeiros;
onde se incluiriam demonstrações ao vivo e in loco dos produtos veicu-
lados, mesmo que os efeitos propalados demorassem para serem observa-
dos. É preciso considerar-se também um tempo para discutirem com o
vendedor, com o técnico da cooperativa, ou com um fazendeiro que já
usou o produto antes. Quando as campanhas atendem a estes requisitos,
são consideradas favoráveis ao fazendeiro, contribuindo para o aprimo-
ramento da agropecuária.



CAPíTULO 6 .

UMA PROJEÇÃO DA DEMANDA DE FERTiliZANTES
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6. Uma projeção da demanda de ferti Iizantes

6.1. Alguns conceitos

Uti Iizaremo-nos aqui de alguns conceitos e definições mencionadas por
Suei I (*), que nos ajudará a entender e trabalhar com projeções de de-
manda. Apesar dos conceitos estarem apl icados a projeções de venda são
extensivos à demanda.

No entender de Suei I, planos e metas s6 são real istico~ quando no con-
texto de projeções do futuro. Envolvem uma estimativa de quantidade ou
valor, ou ambas, por um determinado per iodo de tempo, dentro de condi-
ções ambientais (econômicas, sociais, geográficas, etc) pré assumidas.

Uma vez que, uma previsão é uma estimativa de atividades futuras, es-
tas precisam ser baseadas em certas "s~posições". Isto precisa ficar
claro no inicio das projeções. Tais "suposições" podem ser categoriza-
das como: Suposições Econômicas; Suposições Demográficas e Sociais;
Suposições Politicas e Tecnol6gicas.

Uma outra suposição colocada por Suei I, serIa a Suposição da Concor-
rência, a qual estaria mais vinculada à projeção de vendas.

Dentre os tipos de prevI soes temos dois grandes grupos:
- Macro Previsões, que abrangeriam: Projeções Mundiais; Projeções Re-

gionais; Projeções Nacionais; Projeções de um Setor Industrial.
- Micro projeções. Enquanto as macro projeções preocupam-se com o fu-

turo ambiente de operação das empresas, as micro projeções Iidam di-
retamente com as vendas da empresa. Aqui, dentro do nosso contexto,
apenas citaremos as sub-divisões das micro projeções que são: proje-
ções de venda da empresa; projeções de venda de produto; projeções
de venda por mercado; e projeções de venda territoriais.

As técnicas de projeções são variadas, no entanto, a disponibi Iidade
de dados, disponibi Iidade de tempo para tomada de decisões, habi Iidade
de projeção, e tipos de decisão a serem feitas, determinarão a técnica
de projeção particular a ser usada. Daremos enfoque a quatro tipos
mais comuns de técnicas:

Técnicas de Julgamento. A despeito da explosão de técnicas sofisti-
cadas de projeções e modelos computadorizados, a técnica mais comum
de projeções (de vendas) é derivada do julgamento de executivos.

(*) BUELL, Victor P .. Marketing Management:A Strategic PlanningAp-
proach. New York, Mc Graw-Hi II, 1984. p. 144 - 156.
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Técnicas de pesquisa. Envolve o levantamento de opiniões sobre o fu-
turo (de vendas) de numerosas pessoas, tanto dentro como fora da em-
presa

Técnicas Estatísticas. Hoje existem das mais simples, até as mais
complexas abordagens estatísticas para projeções. Um caso particular
e muito comum das técnicas estatfsticas de projeções, são métodos de
de prever-se o futuro baseado nas experiências passadas. A força
desta técnica reside na capacidade de identificar tendências após-
fazer-se ajustes para sazonal idade, ciclos e outras variações em da-
dos históricos. O seu ponto fraco, é não levar em conta modificações
em fatores internos e externos, que podem desviar as tendências apu-
radas.

Técnicas Compostas. Muitas vezes, não' se pode confiar somente em um
método de projeção. Técnicas de regressão (ou outros métodos de ex-
trapolação) podem ser conjugadas com técnicas de anál ise de tendên-
cia e então análise cruzada com métodos de pesquisa ou de julga~~n-
to.

6.2. Uma projeção da demanda no Brasi I 1º CASO

Como alternativa para os levantamentos e testes de mercados dispendio-
sos, muitas empresas preparam suas previsões com base em dados histó-
ricos. A lógica subjacente, como nos diz Kotler (~~), é de que os dados
históricos são uma expressão de reações causais reais que podem ser
desenterradas pela anál ise quantitativa. Enquanto estáveis, as rela-
ções históricas descobertas podem ser usadas para prever a demanda fu-
tura.

A análise clássica das séries cronológicas envolve procedimentos para
decompor a série original do consumo, por componentes de: eventos de
tendência; de ciclos, sazonais e erráticos. De acordo com um dos mode-
los, estes componentes interagem Iinearmente, de acordo com o outro, a
interação é multipl icativa. A previsão não é simplesmente uma questão
de ajuntar componentes sistemáticos, mas sim uma criação e um ato in-
dependente. Devemos nos acautelar com as forças sistemáticas subjacen-
tes às vendas históricas, que podem não ter permanecido imutadas.

(*) KOTLER, Phi lip. Administração de Marketing: Análiset ·Planejamento
e Controle. Obra Completa. São Paulo, Atlas, 1981. p. 294.
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No caso presente, tentaremos identificar algumas funções que poderiam
ajustar-se ao consumo histórico, e que forneceriam as previsões dos
anos vindouros. Ou seja, assumiriamos que mantidas as condições cau-
saiS, da série histórica de dados existiria uma curva que melhor se
adaptaria à tendência de evolução da demanda de ferti Iizantes.

6.2.1. As suposições

Em contraste com os casos posteriores, onde aval iaremos a influência
de fatores externos ao setor, não controláveis, e de fatores internos,-
controláveis, neste caso levaremos em conta apenas o próprio passado
da demanda, e sua possivel tendência "matemática" para o futuro. Apa-
rentemente não estão expl icitos fatores econ8micos, e de marketing
neste tipo de anál ise, no entanto eles repousam no comportamento pas-
sado, que de certa forma determina o comportamento futuro.

