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#ME N SAGEMCE O

Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Um dilema que pode favorecer o
agronegócio
Ao mesmo tempo em que o continente asiático sofrerá com a fome, também
aumentará o número de pessoas obesas no horizonte da próxima década
Em 11 de julho foi comemorado o Dia
Mundial da População. Dessa vez, em plena
pandemia de Covid-19 e com 8 bilhões
de pessoas no mundo disputando espaço,
alimentos e água. Com os agravantes do
envelhecimento de parcelas significativas
das populações da Ásia, Europa, Brasil e
Estados Unidos; a permanência de 800
milhões de famintos; e expressivo aumento
da obesidade na maior parte da Ásia,
Estados Unidos, México e Brasil. Portanto,
mais do que nunca o cenário mundial
assusta, dos pontos de vista populacional
e alimentar: somos 3 bilhões de habitantes
a mais do que em 1987, 4 bilhões a mais
do que em 1974 e 5 bilhões a mais do que
em 1960.
Estima-se que a quantidade de pessoas
passando fome no mundo aumente para 1
bilhão, em 2021, por causa da pandemia,
e a de pessoas com sobrepeso e obesidade
para quase 2 bilhões. Esses dois grupos
caminharão em direções opostas até 2030,
com o retorno dos famintos ao patamar
de 800 milhões (60% deles na Ásia), e o
de pessoas com sobrepeso e obesidade
– inclusive crianças e adolescentes –
elevando-se a quantidades e proporções
inacreditáveis.
Para o agronegócio, porém, todas as
projeções relativas ao aumento das
demandas mundiais até 2030 são
animadoras. A começar pelo aumento da
produção agropecuária no Brasil, segundo
o estudo Visão 2030: o futuro da agricultura
brasileira, que analisa as variáveis atuais e
as suas tendências. Infelizmente, o estudo é
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superficial em relação aos impactos que o
envelhecimento populacional, a parcela
faminta, e a obesidade e o sobrepeso
poderão produzir nas demandas e preços
dos produtos agropecuários.
Dada a importância do setor agropecuário
para a economia nacional – contribuiu
com superávits na balança comercial de
US$ 87,7 bilhões, em 2020, e de US$
83 bilhões, em 2019, e o peso da China,
Índia, e de outros países da Ásia, para o
total de US$ 101 bilhões de exportações
agropecuárias em 2020, é preciso
estudarmos melhor os cenários possíveis
do mercado asiático de alimentos em
2030. Contribui para isso o estudo
Perspectivas
Agrícolas
2020-2029,
elaborado em conjunto pela Agência
das Nações Unidas para a Agricultura
e Alimentação (FAO) e a Organização
para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Nele analisa-se as
alterações produzidas pela pandemia da
Covid na produção, distribuição e acesso
a alimentos, comparando o período
2017-2019 com o que é esperado para
2024-2029. Projeta-se aumento do
consumo e importações de alimentos
para a China. A única exceção em
importações é a dupla pescados/frutos
do mar, cuja produção (62,2 milhões de
toneladas), muito superior ao consumo
(55,7 milhões de toneladas), permite à
China exportar 8,2 milhões toneladas
anuais. Em 2029, o país deverá produzir
10 milhões de toneladas a mais, liderando
exportações.
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Chamam a atenção pelo absurdo
os números de produção, consumo,
importações e exportações da Índia,
comparados com os da China. Apesar
de os dois países terem a mesma
quantidade de habitantes (1,4 bilhão),
a produção chinesa de alimentos é mais
do que o dobro da indiana. As diferenças
de consumo entre a China e a Índia no
período 2017/2019 são gritantes (trigo:
125/98 milhões ton.; milho: 278/28
milhões ton.; soja: 104/12 milhões ton.;
arroz: 146/100 milhões ton). Não, não
é erro de digitação: a China consome
dez vezes mais milho, 8,5 vezes mais
soja, quase metade a mais de arroz,
e 25% a mais de trigo do que a Índia.
Evidentemente, a China compra no
mercado mundial grandes quantidades
desses alimentos. A Índia não importa
quase nada: o consumo, de acordo com
os números publicados, é semelhante à
sua produção.
Maior consumidora (e importadora) de
soja do mundo, com 104,2 milhões de
toneladas, a China seguirá comprando
muito em 2029 – das atuais 87 milhões
de toneladas para 104,5 milhões de
toneladas. Idem com o milho (4,2
milhões ton. para 7,2 milhões ton.), trigo
(3,4 milhões ton. para 9,6 milhões ton.),
arroz (3,2 milhões ton. para 4,4 milhões
ton.), açúcar (4,8 milhões ton. para 6,3
milhões ton.) e algodão (1,7 milhão ton.
para 1,9 milhão ton.). A China elevará
também as importações de queijos (378
mil ton. para 447 mil ton.) e manteiga
(106 mil ton. para 142 mil ton.) e
diminuirá um pouco as importações de
carnes. Esses números evidentemente
interessam muito aos exportadores e
produtores do agronegócio brasileiro,
porque a China compra 73% de toda
a soja exportada pelo Brasil, fato que
proporcionou uma receita de US$ 34,5
bilhões no ano passado.
Maior
compradora
de
produtos
agropecuários do mundo, a China
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continua investindo muito para diminuir o
volume de importações de alimentos, com
estratégias para garantir a soberania e
segurança alimentares do país – o projeto
“Vitalização Rural”, de caráter nacional,
lançado no final de 2018, e o aumento da
quantidade de fornecedores, via estímulo
à produção em países africanos. Esses
aspectos não foram considerados nos
estudos da Embrapa e da FAO/OCDE,
e graças a eles a China novamente nos
surpreenderá. Se isso realmente acontecer,
e a Índia continuar modesta compradora,
o agronegócio no Brasil terá “excesso de
capacidade instalada” no Centro-Oeste,
semelhante à desindustrialização que o
Brasil enfrenta desde os anos 1990.
Será difícil aumentar as vendas agrícolas
para a Índia, mais do que foi vender para
a China no início dos anos 2000. Hoje
com os mesmos 1,4 bilhão de habitantes,
a diferença essencial dos mercados
alimentares da China e da Índia é o poder
aquisitivo: pela paridade do poder de
compra (PPP), em 2019, a renda per capita
na Índia foi de US$ 6,7 mil, e a da China
US$ 16,1 mil. Para efeito de comparação,
a do Brasil foi US$ 14,7 mil. Ao mesmo
tempo, a China e a Índia deverão se tornar
os recordistas em obesidade infantil, de
acordo com projeções da Federação
Mundial da Obesidade para 2030 –
quando se espera para ambos um total
de 89 milhões de crianças e adolescentes
(de 5 a 19 anos de idade) nessa condição,
35% do total previsto para o mundo (254
milhões). O Atlas of Childhood Obesity,
da World Obesity, publicado em outubro
de 2019, considera que haverá então 42
países no mundo com 1 milhão ou mais de
crianças e adolescentes com obesidade.
Do total mundial de 254 milhões, 144
milhões (56,7%) estarão em 19 países da
Ásia.
Um novo estudo intitulado Covid-19 and
Obesity: The 2021 Atlas, publicado em
março deste ano, apresenta as projeções
para 2025 de todos os países, confirmando
a gravidade da situação na Ásia, com
grande destaque para o Oriente Médio.
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Também o México, Estados Unidos e
a Nova Zelândia, nações nas quais a
parcela obesa da população adulta
deverá ficar entre 40% (homens) e 50%
(mulheres), e a de crianças e adolescentes
20% ou mais. No caso norte-americano,
o Centro de Prevenção e Controle de
Doenças (CDC) oferta dados sobre as
dimensões do sobrepeso e obesidade da
população.
Junk food
Ainda que tais previsões espantem,
elas fazem todo o sentido, porque são
compatíveis com o estilo de vida das
grandes cidades do mundo, nas quais as
pessoas movimentam-se cada vez menos
e ingerem cada vez mais calorias. Essa
disparidade entre necessidade e consumo
de alimentos explica porque, em 2030,
deverá haver 62 milhões de crianças e
adolescentes com obesidade na China,
27 milhões na Índia, 17 milhões em
solo norte-americano, 9,1 milhões na
Indonésia e 7,7 milhões no Brasil, os
cinco países com as maiores quantidades
em termos absolutos do mundo. É
possível que em 2030 aumente muito
também a quantidade de adultos nessa
condição – 650 milhões com obesidade
em 2016, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) superando os
800 milhões de famintos esperados para
2030, segundo a FAO.

