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Administrador de empresas, o catarinen-
se Lair Hanzen é, hoje, um dos maiores 
especialistas brasileiros em fertilizantes. 
Com uma carreira solidamente constru-
ída em empresas do setor, chega aos 50 
anos de idade em uma posição de des-
taque na Yara International, líder mun-
dial na produção de nutrientes agríco-
las. Não só é o presidente da Yara Brasil 
desde 2013 como, em fevereiro de 2016, 
tornou-se o vice-presidente sênior do 
conglomerado. E o único brasileiro e 
primeiro não europeu a ter assento na 
mesa da diretoria. Na Noruega.
O outro lado – literalmente, no caso – 
são as longas viagens, as diferenças cul-
turais que, em se tratando de Brasil, não 
se resumem à língua, e uma agenda de 
reuniões que obedece ao fuso horário 
do reino nórdico: quatro horas a mais, 
sem contar o horário de verão, que co-
meça em março.
A queda dos preços de fertilizantes im-
pactou negativamente os resultados do 
quarto trimestre de 2016 da Yara Inter-
national. O prejuízo líquido do grupo foi 
de US$ 40,12 milhões contra o lucro de 
US$ 50,30 milhões em igual período do 
ano anterior. Mesmo com o aumento de 
15% nas vendas e de 11% na produção 
de fertilizantes alcançados pela empresa. 
Esse balanço, no entanto, não deve 
comprometer os planos das operações 
no Brasil. Nesta entrevista exclusiva a 
In the Mine, além de uma aula sobre a 
dinâmica do mercado de fertilizantes na-
cional e global, Hanzen fala da estrutura 
atual da Yara Brasil, dos investimentos 
em Pesquisa e Desenvolvimento e da 
primeira investida do grupo em verticali-
zação – o projeto Serra do Salitre (MG), 
de produção de rocha fosfática, herdado 
da Galvani e em ritmo acelerado. Para 
2020, ainda, diz o executivo, também o 
projeto Santa Quitéria (CE), de fosfato e 
urânio, em parceria com a INB (Indús-
trias Nucleares do Brasil), será colocado 
em implantação.
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Por Tébis Oliveira

“Estaremos 
sempre atentos 
a novas 
oportunidades de 
produção, como 
a que tivemos 
com a Galvani. 
Não há nada no 
radar agora, mas 
é uma área que 
nos interessa”

minepersonalidade

Fo
to

 D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

 D
iv

ul
ga

çã
o



26 inthemine | janeiro | fevereiro

minepersonalidade

dessa dependência incômoda da importação de 
fertilizantes. Estaremos sempre atentos a novas 
oportunidades como a que tivemos com a Galvani, 
com foco em produção. Não há nada no radar ago-
ra, mas é uma área que nos interessa na medida em 
que pretendemos aumentar nossa produção local.

ITM: Porque os investimentos foram iniciados 
pela distribuição?
Hanzen: Em nível mundial, a Yara normalmente 
faria o contrário, da produção para a distribuição, 
como consequência natural do processo. No Bra-
sil, em função da grande concentração da produ-
ção em empresas como a Vale e a Petrobras e em 
decorrência da falta de recursos naturais, inclusive, 
não conseguimos fazer isso. Então, decidimos ser 
referência em distribuição. Nesse contexto, a aqui-
sição da Bunge praticamente triplicou nosso tama-
nho e nos colocou como a principal empresa de 
fertilizantes e nutrição de plantas no Brasil e como 
uma empresa a ser lembrada quando surgissem 
oportunidades de investir em produção. O que 
aconteceu com a Galvani. A Bunge foi um grande 
marco porque aliamos tamanho, tradição da marca 
e recursos humanos novos ao nome Yara, já con-
solidado mundialmente.
 