As hipóteses que adotaremos, são, que mantidas estáveis as tendências
das condições sócio-econ8micas, tecnológicas, etc, e de composto de
marketing no setor de fertilizantes, o consumo aparente observado~os
últimos 13 anos (1974 a 1986), enquadra-se melhor ou pior numa curva,
que pode espelhar a tendência futura.

Anal isaremos quatro tipos de curvas que poderiam adaptar-se aos dados
históricos: a reta; a logaritmica; a exponencial; e a de potência.

6.2.2. Projeções da demanda

Apl icaremos o método dos minimos quadrados, para ajustar a série his-
tórica de dados às curvas seguintes:

RETA O = a + bN

bN
Curva EXPONENCIAL O = ae

b
Curva de POT~NCIA O = aN

Curva LOGARfTMICA D = a + b In N

onde: D = Demanda
N = Enésimd ano para o qual está se projetando a demanda
e Base dos logaritimos neperlanos
a ~ Par~metro da curva
b Par~metro da curva
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Adotaremos como 1º ano da série, ou ano 1, o ano de 1974 e como último
ano o ano de 1986, ou ano 13. Faremos a regressão para cada nutriente
(N P K), tentando evidenciar se cada nutriente independentemente pos-
sui alguma curva de tendência fortemente determinada.

Os valores passados nos quais basearemos nossas previsões serão:

QUADRO 6.2.2.1.
Consumo histórico de ferti Iizantes (1000 ton de nutrientes)

ANO N P K

1974 389,2 807,4 521,3

1975 406,2 912,6 557,6

1976 498,3 1.228,6 721,5

1977 700,5 1.442,9 962,9

989,21978 702,2 1.422,1

1983

778,7

905,6

667,8

643,6

637,2

1.581,5

1.853,9

1.103,41979

1980 1.305,6

1982 1.099,1

984,2

766,6

876,4

1981 1.220,9

728,1

1984 823,0 1.480,9

1.237,8

1.076,0

1985 827,8 1.061,6

1986 815,2 1.439,6 1.196,9

Fonte: SIACESP e ANDA
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Ao tentarmos adaptar os dados acima a uma reta obtivemos os seguintes
valores para a projeção de demanda futura:

QUADRO 6.2.2.2.
Projeções da demanda de ferti Iizantes com base numa reta obtida atra-
vés do ajuste de uma série histórica (1000 ton de nutrientes)

ANO N P K N+P+K

1987 890 1.441 1.172 3.503

1988 920 1.463 1.209 3.592

1989 951 1.486 1.245 3.682

1990 981 1.508 1.282 3.771

1991 1.012 1.530 1.319 3.861

1992 1.042 1.552 1.356 3.950

1993 1.073 1.575 1.393 4.041

1994 1.103 1.597 1.430 4.130

1995 1.134 1.619 1.467 4.220

1996 1.164 1.641 1.504 4.309

Parâmetro a 463,30 1.129,90 654,21
Parâmetro b 30,47 22,23 36,95
Coeficiente 2
de determo R 0,53 0.09 0,35
Fonte: Elaborado pelo autor
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Da mesma forma ao tentarmos adaptar a série histórica a uma curva ex-
ponencial obtivemos:

QUADRO 6.2.2.3.
Projeções da demanda de ferti Iizantes com base numa curva exponencial

obtida através do ajuste de uma série histórica
(1000 ton de nutrientes)

ANO N P K N+P+K

1987 941 1.453 1.215 3.609

1988 991 1.483 1.272 3.746

1989 1.044 1.515 1.332 3.891

1990 1.099 1.547 1.395 4.041

1991 1.157 1.580 1.460 4.197

1992 1.218 1.613' 1.529 4.360

1993 1.283 1.647 1.601 4.531

1994 1.351 1.682 1.676 4.709

1995 1.422 1.718 1.755 4.895

1996 1.498 1.754 1.837 5.089

Parâmetro a 457,06 1.082,78 638,71
Parâmetro b 0,05 0,02 0,05
Coeficiente 2
de determo R 0,55 0,12 0,39

Fonte: Elaborado pelo autor
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Em continuidade ao ajuste das curvas à série, procuramos ajustar uma
curva logarítmica à série, conforme abaixo:

QUADRO 6.2.2.4.
Projeções da demanda de ferti Iizantes com base numa curva logarítmica

obtida através do ajuste de uma serle histórica
(1000 ton de nutrientes)

ANO

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Parâmetro a
Parâmetro b
Coeficiente 2
de determ. R

N P K

834

846

1.438 1.109

1.452 1.123

859

867

877

1.464 1.137

1.476

1.487

1.151

1.163

887 1.497 1.175

896 1.1861.507

904 1.517 1.196

912 1.526 1.206

920 1.535 1.216

375,25
173,69

0,67

925,40
194,20

537,51
216,36

0,26 0,47

Fonte: Elaborado pelo autor

N+P+K

3.381

3.421

3.460

3.494

3.527

3.559

3.589

3.617

3.644

3.671
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Finalmente, tentou-se uma correlação dos resultados históricos com uma
curva de potência, e obtivemos o seguinte resultado:

QUADRO 6.2.2.5.
Projeções da demanda de ferti I izantes com base numa curva de potência

obtida através de ajuste de uma série histórica
(1000 ton de nutrientes)

ANO N P K N+P+K

1987 861 1.453 1.130 3.444

1988 879 1.470 1.151 3.500

1989 896 1.485 1.172 3.553

1990 912 1.500 1.191 3.603

1991 928 1.514 1.210 3.652

1993

943

958

1.528 1.228 3.6991992

1.540 1.246 3.744

1994 972 1.553 1.263 3.788

1995 986 1.564 1.279 3.829

3.8701996 999

389,46
0,30

1.576 1.295

0,73

945,14
0,16

0,28

546,85
0,27

Parâmetro a
Parâmetro b
Coeficiente 2
de determ. R 0,54

Fonte: Elaborado pelo autor
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6.2.3. Anál ises e conclusões - lº CASO

Aparentemente o uso de uma curva, sem considerar variáveis externas ou
internas, pode levar-nos a pensar que tal projeção seja um mero arti-
fício matemático para projetar-se a demanda. No entanto, a curva
ajustada à série histórica, levaria em consideração todos os fatores
que sistemáticamente tem conduzido à evolução dos resultados daquela
maneira, obviamente sem considerar alterações de tendência desses fa-
tores.