bariátricas realizadas, de 2011 a 2019,
de acordo com a Sociedade Americana
de Cirurgia Bariátrica, os Estados Unidos
precisam
mudar
radicalmente
seu
consumo elevado de refrigerantes, cerveja,
carnes, doces, os famosos junk food, o
sedentarismo juvenil e o uso intenso de
carros.
China e Índia somadas possuem 8,5
vezes a população dos Estados Unidos.
Se acompanharem os norte-americanos
na proporção de pessoas com obesidade,
haverá um aumento fantástico da demanda
mundial de alimentos, com consequente
elevação dos preços, e por isso aumento
da quantidade de pessoas passando
fome, porque para quem sobrevive com
menos de US$ 1,9 por dia, qualquer
centavo a mais no preço dos alimentos
significa comida a menos. A situação é
realmente preocupante para a saúde e a
economia mundiais, conforme demonstra
o estudo Obesity – Health and Economic
Consequences of an Impending Global
Challenge do Banco Mundial, de 2020.
Assusta saber que ocorrerão grandes
aumentos da proporção de crianças e
adolescentes com obesidade, no período
2010/2025, de acordo com o Atlas 2021
Covid-19 e Obesidade: Índia, de 1% para
5,1%; Indonésia, 3,9% para 10,7%; e
China, de 6,5% para 20,3%. O destaque
negativo principal é a Arábia Saudita
(14,1% para 21,7%), país que deverá
ampliar também a quantidade de adultos
com obesidade: mulheres de 40,5% para
49,1% e homens de 27,2% para 40%.
Líbia, Líbano, Kuwait, Iraque, Irã, Qatar,
Omã e Jordânia têm números parecidos.
Essa situação da Ásia (com raras exceções)
é semelhante à de obesidade dos Estados
Unidos, México, Brasil e da Europa.

