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News Letter

Brasil será maior exportador de
grãos do mundo em cinco anos
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Até 2050 a produção brasileira de grãos poderá superar os 500 milhões de toneladas.
Responsável por produzir uma quantidade
de alimentos que atende a 800 milhões de
pessoas em todo o mundo, o Brasil deve
continuar ampliando sua contribuição para
o abastecimento mundial a ponto de se
tornar, nos próximos cinco anos, o maior
exportador de grãos do planeta, superando
os Estados Unidos. A informação está em
levantamento feito pela Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),

pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e
“ Busquem,
todas essas coisas serão acrescentadas a vocês.
Mateus 6:33
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crescimento mundial. Até 2050 a produção
brasileira de grãos poderá superar os 500
milhões de toneladas, sendo ainda mais
importante para a segurança alimentar
do mundo”, projeta Contini. A afirmação
tem por base o estudo “O Agro brasileiro
alimenta 800 milhões de pessoas”,
divulgado recentemente pela Secretaria
de Inteligência e Relações Estratégicas da
Embrapa, tendo como autores o próprio
Contini e Adalberto Aragão.

De acordo com a Embrapa, em apenas dez
anos a participação do Brasil no mercado
mundial de alimentos saltou de US$ 20,6
bilhões para US$ 100 bilhões, tendo como
destaque carne, soja, milho, algodão e
produtos florestais. “Olhando os dados dos
últimos 20 anos (2000 a 2020), a produção
brasileira de grãos cresceu 210%, enquanto
a mundial aumentou 60%, O Brasil é o
quarto produtor mundial, mas o segundo
exportador de grãos, basicamente de soja
e milho”, revela o pesquisador científico
e gerente de inteligência da secretaria
de inteligência e relações estratégicas da
Embrapa, Elisio Contini.

Contini lembra que a contribuição brasileira
para a alimentação das pessoas é expressa
de forma direta e indireta, uma vez que
parte da produção de soja e milho tem
como destino a alimentação de gado e,
consequentemente, a produção de carnes
e leite. “A produção de grãos, de 2011 a
2020, cresceu no Brasil 5,33% ao ano,
enquanto a do mundo em 2,03% ao ano.
Isto significa que o Brasil cresceu mais do
que o dobro do mundo”, destaca. Dessa
forma, acrescenta o pesquisador, o Brasil
tem uma “janela de oportunidades de
negócios” por, pelo menos, 20 anos, que
deve ser aproveitada. “Afinal, estamos
O maior exportador de grãos em 2020 nos tornando uma economia de recursos
foram os Estados Unidos com 138 milhões naturais”.
de toneladas. O Brasil está em segundo
lugar com 122 milhões de toneladas. A situação privilegiada do país se deve, entre
“Nos próximos cinco anos o Brasil deverá outros fatores, à grande quantidade de terras
superar os Estados Unidos em exportação. aráveis que se encontram no país. “Parte
Com base neste histórico e com os elevados dos 160 milhões de hectares de pastagens
preços internacionais dos produtos, a pode ser convertida para a produção de
produção do Brasil deverá atingir a 3% de grãos, tem regime de chuvas regulares
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como nos cerrados, líderes mundiais
em tecnologia tropical e agricultores
competentes”, argumentou, ao lembrar
que as terras disponíveis para agricultura
em outros países, como os Estados Unidos,
estão praticamente esgotadas. Além disso,
acrescenta ele, já há algumas tecnologias
com potencial de aumentar ainda mais
a produção nacional, como sementes
melhoradas, insumos eficientes, maquinário
da melhor qualidade no mundo e sistemas
de produção eficientes como o plantio

direto, integração lavoura-pecuária. ”Faltanos melhoria na infraestrutura e marketing
dos nossos produtos. A solução para a
questão ambiental é vital para as nossas
exportações”, complementa.
https://amanha.com.br/categoria/
a g r o n e g o c i o / b r a s i l - s e r a - m a i o rexportador-de-graos-do-mundo-emcinco-anos
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Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com
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#SA L M O S

Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

B

em-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei
do Senhor.
Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que
o buscam com todo o coração.
E não praticam iniqüidade, mas andam nos seus caminhos.
Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os
observássemos.
Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os
teus mandamentos.
Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus
mandamentos.
Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus
justos juízos.
Observarei os teus estatutos; não me desampares totalmente.
Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme
a tua palavra.
Com todo o meu coração te busquei; não me deixes desviar dos teus
mandamentos.
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Bendito és tu, ó Senhor; ensina-me os teus estatutos.
Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca.
Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as
riquezas.
Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos.

Outubro Rosa - 2018

Aniversariantes
“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e
que seus sonhos se realizem sempre!”

Jose Antônio Koraleski

09/03

Ademir Felisberto

15/03

Salmos 119:1-15
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# PRO JETO S ES ERV IC E

#MA R K E T I N G E D E S I G N

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Projetos e Instalações/Obras Elétricas
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

Datas Comemorativas

C007 - Cooprata - Prata/MG
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C053A - Cargill - Quatro Pontes/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO

08/03 - Dia Internacional das
Mulheres
10/03 - Dia do Sogro
12/03 - Dia do Bibliotecário
14/03 - Dia dos Animais

C201 - BsBios - Marialva/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR
C321 - Copagril - Marechal Cândido Rondon/PR

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

C030A - Seara - Ipojuca/PE
C034 - JBS - Rolândia/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C088 - BRF - Videira/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C112 - JBS - Brasilia/GO

Auditória 2021

C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C295 - Timac Agro - Rio Grande/RS
C297 - Timac Agro - Candeias/BA
C310 - ADORO - São Carlos/SP
C317 - BRF - Chapecó/SC
C318 - CVI - Santa Maria/RS

Projetos e Indústria Mecânica

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C318 - CVI - Santa Maria/RS

Service

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

003-JBS Criciúma-SC
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
034-JBS Rolândia-PR
049-Agrogen Montenegro-RS
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
060-Agrogen Guarapuava-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
066-Vibra Sete Lagoas-MG

Estamos em Auditoria Contábil do dia 15/03/2021 a
26/03/2021 referente o ano 2020 com a Martinelli Auditores
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076-Poli-Nutri Treze Tílias-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
091-SCALA Sacramento-MG
094-Frísia Carambeí-PR
095-BRF Jataí-GO
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
107-Correcta Ponta Porã-MS
115-Copacol Cafelândia-PR
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172-Celucon Morro da Fumaça-SC
200-Pozosul Capivari de Baixo-SC
201-BsBios Marialva-PR
213-CooperA1 Palmitos-SC
231-Indukern Jundiaí-SP

Artigo Técnico

278-JBS Foods Garibaldi-RS
298-JBS Xanxerê-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

445 - Manual de utilização OAInstaller

460 - Transilagem inicia, porem não sai de pause e não liga o equipamento fonte

461 - Descritivo das melhorias na tela de ordem de recebimento Aurora

462 - Firmware update softstarter 3RW52

463 - Configuração da conexão remota para não fazer logoff após encerrar a conexão
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#DS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DICAS DO PROTEGILDO

DS - Diálogo de Segurança

A REPRODUÇÃO DESTA PÁGINA DA REVISTA PROTEÇÃO ESTÁ AUTORIZADA PARA USO INTERNO DAS EMPRESAS

JUNHO / 2015
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REVISTA PROTEÇÃO 93
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