Dentre as curvas que procuramos ajustar, nenhuma aderiu perfeitamente
ao conjunto de dados históricos, sendo que a curva de potência para o
N (nitrogênio) foi a que apresentou o melhor índice de determinação,
com 0,73. De maneira geral, para os demais nutrientes a curva de po-
tência foi a que melhor aderência apresentou, no entanto ainda com ín-
dices de determinação um pouco baixos.

Poderíamos inferir, que a curva de potência para o nitrogênio, nos dá
uma aproximação razoável da demanda futura deste nutriente. A exemplo
do que faremos no 3º CASO, poderíamos aqui, estimar a demanda dos de-
mais nutrientes (P e K), através da demanda de N, ou uti Iizando-nos da
evolução previstas para as relações P/N e K/N no 3º CASO, ou ajustan-
do-se uma curva à evolução destas interrelações no passado (se esta
mostrar-se razoavelmente aderente).

Neste caso, não conseguimos identificar efetivamente a ação contínua
ou esporádic~ de forças erráticas, na alteração de tendências. Quando
isto ocorre na prática, de pouco nos valeria uma anál ise do comporta-
mento passado, para previsão de tendência futura.

6.3. Uma projeção da demanda no Brasi I - 2º CASO

Como já vimos, a demanda de mercado, é afetada por uma miríade de fa-
tores incontroláveis, tais como, solução de problemas tecnológicos,
alteração de situações econômicas, nova legislação, descoberta de
substitutos economicamente viáveis, etc.
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A demanda na maior parte dos mercados, apresenta certa elasticidade
com relação a preço, promoção, melhorias de produto e esforço de dis-
tribuição, ou seja, a demanda é sensível em maior ou menor grau a al-
terações no composto de marketing. Kotler (~~) nos recorda que a deman-
da é também chamada "função" de demanda de mercado, ou "função" res-
posta de mercado. O nome "função" deriva de que, para cada esforço no
composto de marketing, eu obtenho respostas diferentes na demanda de
mercado.

Geralmente um perfi I de curva de demanda, sugere que a demanda de mer-
cado mostra uma resposta de vendas ascendente e depois' descendente ao
esforço de marketing da indústria, ou seja, a partir de um determinado
patamar, as despesas de marketing não estimulariam maior demanda, su-
gerindo assim um teto para a demande de mercado, chamado potencial de
mercado.

6.3.1. As Suposições

No 3º CASO identificaremos a demanda de ferti Iizantes atrelada a fato-
res incontroláveis e externos ao setor de ferti Iizantes, neste 2º CASO
vamos partir da premissa oposta, onde a demanda de ferti Iizantes esta-
ria condicionada a fatores controláveis pelo setor de ferti Iizantes,
como por exemplo o composto de marketing.

As Principais Hipóteses

Assumiremos, por uma questão de simpl ificação, que serão mantidas no
período de projeção, as atuais condições sócio-econômicas, ou seja,
não serão alteradas as seguintes variáveis: PIB; renda; crédito agrí-
cola; preços mínimos; população; tecnologia; exportação; áreas agríco-
las; taxas de adubação do solo; preços (CIP); etc. Evidenciando-se,
que seria mantido o status-quo das variáveis externas ao setor de fer-
tilizantes.

Os fatores (que afetam a demanda de ferti Iizantes)

O principal fator que afetaria a demanda de ferti Iizantes, dentro do
enfoque deste caso, seria o composto de marketing uti Iizado pelo setor
de ferti Iizantes. Supondo-se que o fator preço é uma variável Incon-
trolável (controle do CIP), teremos oportunidade de concentrar ações
nas demais variáveis.

(*) KOTLER, Phi Iip. Administração de Marketing! Análise~ Planejamento
e Controle. Obra completa. São Paulo, Atlas, 1981. p. 273 - 275.
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Por uma questão de simpl ificação, Iremos supor que não seja efetuada
nenhuma melhoria no produto, o que historicamente, tem sido o compor-
tamento, e que se acontecesse provavelmente seria atrav~s de ampl iação
do produto, que no caso de preços controlados, torna-se um tanto quan-
to inviável, pois poderia representar acr~scimos de custos que consu-
miriam a já minguada margem.

Assumiremos que as alterações no composto de marketing, se dariam
principalmente na promoção, e na distribuição. Como exercício de pro-
jeção, iremos assumir que os gastos com distribuiçaõ e' promoção repre-
sentem 5% do faturamento do setor, e por hipótese tamb~m considerare-
mos, que incrementos nos gastos com distribuição e promoção refletir-
se-ão diretamente na demanda de ferti I izantes, dentro de uma determi-
nada faixa de variação.

Poderemos supor tamb~m, que os reflexos do incremento de gastos com
promoçaõ e distribuição, definidas as variáveis abaixo:

G(O) = G(1986) = Gastos com promoção e distribuiçaõ no instaflte
zero, ou seja, no ano de 1986, dentro de nossas considera-
ções.

G(n) Gastos com promoção e distribuição no en~simo ano após o
instante zero.

f Fator atenuante no reflexo do esforço do composto de mar-
keting, sobre a demanda de ferti I izantes (dentro da faixa
de variação que iremos estudar, vamos supor que este fator
se mantenha constante e igual alO).

X(n) índice de correção da demanda do instante zero,
en~simo ano em estudo.

para o

assuma a seguinte forma:

X(n) = G(n) - G(O) + 1
G(O) x f

Ora, se supusermos que no instante zero (ano de 1986) o consumo de
ferti I izantes equivale a um faturamento de $ 100, e que os gastos com
promoção e distribuição atingem um monta~te de $ 5 (equivalentes a 5%
do faturamento), ao apl icarmos a formulação acima obteremos para cada
ano da projeção da demanda, a correspodente evolução do faturamento em
termos percentuais, sendo a base 100 o ano de 1986.
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Tomaremos como premissa, que a cada ano posterior a 1986 os gastos com
promoção e distribuição cresçam à razão de 1% sobre o faturamento ori-
ginai de $ 100 em 1986. Obtido a partir daf o fndice de correção da
demanda para cada ano da projeção, apl icaremos o mesmo sobre o volume
inicial de consumo (no ano de 1986) e obteremos assim o volume previs-
to de demanda para cada perfodo da projeção. Estamos supondo impl ici-
tamente, que reflexos no faturamento do setor, refletir-se-ão direta-
mente nos volumes de ferti I izantes, ou seja, não há variações de pre-
ços nem de mix de produtos (fórmulas), nem evolução diferenciada da
demanda de cada um dos nutrientes (N P K).