ITM: Qual é a estrutura da Yara 
Brasil hoje? 
Lanzen: Temos 5 unidades de pro-
dução química de fertilizantes: 2 
em Rio Grande (RS), uma em Ponta 
Grossa (PR) e as 2 que vieram com 
a Galvani, em Paulínia (SP) e Luís 
Eduardo Magalhães (BA). No mo-
mento, estamos duplicando a capa-
cidade de produção de Rio Grande 
e também da Galvani, com o projeto 
Serra do Salitre (MG). Na distribui-
ção, incluindo a área de logística, te-
mos quase 30 unidades para mistura 
mecânica de nutrientes – nitrogênio, 
fósforo e potássio –, ensaque e dis-
tribuição para produtores de todo o 
país. Em outra ponta do processo, 

temos uma rede própria de cerca de 300 agrôno-
mos, que dão assistência a grandes produtores, co-
operativas e distribuidores da Yara. Temos em tor-
no de 4,5 mil funcionários próprios, acrescidos de 
outros mil em épocas de pico de distribuição ou de 
implantação de projetos, como agora.

ITM: Em 2017, a Yara Brasil completa 40 anos de 
atuação no país. A fase de compras, iniciada em 
2000 com a Adubos Trevo, passando pela Bun-
ge Fertilizantes (2013), 60% da Galvani (2014) e 
Adubos Sudoeste (2016) está encerrada?
Hanzen: Há toda uma lógica por trás desse mo-
vimento forte de aquisições iniciado em 2000 por 
nossa empresa. O Brasil tem uma combinação úni-
ca de terras disponíveis, que podem ser explora-
das sem destruir as reservas naturais, é a maior 
reserva de água doce do mundo e possui um cli-
ma afortunado. O conjunto desses três fatores, que 
não podem ser levados daqui para a Europa ou a 
Ásia, maiores consumidores de produtos agrícolas, 
principalmente a Ásia, fazem o diferencial do país 
como gerador de alimentos para o futuro. A opção 
da Yara, líder mundial no segmento de nutrientes 
de plantas, pelo Brasil é o que eu chamo de “casa-
mento perfeito”. E o que motivou os investimentos 
que temos feito de forma planejada aqui.

ITM: Como esses investimentos foram definidos?
Hanzen: Com a Adubos Trevo, da qual sou oriun-
do, seguindo para a Fertibrás, Bunge e, recente-
mente, Adubos Sudoeste, nosso foco estava na 
área de distribuição de fertilizantes no Brasil. Já 
com a Galvani, entramos no segmento de produ-
ção, dado que as importações do 
setor são da ordem de 70%.

ITM: Qual era a meta da Yara no 
segmento de distribuição?
Hanzen: Era alcançar a fatia de 
mercado que temos hoje, em tor-
no de 25%. Esse percentual nos dá 
massa crítica para trazer, de forma 
sustentável, boas vantagens com-
petitivas para o produtor brasileiro 
e, por outro lado, não nos faz al-
vos preferenciais de concorrentes. 
Creio que, nessa área de distribui-
ção estamos bem e podemos, even-
tualmente, fazer aquisições bastan-
te específicas, como a da Adubos 
Sudoeste. O mercado de Goiás vem 
crescendo muito e não tínhamos nenhuma unida-
de lá. Basicamente, havia duas alternativas: cons-
truir ou comprar.

ITM: Há margem, assim, para novas aquisições?
Hanzen: Temos apetite para ajudar o Brasil a sair 

Serra do Salitre é um 

projeto diferenciado 

para a Yara por ser 

totalmente verticalizado, 

da mina à porteira da 

fazenda. A produção 

da mina deve ocorrer 

ainda este ano e a de 

fertilizantes em 2018”
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ITM: Qual é a participação da subsidiária nos 
negócios globais da Yara?
Lanzen: Em nível global, o Brasil é hoje, dispa-
radamente, o maior país na rede da Yara, repre-
sentando 25% da receita global do grupo e 1/3 de 
seu volume total de vendas. Em 2015, tivemos um 
faturamento de US$ 10,4 bilhões, entregando 8,4 
Mt de fertilizantes no Brasil e, em uma participa-
ção menor, no Paraguai.