Maior disponibilidade e acesso a calorias
e o sedentarismo crescente – resultante
da combinação de espaços menores para
brincar e praticar esportes e o acesso a
“n” formas de entretenimento tecnológico
praticamente imóveis – resultaram na
epidemia de obesidade que assola boa
parte do mundo. Em muitos países, o
problema não é o excesso de comida,
mas sim a falta dela; e em outros, como o
Japão, a tradição de hábitos alimentares Fonte: https://amanha.com.br/categoria/
saudáveis ainda é dominante. Com a mundo/um-dilema-que-pode-favorecerprevisão de 48,9% de sua população o-agronegocio
estar obesa em 2030 (164 milhões de
habitantes), e 1,8 milhão de cirurgias
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# S AL M O S

Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

Recrear-me-ei nos teus estatutos; não me esquecerei da tua palavra.
Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra.
Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei.
Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus mandamentos.
A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo.
Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoa-dos, que se desviam
dos teus mandamentos.
Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos.
Príncipes também se assentaram, e falaram contra mim, mas o teu servo meditou
nos teus estatutos.
Salmos 119:16-26

# GES T ÃO D EPES S OAS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Aniversariantes
André S. Mendes

11/10

Santilina de Souza

11/10

Uiians Souza Cardoso

15/10

Alessandro R. Costa

16/10

Isabel da R. Virtuoso

16/10

Débora S. Roque

17/10

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e
que seus sonhos se realizem sempre!”
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# PRO JETO S ES ERVIC E

#MARKETINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com
Juliana Fátima - juliana.fatima@agpr5.com

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

Datas Comemorativas

C003 - JBS Criciúma-SC
C007 - Cooprata Prata-MG
C031 - JBS Dourados-MS
C034 - JBS Rolândia-PR
C091 - SCALA Sacramento-MG
C112 - JBS Brasilia-DF
C285 - Louis Dreyfus Paranaguá-PR
C286 - Louis Dreyfus Rio Verde-GO
C310 - ADORO São Carlos SP
C317 - BRF Chapecó-SC

12/10 - Dia das Crianças
13/10 - Dia Internacional a
Redução de Desastre
16/10 - Dia da Ciência e Tecnologia
17/10 - Dia da Agricultura

C323 - JBS
Itaiópolis-SC
C324 - JBS Seberi-RS
C326 - Copagri Cuiaba-MT
C330 - Agrominas Araguaína-TO
C331 - Frigobet Betim-MG
C332 - Lar Ceu Azul-PR
C327-Itabom Itapui-SP

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

C003 - JBS Criciúma-SC
C007 - Cooprata Prata-MG
C014 - BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
C017 - Coocam Campos Novos-SC
C034 - JBS Rolândia-PR
C055 - GT Foods Paranavaí-PR
C063 - Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
C066 - Vibra Sete Lagoas-MG
C068 - DB-DanBred Patos de Minas-MG
C076 - Poli-Nutri Treze Tílias-SC
C079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC

AGPR5 nas mídias

C088
BRF Videira-SC
C104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR
C115 - Copacol Cafelândia-PR
C264 - Geraleite São Gotardo-MG
C296 - Timac Agro Santa Luzia do Norte-AL
C297 - Timac Agro Candeias-BA
C298 - JBS Xanxerê-SC
C317 - BRF Chapecó-SC

Service

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Maria Eduarda Flaviano - maria.eduarda@agpr5.com

007 - Cooprata Prata - MG
017 - Coocam Campos Novos - SC
034 - JBS Rolândia - PR
053A - Cargill Alimentos LTDA
066 - Vibra Sete Lagoas - MG
071 - Cotrijal Não-Me-Toque - RS
073 -GT Foods Indianópolis-PR
079 - BRF Brasil Foods Catanduvas - SC
080 - Cooper A1 Mondaí - SC
083 - M.Cassab Campo Grande - MS
088 - BRF Videira - SC
090 - BRF Brasil Foods Mineiros - GO
094 - Frísia Carambeí - PR
102 - BRF Faxinal dos Guedes - SC

Acesse nosso e-commerce:
https://loja.agpr5.com/
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104 - Vibra Itapejara D’Oeste - PR
231 - Indukern Jundiaí - SP
264 - Geraleite São Gotardo - MG
007 - Cooprata Prata-MG
014 - BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
031 - JBS Dourados-MS
034 - JBS Rolândia-PR
073 - GT Foods Indianópolis-PR
079 - BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088 - BRF Videira-SC
104 - Vibra Itapejara D’Oeste-PR
112 - JBS Brasilia-DF
298 - JBS Xanxerê-SC
307 - SoyaMill Rio Claro-SP
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Sucesso do Cliente

Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com

Treinamento Automação de Processos de Nutrição Animal para a empresa
Copacol, unidade Cafelândia-PR.
Nos dias 04 a 08 de Outubro, a AGPR5 ministrou o Treinamento Automação de Processos
de Nutrição Animal para a empresa Copacol, unidade Cafelândia-PR.
O treinamento foi conduzido pelo colaborador Ariel Teixeira da Silva - Setor Sucesso do
Cliente da AGPR5.
Alguns Tópicos abordados:
• Controle de Transporte do Recebimento;
• Controle de Estoque do Recebimento;
• Controle de Transporte de Transilagem;
• Controle de Estoque de Transilagem; w
• Dosagem, Moagem e Mistura;
• Agendamento de Produção;
• Contaminação Cruzada;
• Peletização Automática;
• Relatório Simples de Produção;
• Relatório Detalhado de Produção.
• Ordem de Recebimento;
• Transilagens Automáticas;
• Estoque Contábil de Produtos/Produção Ordem de Produ¬ção;
• Robô de Expedição;
• Relatórios Gráficos e Analíticos de Produção;
• Gerenciamento de Dados da Produção;
• Versões de Fórmulas.
• Agendamento e Programação de Viagem;
• Relatório de Análise, Eficiência e Produtividade;
• Rastreabilidade Tracking and Tracing.
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#DS

Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Diálogo de Segurança
Você sabe o que é o Outubro Rosa?
Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente em outubro, com a intenção de
alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também
à disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde,
além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um
tratamento de qualidade.
Durante o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus
exames e muitas até os disponibilizam. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção,
visto que nos estágios iniciais, a doença é assintomática.
Sobre o câncer de mama
O câncer de mama é um tumor maligno que ataca o tecido mamário e é um dos tipos mais comuns,
segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA. Ele se desenvolve quando ocorre uma alteração de
apenas alguns trechos das moléculas de DNA, causando uma multiplicação das células anormais
que geram o cisto.
A importância da mamografia
Segundo o Instituto Oncoguia, diagnosticar o câncer precocemente aumenta significantemente as
chances de cura, 95% dos casos identificados em estágio inicial têm possibilidade de cura. Por isso,
a mamografia é imprescindível, sendo o principal método para o rastreamento da doença.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) das 11,5 milhões de mamografias
que deveriam ter sido realizadas no ano passado, apenas 2,7 milhões foram feitas. A diminuição
acentuada do exame é um fator de risco para milhares de mulheres e um alerta para a importância
da campanha.
Fonte: https://www.roche.com.br/pt/por-dentro-da-roche/voce-sabe-o-que-e-outubro-rosa.html
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