6.3.2. Projeções da demanda

A partir das determinações acima, estamos prontos para obter os
ces de correção da demanda, conforme o 9uadro abaixo:

fndi-

QUADRO 6.3.2.1.
índices de correção da demanda de ferti Iizantes
em função do esforço no composto de marketing

ANO G(n) $ X(n) Faturamento $
1986 5 1,00 100
1987 6 1,02 102
1988 7 1,04 104
1989 8 1,06 106
1990 9 1.08 108
1991 10 1,10 110
1992 11 1,12 112
1993 12 1,14 114
1994 13 1,16 116
1995 14 1,18 118
1996 15 1,20 120

Fonte: Elaborado pelo autor

Achamos então a evoluçaõ da demanda com base no faturamento de 1986, e
se apl icarmos tais fndices aos volumes de consumo aparente de 1986,
poderemos obter uma projeção da demanda para os anos subsequentes, co-
mo segue:
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QUADRO 6.3.2.2.
Projeção da demanda de ferti Iizantes face , variação do esforço merca-a
dológico. 1.000 ton (nutrientes)

ANO Faturamento $ N P K N+P+K
1986 BASE 100 815 1.440 1.197 3.452
1987 102 832 1.468 1.221 3.521
1988 104 848 1.497 1.245 3.590
1989 106 864 1.526 1.269 3.659
1990 108 880 1.555 1.293 3.728
1991 110 897 1.584 1'.317 3.798
1992 112 913 1.612 1.341 3.866
1993 114 929 1.641 1.364 3.934
1994 116 946 1.670 1.388 4.004
1995 118 962 1.699 1.413 4.074
1996 120 978 1.728 1.436 4.142
Fonte: Elaborado pelo autor

6.3.3. Anál ises e Conclusões - 2º CASO

Os números obtidos acima, são apenas um exercício de projeção, pois
sabemos que a maior parte das hipóteses que adotamos (manutenção da
população, manutenção do crédito agrícola, etc) não se concretizarão,
e obviamente, exercerão efeito sobre a demanda. No entanto, este caso
é exempl ificativo, de como pode-se tentar prever a demanda futura, com
base no desenvolvimento do composto de marketing.

A capacidade de previsão, será tanto maior, quanto mais proxlma da
real idade for a equação, que nos dá a relação entre o esforço adicio-
nado no composto demarketing, e a resposta da demanda. Certamente, o
mercado tem elasticidades variadas para cada componente do composto de
marketing (produto, preço, distribuição, promoção), e a chave de uma
fórmula perfeita é a descoberta dessas elasticidades, o que em muitos
casos na prática, conduz a uma aproximação razoável da demanda futura.

A título comparativo, de acordo com as previsões obtidas neste 2º CA-
SO, obtiNemos uma evolução constante ao longo dos 10 anos do período,
se tomarmos como base o ano base 1986. Dentro deste quadro, voltamos a
alcança~.o pico de demanda obtido em 1980, em 1995.

Uma forma de tornar est~ previsão mais precisa, seria sem dúvida uma
composição da metodologia uti Iizada neste CASO, com aquela que será
uti Iizada no próximo caso, onde levaremos em conta as variáveis exter-
nas ao s~tor, e não controláveis, ao mesmo tempo, que as variáveis in-
ternas ao setor de ferti Iizantes, e controláveis.

, .

. '
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6.4. Uma projeção da demanda no Brasi I - 3º CASO

Tentaremos aqui, através de um pequeno modelo hipotético, projetarmos
a demanda de ferti Iizantes no Brasi I, para os próximos 10 anos. Sem
dúvida alguma, nunca poderíamos nos esquecer dos fatores que afetam a
agricultura, e que geram consequências diretas no consumo de ferti I i-
zantes. Para tanto faremos algumas suposições com relação aos princi-
pais fatores, que afetam a agricultura e seu peso e consequências para
o consumo de ferti I izantes. O modelo é muito simples, e sua eficiência
residirá na capacidade de prevermos com precisão o ambiente no qual a-
agricultura se insere, bem como, de ponderarmos adequadamente as In-
fluências que estes fatores resultam no desempenho da atividade agrí-
cola, e consequentemente na demanda de ferti I izantes.

Projetaremos inicialmente a demanda do nutriente N (nitrogênio), a
partir do qual, serão projetados os demais nutrientes, através de um
interrelacionamento entre aquele nutriente (N) e os demais (P e K),
se~do que esta relação também terá uma projeção de evolução ao longo
do tempo.

Aqui mais uma vez, a base inicial para as projeções, será
aparente de 1986, onde os dados obtidos até agora, deverão
te coincidir com o número real (vide quadro abaixo)

o consumo
praticamen-

Quadro 6~4.1. Consumo Aparente de Ferti I izantes em 1986
(1000 ton de nutriente)

N P205 K20

815,2 1.439,6 1.196,9

Obs: O consumo de fósforo não inclui fosfatos tricálcicos (insolúveis)
fonte: ANDA/SIACESP

6.4.1. As Suposições

Principais Hipóteses

Nossa preocupação aqui, será especificamente com relação à demanda,
sem nos atermos às condições internas (nacionais) de produção, e par-
tindo-se da premissa que as condições para obtenção de insumos no mer-
cado internacional, com relação às barreiras alfandegárias não serão
significativamente alteradas; ou seja; não existiriam barreiras de
oferta para atendimento à demanda.
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Além disso, supôs-se que os preços de ferti Iizantes, seriam compatí-
veis economicamente para viabi Iização da demanda aos níveis projeta-
dos. Foi feita a suposição de que não haveria alterações no esforço de
marketing, por parte do setor de ferti Iizantes.