ITM: Quais foram os principais 
investimentos realizados em 
2016 e quais estão previstos 
para este ano?
Lanzen: Em 2016, o grande inves-
timento de R$ 1 bilhão foi para a 
duplicação e modernização de 
nosso complexo de produção no 
Rio Grande. É um projeto que será 
concluído em 2019 e terá seu pico 
de investimento entre o final deste 
ano e o início de 2018. Nesse com-
plexo, temos um porto próprio que 
recebe a matéria prima importada, 
que segue para a área de mistura e 
ensaque e utiliza a logística reversa 
para atender a todo o corredor de 
grãos, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na, oeste do Paraná e o Mato Grosso do Sul, além 
do Paraguai. Esse projeto nos permitirá, pelos 
próximos 20 anos em média, acompanhar o cres-
cimento desses mercados. Além de aumentar a 
capacidade de mistura, ensaque e armazenagem, 
estamos ampliando a automação dos processos, 
visando aspectos ambientais e de segurança. Em 
produção passaremos de 650 mil t para 1,5 Mt e, 
em distribuição, de 1,7 Mt para 3,5 Mt.

ITM: E quanto ao projeto Serra do Salitre?
Lanzen: É um projeto de cerca de US$ 600 mi-
lhões e bastante diferenciado para a Yara por ser 
totalmente verticalizado, da mina à porteira da 
fazenda. Começa com a extração de rocha fosfá-
tica, depois transformada em fertilizante mineral 
fosfatado. Ele já estava sendo desenvolvido, mas 
tomou impulso realmente quando adquirimos 
participação na Galvani. A produção da mina 
deve ocorrer ainda este ano e a de fertilizantes 
em 2018. Hoje a Galvani produz cerca de 1 Mt 
de produtos finais em suas duas plantas. Serra 
do Salitre, além de abastecer a planta de Paulí-

nia (SP), que se serve de minas já em exaustão, 
vai duplicar aquela produção para 2 Mt. Na fase 
de construção civil e mecânica, que está sendo 
iniciada, serão gerados cerca de 2 mil empregos 
diretos. Na operação, teremos 700 empregos di-
retos e 500 indiretos.

ITM: Qual é a importância do projeto para o 
mercado brasileiro?
Hanzen: Temos muitas reservas 
de rocha fosfática, mas elas estão 
concentradas especialmente na Re-
gião Sudeste. Hoje, a importação é 
de 57% do fosfato necessário. Os 
números de Serra de Salitre serão 
modestos ainda em relação ao que 
importamos, mas acredito que bai-
xaremos a dependência atual de 
importação para 50 ou 45%, grosso 
modo. Mas, ela rapidamente volta-
rá aos patamares anteriores devido 
ao aumento do consumo, a não 
ser que consigamos manter um 
compasso de desenvolvimento de 
novos projetos de mineração, ven-
cendo todos os desafios de realizar 
esse tipo de investimento no Brasil.

ITM: E quanto aos demais nutrientes utilizados 
na produção de fertilizantes?
Hanzen: O nitrogênio é obtido do gás natural, que 
não ocorre no Brasil em quantidade e competitivi-
dade suficientes para produzir fertilizantes nitroge-
nados. Como aqui, ele é produzido basicamente 
pela Petrobras e Comgás, o país importa cerca de 
80% do nitrogênio que consome. Para o potássio, 
há uma reserva em exploração pela Vale que re-
presenta 5% da necessidade que temos. As outras 
são economicamente inviáveis até o momento e 
as importações são da ordem de 95%, da Rússia e 
Canadá, notadamente.

ITM: Como está o outro projeto da Galvani, 
Santa Quitéria, no Ceará?
Hanzen: Com investimentos previstos de US$ 500 
milhões, Santa Quitéria será iniciado após a ope-
ração de Serra do Salitre, por volta de 2020. Nesse 
projeto, a Galvani, que foi a vencedora da licita-
ção, deve separar o fosfato do urânio, que será 
processado pela INB (Indústrias Nucleares do Bra-
sil), que participa do consórcio.