Foram ponderados alguns fatores, que supõe-se terem influência na de-
manda. A escolha dos fatores, foi subjetiva e baseada em alguma expe-
riê~cia do autor na área, bem como de sugestões de pessoas Iigadas ao
setor de ferti Iizantes e economistas atuantes em planejamento. A pon-
deração de cada fator escolhido, também foi fruto de uma determinação
subjetiva, baseada em alguma experiência do autor e . informações de
pessoas Iigadas ao setor. Já, a evolução dos fatores no tempo, foi um
exercício de projeção, mas com base na real idade atual, e possibi Iida-
des de cenários bastante prováveis.

Deve-se destacar, que a distribuição da ponderação dos fatores, talvez
esteja adequada para um determinado espaço de tempo, mas que, com o
passar do tempo os fatores precisam ser revistos, bem como o peso re-
lativo entre os mesmos. Todas as suposições foram feitas a nível Bra-
s i I .

As ponderações foram atribuídas, de tal modo que uma evolução de cada
fator ao longo do tempo, gerasse uma correspondente variação na deman-
da nacional de ferti Iizantes atenuada pelo fator de ponderação. É evi-
dente também, que muitos fatores estão interrelacionados entre SI,

sendo que a variação de um deles poderia afetar um ou mais dos outros
fatores ao mesmo tempo, no entanto por uma questão de simpl ificação
assumimos a evolução de cada um deles como estanque no período em es-
tudo e com evoluções individuais. Tentamos também, não carregar as su-
posições com excessivas doses de otimismo ou pessimismo.

Os fatores (que afetam a demanda de ferti Iizantes)

O principal fator que afetaria a demanda de fertil izantes, sob o pris-
ma desta anál ise, seria a pol ítica de crédito agrícola, onde destacar-
se-ia os valores dos VBCs (Valor Básico de Custeio) e o volume de cré-
dito concedido. Não entraremos aqui no mérito da política de juros nem
do percentual da composição de financiamento por cultura e por tamanho
do produtor. Atribuiremos um fator de ponderação ao crédito agrícola
da ordem de 0,35 (35%) subdividido em 0,20 ao volume de crédito e 0,15
aos valores dos VBCs. Assim, uma evolução por exemplo de 10% nos valo-
res dos VBCs em média, corresponderia a uma evolução de 1,5% (0,15 x
10 % = 1,5%) na demanda de ferti Iizantes.
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As suposições para evolução do crédito agrícola encontram-se abaixo:

QUADRO 6.4.1.1. Crescimento Real do Crédito Agrícola
e Reflexos Ponderados na Demanda de Ferti Iizantes

Ponde
CRÉDITO ração
AGRíCOLA 0,35

VBC 0,15
Volume 0,20

1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96

0,0 0,0
(5,0) 0,0

5,0
5,0

3,0
2,0

3,0
5,0

5,0
5,0

3,0 3,0
2,0' 2,0

5,0
2,0

3,0
2,0

Demanda de
Ferti Iizantes % (1,0) 0,0 1,75 0,85 1,45 1,75 0,85 0,85 1,15 0,85

Fonte: Elaborado pelo autor

As supos ições ac ima foram fe itas, imag inando-se um per íodo in ic ia I de
restrições ao crédito agrícola~ com períodos a seguir de evoluções
reais face à conquista dos agricultores de reconhecimento de seu pa~el
bem como, de pressões exercidas pelos mesmos no governo federal

A título de exempl ificação demonstraremos os cálculos para o ano de
1989:

5,0% (evolução do VBC) x 0,15 (ponderação do VBC na demanda de
ferti Iizantes) = 0,75% (influência da variação do V8C na demada
de ferti Iizantes)

5,0% (evolução do volume de crédito agrícola) x 0,20 (ponderação
do -volume de crédito na demanda de ferti Iizantes) = 1,0% (in-
fluência do volume de crédito na demanda de ferti Iizantes)

0,75% (influência do V8C em ferti Iizantes) + 1,0% (influência do
volume de crédito na demanda de ferti Iizantes) = 1,75% (influên-
cia da evolução do crédito agrícola na demanda de ferti Iizantes)

° próximo fator que iremos considerar, será a evolução do PIB, que es-
timou-se ter uma ponderação de 0,15 na evolução da demanda de ferti Ii-
zantes, a suposição de evolução do PIB contempla uma involução do PIB
nos primeiros anos e depois um crescimento com estabi Iização ao nível
de 5,0 % ao ano conforme abaixo:
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QUADRO 6.4.1.2. Crescimento Real do PIS e
Reflexos Ponderados na Demanda de Fert iIizantes

Ponderação 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

PIS 0,15 (3,0) (1,O) 0,0 2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Demanda de
Fert iIiz. (0,45) (0,15) 0,0 ,30 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75

Fonte: Elaborado pelo autor

Consideraremos agora o fator Preços Obtidos/Preços Mínimos dos produ-
tos agrícolas, com as respectivas suposições de evolução para a proxl-
ma década, onde espera-se ter uma evolução real constante, eventual-
mente controlada por pol íticas governamentais para não haver flutua-
ções artificiais, e evidenciando uma intermediação menor entre o pro-
dutor e o consumidor final, fazendo com que o primeiro consiga receber
maior remuneração pelo seu produto.

QUADRO 6.4.1.3. Crescimento Real de Preços Obtidos/Preços Mínimos e
Reflexos Ponderados na Demanda de Ferti Iizantes

Ponderação 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

PREÇOS DE
PRODUTOS 0,15 5,0 5,0 5,0 8,0 10,0 8,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Demanda de
Fert iIizantes ,75 ,75 ,75 1,2 1,5 1,2 ,75 ,75 ,75 ,75

Fonte: Elaborado pelo autor

° fator que agora consideraremos é a Exportação, obviamente de produ-
tos agrícolas, que a curto prazo deverá sofrer sérios reveses pelos
altos estoques internacionais de grãos, recuperação de lavouras nos
EUA, e subsídios dos outros países aos seus produtos agrícolas. A mé-
dio prazo deverá voltar a crescer, devido a incentivos governamentais,
aumento de produtividade, e também de condições mais favoráveis no
mercado internacional. A ponderação arbitrada para este fator é de
0,15. ° próprio fator em si congrega uma composição de evolução de vo-
lumes e preços, face as situações internas e'externas supostamente es-
peradas.
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QUADRO 6.4.1.4. Crescimento Real da Exportação de Produtos Agrícolas e
Reflexos Ponderados na Demanda de Ferti I izantes

Ponderação 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

EXPORTAÇÃO 0,15 (lO,O) (5,0) 0,0 5,0 10,0 10,0 10,0 5,0 5,0 5,0

Demanda de
Fert i' izantes r i. 5) (,75 ) 0,0 ,75 1,5 1,5 1,5 ,75 ,75 ,75

Fonte: Elaborado pelo autor

Consideraremos agora, como o fator Substitutos/Outras Tecnologias pode
influir na demanda de ferti I izantes. Nossa suposição parte do princí-
pio de que a curto prazo não serão implementados substitutos, ou tec-
nologias que coloquem em risco a evolução da demanda de ferti I izantes.
No entanto, em princípios da década de 90, tais fatores já devem come-
çar a se fazerem presentes, e ainda que tenuemente, já deverão In-
fluenciar negativamente na demanda de ferti I izantes. A ponderação con-
siderada para este fator foi de 0.08 (8%).

QUADRO 6.4.1.5. Crescimento Real de Substitutos/Tecnologia e
Reflexos Ponderados na Demanda de Ferti I izantes

Ponderação 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Substit./
Tecnolog. 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Demanda de
Fert iI izantes 0,0 0,0 0,0 0,0 (,24) (,4) (,4) (,4) (,4) (,4)

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pudemos perceber no quadro anterior, a evolução do fator substi-
tutos e novas tecnologias, resulta numa influência oposta na demanda
de ferti I izantes, ou seja, evoluções nos substitutos geram uma restri-
ção à demanda de fertil izantes.

Trataremos agora, do crescimento populacional, que julgamos incidir
com um peso de 0,05 (5%) na demanda de ferti I izantes. Achamos que, as
atuais medidas que estão sendo tomadas para o controle de natal idade,
deverão surtir algum efeito, e de uma taxa de 2,4% ao ano de cresci-
mento populacional, deveremos atingir um patamar de 2,0% ao ano cerca
de 6 anos após.
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QUADRO 6.4.1.6. Crescimento Populacional e
Reflexos Ponderados na Demanda de Fert iIizantes

Ponderação 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Crescim/
Populacional 0,05 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 2,0

Demanda de
Fert iIizantes ,12 ,12 ,12 ,12 , 11 , 11 ,11. ,10 ,10 ,10

Fonte: Elaborado pelo Autor

O próximo, e último fator que iremos abordar está classificado como
Outros, e abrange uma série de condições que influem na demanda de
ferti Iizantes, nos quais congregamos expansão de áreas plantadas, In-
cremento no coeficiente de adubação, etc. O peso atribuído a este fa-
tor foi de 0,07 , e consideramos que o mesmo seria fortemente crescen-
t.e,

QUADRO 6.4.1.7. Crescimento Real de Outros Fatores e
Reflexos Ponderados na Demanda de Ferti Iizantes

Ponderação 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
OUTROS
FATORES 0.07 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Demanda de
Fert iIizantes ,35 ,35 ,70 ,70 ,70 ,70 ,70 ,70 ,70 ,70

Fonte: Elaborado pelo autor

Temos então, considerados todos os fatores e hipóteses de evolução,
que julgamos de relevância para a demanda de ferti Iizantes. Assim sen-
do, poderemos consol idar as diversas influ~ncias, e traduzi-Ias efeti-
vamente em volumes de nutrientes, conforme o quadro abaixo:
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QUADRO 6.4.1.8.
Fatores Ponderados na Demanda -de Fert iIizantes

Ponderação 1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Crédito 0,35 (1,00 ) 0,0 1,75 ,85 1,45 1,75 ,85 ,85 1,15 ,85

PIS 0,15 (,45)(,15) 0,0 ,30 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75 ,75

Preços 0,15 ,75 ,75 ,75 1,2 1,5 1;2 ,75. ,75 ,75 ,75

Exportação 0,15 (1,5)(,75) 0,0 ,75 1,5 1,5 1,5 ,75 ,75 ,75

Substituts. 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 (,24)(,40)(,40)(,40)(,40)(,40)

População 0,05 ,12 ,12 ,12 ,12. ,11 ,11 ,11 ,lO ,lO ,10

Outros 0,07 ,35 ,35 ,70 ,70 ,70 ,70 ,70 ,70 ,70 ,70

SOMA 1,00 (1,73) ,32 3,32 3,92 5,77 5,61 4,26 3,50 3,80 3,50

Fonte: Elaborado pelo autor

6.4.2. Projeções da Demanda

Obtivemos assim dentro das hipóteses e suposlçoes consideradas, a evo-
lução percentual ano a ano até 1996, da demanda de ferti Iizantes. Para
estimarmos, os nutrientes de ferti Iizantes propriamente ditos, tomare-
mos por base o consumo aparente de nitrogênio em 1986 (estimativa) e a
partir daí estimaremos o consumo dos demais nutrientes, através de uma
suposição sobre a evolução das relações P/N e K/N, estudadas no capí-
tulo 4.

A partir então, das variações encontradas no quadro aCima, podemos
projetar a demanda de N, conforme abaixo:
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QUADRO 6.4.2.1.
Projeção da Demanda de N (nitrogênio)

(1000 t on )

ANO % de
Crescimento

Volumes

1986 BASE 815
1987 (1,73) 80~
1988 0,32 804
1989 3,32 830
1990 3,92 863
1991 5,77 913
1992 5,61 964
1993 4,26 1.005
1994 3,50 1.040
1995 3,80 1.080
1996 3,50 1.117

Fonte: Elaborado pelo autor

Estimaremos a demanda de P (fósforo), com base na demanda de N, e em
função de uma suposição do decréscimo da relação P/N, estudada no ca-
pftulo 4. Esta relação apresentava uma tendência decresc~nte, tendo
nos ~Itimos 5 anos apresentado uma média de 1,66, que serál~nossa base
para evolução dos anos subsequentes, até atingirmos um valor de 1,60
no ano de 1996. Esta supos ição fo i baseada no h istór ico ! e evo Iução
deste fndice, bem como uma aval iação subjetiva da evoluçãp de áreas
plantadas, culturas, nfveis de adubação, tendência mundial, e outros
fatores que pudessem influenciar a tendência desta relação; e chegamos
na evolução mostrada abaixo (QUADRO 6.4.2.2.), que julgamos ser con-
sistente, e que ao mesmo tempo nos permite projetar a demanda de P pa-
ra o perfodo em anál ise.
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QUADRO 6.4.2.2. Projeção da Demanda de P (P205 solóvel) através
da Projeção da Demanda de N e do interre1acionamento P/N