Trazer um brasileiro 

para a gestão global 

significa que o Brasil 
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ITM: A venda de parte da Vale Fertilizantes para 
a Mosaic tem impacto nos negócios da Yara?
Hanzen: A Vale produz basicamente fosfatos 
e a Yara já havia feito seu investimento nessa 
produção através da Galvani que, somadas as 
plantas já existentes e os novos projetos, é sufi-
ciente para nossas necessidades. De alguma for-
ma, ao investirmos na Galvani dissemos não à 
Vale. Por outro lado, como o mercado brasileiro 
depende de importação, não é tão significativa 
a troca de donos nessa operação, já que o novo 
dono continua um fornecedor. O preço do pro-
duto é ditado pelo mercado global e o Brasil é 
um tomador e não um formador de preços. Não 
há muita diferença em comprarmos fosfato da 
Vale, da Mosaic ou da Rússia. Haveria se uma 
empresa brasileira agregasse 5 Mt de fosfato à 
sua produção, dando autossuficiência ao Brasil. 
Continuaremos, provavelmente, a ser os maio-
res clientes dessa operação. Se não formos nós, 
será outro, mas não perderemos participação de 
mercado com isso.

ITM: A Yara é conhecida por investir muito em 
P&D. Quais são os projetos atuais dessa área?
Hanzen: Em nível global, investimos tanto 
em tecnologias para produção quanto para 
redução de emissões. Temos centros de pes-
quisa na Alemanha, Holanda e Noruega. O 
Brasil é mais um tomador dessas tecnologias. 
Aqui, temos projetos com entidades de re-
nome como o IAC (Instituto Agronômico de 
Campinas), a ESALQ (Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz, da USP) e a EMBRA-
PA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária), entre outras. 

ITM: O senhor pode dar alguns exemplos des-
sas parcerias? 
Hanzen: Com o IAC, desenvolvemos há 10 anos 
um estudo de todo o ciclo do citro. Poucas em-
presas se dedicam a uma pesquisa tão longa, que 
não rende resultados imediatos em aumento da 
produtividade e qualidade dos frutos. Outra pes-
quisa, também com o IAC, trata do uso de fer-
tirrigação para melhorar o cultivo do café. Com 
a ESALQ, conseguimos aumentar a vida útil do 
canavial, através de uma nutrição adequada, de 4 
para 5 ou 6 anos. E, com a Embrapa trabalhamos, 
desde 2012, para reduzir pegadas de carbono 
com fertilizantes para solos tropicais. 

ITM: Qual sua avaliação do mercado brasileiro 
de fertilizantes e como a queda de preços em 
2016 pode impactar o setor?
Hanzen: O fertilizante segue a lógica mundial da 
lei de oferta e demanda. Hoje, essa oferta é maior 
que a demanda porque foram feitos muitos in-
vestimentos em produção. O Brasil não tem uma 
posição firme como produtor de fertilizantes e a 
Petrobras e a Vale são obrigadas a trabalhar com 
o chamado parâmetro de importação. Não podem 
e não conseguem vender mais caro porque não 
há barreiras à importação desses produtos. Ou-
tro componente é o dólar, ainda que não muito 
relevante porque a agricultura brasileira é, princi-
palmente, exportadora. De forma que a transição 
do dólar para o real não reflete necessariamente a 
redução do preço dos fertilizantes, mas a posição 
cambial em certo momento.

ITM: Quais são as projeções da Yara para este 
ano?
Hanzen: Não temos metas agressivas de aumento 
de participação de mercado. Acreditamos que o 
mercado brasileiro continuará crescendo porque a 
agricultura brasileira está muito competitiva em ní-
vel mundial. Talvez não cresça nos mesmos níveis 
de 2016, mas numa dinâmica bem próxima. Es-
tamos preparados para isso, com ativos humanos 
e técnicos. Por outro lado, temos o mais variado 
portfólio para nutrição de plantas e o produtor bra-
sileiro está cada vez mais convicto de que o deta-
lhe faz a diferença. Por exemplo: se um produtor 
obtém 50 sacos de soja por hectare, com um custo 
de 40 sacos e um lucro de 10 sacos por hectare e 
conseguimos, com uma solução mais direcionada, 
ampliar essa produção de 50 para 55 sacos, au-
mentamos seu lucro em 50%. O produtor está cada 
vez mais atento a essas soluções diferenciadas.