(1.000 ton de nutrientes)

ANO N P/N P
DEMANDA PROJEÇÃO DEMANDA

1987 801 1,654 1.325

1988 804 '1,648 1.325

1989 830 1,642 1.363

1990 863 1,636 1.412

1991 913 1,630- 1.488

1992 964 1,624 1.566

1993 1.005 1,618 1.626

1994 1.040 1,612 1.676

1995 1.080 1,606 1.735

1996 1.117 1,600 1.787

Fonte: Elaborado pelo autor

Da mesma forma que o P, estimaremos a demanda de K, com base na deman-
da de N, e do interrelacionamento K/N. Como já vimos no capítulo 4, a
relação K/N vem apresentando decréscimos nos óltimos anos no Brasi I, e
manteve a média nos óltimos 5 anos de 1,31, que adotaremos como base,
e que após uma década estamos supondo que atinja o valor de 1,20.
Aqui, mais uma vez, esta suposição foi baseada no comportamento histó-
rico da relação, e em conjecturas subjetivas sobre a agricultura, adu-
bação, e a economia, que fariam com que este interrelacionamento K/N,
tivesse a evolução tal qual mostrada abaixo no QUADRO 6.4.2.3 .. Proje-
tamos aí também a demanda de K.



QUADRO 6.4.2.3. Projeção da Demanda de K (K20) através da
Projeção da Demanda de N e do interrelacionamento K/N.

(1.000 ton de nutrientes)

ANO N K/N K
DEMANDA PROJEÇÃO DEMANDA

801 1,299 1.040
804 1,287 1.035
830 1,276 1.059
863 1,265 1.092
913 1,254 1.145
964 1,243 1.198

1.005 1,232 1.238
1.040 1,221 1.270
1.080 1,211 1.308
1.117 1,200 1.340

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Fonte: Elaborado pelo autor
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De posse dos dados acima, podemos finalmente consol idar a projeção da
demanda de ferti Iizantes no Brasi I para os próximos 10 anos, conforme
o QUADRO 6.4.2.4. abaixo.

QUADRO 6.4.2.4. Projeção da Demanda de Ferti I izantes
(1.000 ton de nutrientes)

ANO N P K SOMA

1987 801 1.325 1.040 3.166
1988 804 1.325 1.035 3.164
1989 830 1.363 1.059 3.252
1990 863 1.412 1.092 3.367
1991 913 1.488 1.145 3.546
1992 964 1.566 1.198 3.728
1993 1.005 1.626 1.238 3.869
1994 1.040 1.676 1.270 3.986
1995 1.080 1.735 1.308 4.123
1996 1.117 1.787 1.340 4.244

Fonte: Elaborado pelo autor

%
CRESCIM.

(8,28)
0,00
2,78
3,54
5,32
5,13
3,78
3,02
3,44
2,93
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6.4.3. Anál ises e Conclusões - 3º CASO

Observando-se o crescimento do consumo na s~rie acima, e comparando-o
com a variação passada, na s~rie do QUADRO 3.2.2.1.; percebemos que as
variações de nossas projeções, estão com variações relativamente pe-
quenas quando comparamos com os altos e baixos apresentados nos anos
de 75 a 85. Nosso crit~rio para projeção, uti Iizando-se de fatores
quantificáveis provavelmente criou um efeito amortecedor nas varIa-
ções, sendo que não poderíamos quantificar, nem sequer estimar perío-
dos de euforia ou de ceticismo econômico e quantificar seus reflexos
objetivamente na demanda de ferti Iizantes. Tais fatores certamente-
existem, mas dentro dos crit~rios de nossa projeção não nos ~ possível
quantificá-los e posicioná-los no tempo.

Dentro do nosso crit~rio de projeção, para alcançarmos novamente o PI-
co de consumo obtido no ano de 1980, teremos de aguardar at~ 1995. As
projeções da IFA (Abri I de 1985) no entanto, projetavam um consumo de
ferti Iizantes da ordem de 4.800 ton de ferti Iizantes para 1984 (in-
cluindo-se aí fosfatos tricálcicos) no Brasi I, o que revela uma expec-
tativa de consumo 20,4 % superior às nossas previsões. O tempo certa-
mente poderá contrariar a ambas, mas consideramos em
alguns fatos mais recentes dentro de nossa real idade,
que o tempo para aferir qualquer metodologia.

nossa previsões
e nada melhor do

É patente que a agricultura e ferti Iizantes caminham juntos, ainda
maIs quando se pensa em produtividade. Portanto justifica-se estudar
quais os fatores que afetam a agricultura e seus reflexos na demanda
de ferti Iizantes. D~ntro deste prisma, montamos o m~todo acima, com
uma seleção de variáveis extremamente subjetivas, dependentes de pol í-
ticas nacionais e internacionais, e de fatores com pesos diferenciados
num momento, e provavelmente mutáveis ao longo do tempo.

O m~todo acima, foi fruto de diversas opiniões colhidas, e foi exposto
concisamente e "aparando-se" diversas opiniões divergentes. Sem d~vi-
da, poderá ser muito mais sofisticado; no entanto, qualquer alternati-
va precisará ser testada ao longo do tempo, e seu índice de acertos
nas previsões, talvez não esteja vinculado à sofisticação do m~todo,
mas na capacidade de projetar-se os "cenários" e ponderar-se adequada-
mente a influência deste na demanda de ferti izantes.

Como qualquer outro modelo, este m~todo precisará adequar-se às evolu-
ções ao longo do tempo, e pode e deve ser revisto, sempre que novas
real idades puderem aprimorá-lo ou contrariarem sua apl icação e vai ida-
de.



~
Pág.l06,

6.5. Observações

Em Iinhas gerais, temos que tomar bastante cuidado em qualquer proces-
so de previsão, com a qual idade dos dados obtidos; com a multicol inea-
ridade das variáveis supostas independentes (algumas destas variáveis
podem de fato, não serem independentes entre si) ; com as possfveis
alterações das condições ambientais e pol fticas de marketing e com o
tipo de produto.

Dentre os sistemas de previsão que usamos, e os que existem como fer-
ramentas disponfveis, qualquer um deles poderá ser aperfeiçoado, desde
que se esteja disposto a gastar um montante maior, e que o beneffcio
advindo de uma maior precisão nas previsões compensem os maiores cus-
tos.

As ferramentas de previsão podem ser aperfeiçoadas, ou obtendo-se da-
dos de melhor qual idade (mantendo-se o método de previsão), ou substi-
tuindo-se o método em uso por um mais elaborado. De qualquer forma,
antes de proceder-se a qualquer alteração dos métodos ou informações
utilizadas, é necessário testarmos a sua capacidade de previsão, e-se
o nfvel de precisão atingido está de acordo com as nossas necessida-
des, e com o montante gasto.



CAPíTULO 7
SUMÁRIO E CONCLUSÕES



P~g.107

7. Sumãrio e Conclusões

Ao longo dc tempo, o homem sempre foi dependente (certamente no futuru
cont in ueuá ':1 ser') de produtos do re ino ve qe t « I. In ic ia Imente, p e- Ia
s i mp Ies co Ieta de frutos, e recent.eme nt;e pe Io má x imo epro v e itamer.to
racional dos recursos, qUE incluem at~ a ~utação dos caracteres ger~-
ticos das esp~cies vegetais, conjugados com intensivos tratos cultu-
raIs (adubação, defensivos e irrigação artificial), para obtenção da
maIor produtividade agrícola possível.

As perspectivas de suprimentos para ai imentação, ener9,a, vestuãrio e
pere a Iguns produtos indu st r-ia is, f icam compromet ic'as, quando a popu--
Iação ~ constantemente crescente (geréindo incremento da de ms.n de de to--
do tipo de produtos), e a ãrea agriculturãvel do globo ~ Iimitada (as
poucas reservas ex ist ent es estão decre~;cendo), e mu itas vezes o merca-
do consumidor de produtos agrícolas, não estã onde a produção ~ viãvel
t~cnica e economicamente, ou vice-versa, sendo, que dinda podem eXIs-
tir diversôs restrições de armazenagem e transporte.

Nesse contexto, a "descoberta" de ferti Iizantes em meados do s~culo
passado, foi uma notãvel solução, para alguns desses problemas, pOIS
pode-se aumentar a produtividade de produtos agrícolas, sem expandir-
se a ãrea plantada, evitando-se problemas de distribuição, e a custos
economicamente viãveis.

A alternativa "ferti Iizantes", foi adotada primeiramente, pelos países
maIs desenvolvidos, e em seguida pelas nações em desenvolvimento. No
caso brasi leiro, esta adoção ganhou intensidade ap6s a metade do s~cu-
lo, e principalmente no final da d~cada de 70.

A indústria nacional, diante deste novo mercado, investiu em plantas
industriais, para produção das principais mat~rias-primas de ferti Ii-
zantes, que hoje suprem boa parte (cerca de 80% em 1986) das necessi-
dades do país do nutriente N (nitrog~nio), e a maior parte (cerca de
95% em 1986) das necessidades de P (f6sforo). No entanto, com relação
ao nutriente K (potãssio), o país (devidos às parcas jazidas), ~ de-
pendente quase que em sua total idade, de importações do produto.

o emprego de ferti Iizantes na agricultura brasi leira, mostrou-se efe-
tivamente produtivo, a exemplo dos demais países que jã uti Iizavam-se
deste insumo. Ao mesmo tempo que comprovou-se a sua uti Iidade e eficã-
Cla, sua demanda, mostrou-se sensível às osci lações das pol íticas eco-
nômicas, que afetam a agricultura.



P~g.108

Dentre as principais pol íticas, que afetam a agricultura destaca-se o
o crédito agrícola, os preços mínimos, as exportações de produtos
agrícolas, etc. Pode-se concluir, que a demanda de ferti I izantes, é
vinculada à situação da agricultura, e seu desempenho está ligado,
também ao melhor, ou pior, desempenho desta (agricultura).

Além dos fatores e varlaveis, que afetam a agricultura, e refletem-se
na demanda de ferti I izantes, existem outros fatores atinentes a ferti-
I izantes propriamente dito, os quais, também têm sua parcela de res-
ponsabi I idade na demanda destes. Sem dúvida, destaca-se o composto de
marketing, com suas variáveis de preço, produto, distribuição e promo-
ção, que têm sido manejados pelas empresas do setor, dentro de suas
respectivas I imitações.

Em I inhas gerais, o produto ferti I izantes, estaria em sua fase de
crescimento no Brasi I (dentro do conceito de ciclo de vida), e por en-
quanto não evidenciam-se substitutos viáveis ao mesmo. A principal
restrição, ao manuseio adequado de estratégias mercadológicds em fer-
ti I izantes, é o seu tabelamento de preços (diga-se de passagem, atual-
mente (até fev. 1987) com margens estreitas, se não negativa$), ~ue
I imita o campo de ação, principalmente no que se refere a dist~ibuição
(que tende mais, a ser adotada visando reduções de custos, do gue para
atendimento ao mercado) e propaganda, esta última, com boa parte das
verbas, alocadas para atingir não ao mercado consumidor, mas a Inves-
tidores em ações e outros papéis (das empresas de ferti I izantes).

Dentro deste panorama, efetuamos algumas projeções da demanda de fer-
ti I izantes para os próximos 10 anos, a partir da anál ise de séries
históricas de consumo, da influência do composto de marketing na de-
manda, e por último, da ação do cenário econômico (projetado), na de-
manda. Os valores obtidos, de maneira geral não mostraram .osci lações
tão expressivas como os valores reais históricos, e prevêm ~ue se al-
cançará novamente os níveis do pico de consumo de 1980 em meados da
década de 90.

A metodologia e os critérios uti I izados,
se sempre aval iar o custo/benefício de
quais, sempre serão possíveis - e a real

não esgotam-se aqui, devendo-
novos aperfeiçoamentos os
necessidade de inf~rmações.
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