ITM: Em sua opinião, quais os maiores garga-
los para a produção de fertilizantes no Brasil?
Hanzen: Em relação a outros segmentos produ-
tivos, as questões não mudam muito: inseguran-
ça jurídica, instabilidade tributária, licenciamento 
ambiental e infraestrutura pública. Segurança ju-
rídica é necessária para um investimento de lon-
go prazo em uma mina, que exige um horizonte 
estável. Na parte tributária, o Brasil é uma colcha 
de retalhos, com regulações diferentes em cada 
estado, quando a abordagem poderia ser federal 
ajudando a reduzir o custo país. O licenciamento 
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ambiental poderia ser mais pragmático. Há muita 
burocracia, retrabalho e falta de clareza, que con-
somem muito tempo. E, em infraestrutura, muitas 
vezes o Estado não consegue fazer a sua parte em 
rodovias, ferrovias, portos ou mesmo em energia 
elétrica, o que tem afetado nossos dois projetos. 
Há muito capital, em nível mundial, que poderia 
vir para o Brasil, se essas questões fossem melhor 
endereçadas pelo governo.

ITM: Após 20 anos na Yara, o senhor foi no-
meado vice-presidente global da companhia. 
Quais são seus maiores desafios e metas nesse 
novo cargo?
Hanzen: Tem dois aspectos. Pessoalmente, essa 
nomeação demanda um grande desafio em ter-
mos de viagens longas para a Noruega ou mesmo 
em conferências à distância. Na próxima sema-
na, por exemplo, tenho uma reunião que começa 
às quatro da manhã. Só que a ideia era ficar no 
Brasil, justamente para não perder o vínculo com 
o país. Por outro lado, trazer um brasileiro para 
fazer parte dessa gestão significa que o Brasil é 
muito importante e que é preciso entender como 
as coisas funcionam aqui através dessa represen-
tatividade. Esse é o maior desafio porque há uma 
diferença cultural violenta entre os dois países. 
É preciso lapidar e alinhar essas duas linguagens 
para que os conceitos de negócios sejam mais fa-
cilmente entendidos. 

P E R F I L
Nasceu em: 05/08/1967, em Itapiranga (SC)

Mora em: Porto Alegre (RS)

Trajetória Acadêmica: Pós-graduação em 
Administração de Empresas e Estratégia, pela 
Universidade Luterana do Brasil – Ulbra (RS) e em 
Gestão de Pessoas pela Universidade de Belgrano 
(Argentina), onde também cursou MBA em Negócios 
Internacionais

Trajetória Profissional:  CFO da Yara Argentina 
(1996-2000). CFO da Yara Brasil (2000-2006). 
Presidente da Yara Brasil (2006-2009). CFO de 
Produção da Yara International (2009-2013). 
Presidente da Yara Brasil e vice-presidente sênior da 
Yara International

Família: A base de tudo, nosso porto, onde 
recarregamos as baterias

Hobby: Andar a cavalo com meus filhos no meio do 
mato

Um ídolo: São duas ou três pessoas da empresa 
que me influenciaram de forma pragmática, pessoal 
e profissionalmente. Foram referências, coachs ou 
mentores com apelos estratégicos, de ética ou de 
gestão de pessoas

Maior realização até hoje: Pessoal, a constituição 
de uma família estável. Em nível profissional, levar a 
Yara Brasil do zero, praticamente, a uma participação 
de 25% do mercado. 

Maior decepção até hoje: Tenho alguns projetos não 
realizados...

Um projeto: Deixar uma marca na agricultura 
brasileira. Não só construir uma empresa grande, 
mas responsável com as pessoas e o meio ambiente. 

Um “conselho” aos jovens estudantes de 
administração: Em primeiro lugar, ter atitude, que faz 
toda a diferença. Em segundo, pôr a mão na massa. 
Para ser presidente de uma empresa é preciso 
trabalhar muito. Em terceiro, não delegar a gestão de 
sua carreira, achando que a empresa tomará conta 
dela. As pessoas passam e as empresas ficam.

LAIR 
HANZEN.
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