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Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para 
fazer.”

João 17:4
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Os combustíveis, no mercado internacional, não 
reproduziram essa evolução, mas já retomaram 
os níveis pré-pandemia. No Brasil produtos e 
insumos se viram empurrados pela evolução do 
câmbio no Brasil.
De outro lado, desvalorizações do real ficam mais 
prováveis, embora essa tendência ainda não tenha 
aparecido com intensidade na pesquisa Focus do 
Banco Central. Mas o FMI já projeta o dólar a 
quase R$5,90 para o final de 2022. A marcha 
dos acontecimentos no plano político-institucional 
no Brasil não permite descartar desvalorizações 
significativas na moeda nacional no decorrer do 
próximo ano.
A questão que fica é o grau em que a 
desvalorização do real compensará a provável 
queda das commodities em dólar.  As projeções 
correntes sugerem que os preços internacionais 
internalizados sofrerão moderada queda no Brasil. 
Um cenário realista, entretanto, não levaria a 
projetar ameaças de quedas relevantes em relação 
ao patamar atual. O grau de desvalorização do 
real será dominante na formação dos preços do 
agronegócio.
Evidentemente os volumes a serem exportados 
ficam na dependência do avanço especialmente 
da economia chinesa, a qual parece que se 
manterá em avanço mais moderado, mas ainda 
significativo. Importa muito também como vão 
caminhar as questões sanitárias dos rebanhos 
da China e também como seguirão as decisões 
“aparentemente” erráticas desse país no tocante 
ao uso que faz dos eventos sanitários no Brasil.
O jogo de braço entre EUA e China ainda 
tem contornos indefinidos, sendo marcado 
por afastamentos seguido de aproximações. 
Enquanto questões comerciais não forem trazidas 
à baila, não há ameaças. Entretanto, a questão 
climática/ambiental pode assumir proporções 
mais preocupantes, com prevalência de medidas 
extra-mercado como estabelecimento de quotas 
e tarifas ou proibições. Urge que o governo 
brasileiro faça um trabalho produtivo nessa 
área, mudando o humor de players da estatura 
de China, EUA e União Europeia em relação 
ao Brasil. Esses aspectos sócio-ambientais 
aparentemente ainda não estão precificados 
por falta de previsibilidade. Mas é razoável 
imaginar que, embora o agronegócio venha se 
empenhando seriamente nas questões ambientais, 
a imagem do país pode influenciar fortemente o 

estabelecimento de regras e políticas comerciais 
amplas. Cenário Macroeconômico Interno
As perspectivas quanto ao crescimento econômico 
brasileiro em 2022 vêm piorando sequencialmente. 
Taxas já próximas a 1% (ou menor) circulam entre 
especialistas. Enquanto uma fase mais moderada 
da pandemia se estabelece, os serviços passam 
a ganhar fôlego, mas a indústria se revela como 
o setor mais afetado pela crise. O investimento 
que ganhou algum fôlego mas foi baseado, 
entretanto, mais em importações de máquinas 
e equipamentos (enquanto a indústria nacional 
caía). A construção, em expansão forte, começa 
a mostrar sinais desanimadores face às condições 
menos favoráveis de financiamento e juros. 
Ademais, as incertezas político-institucionais 
abalam a confiança do investidor.
A expectativa de inflação, captada pelo Banco 
Central até que se acha moderada, embora em 
níveis ainda acima da meta oficial. Duas questões 
sobre a inflação. Por um lado, será largamente 
afetada pela trajetória do câmbio, que depende 
bastante dos rumos político-institucionais do país, 
que tendem a se agravar num ano eleitoral como 
2022. Ainda do lado da oferta, o custo da energia 
pesa sobre a produção – e duramente sobre o 
consumidor - enquanto as condições climáticas 
permanecerem severas, com escassez de água.

De qualquer forma, o Banco Central já iniciou um 
agressivo processo de elevação dos juros que tem 
limitado potencial para conter o câmbio, nenhum 
em relação à oferta de energia e lento efeito sobre 
a inflação ainda bastante indexada no Brasil. Por 
outro lado, o efeito mais provável ainda em 2022 
talvez seja o de contribuir para um crescimento 
ainda menor. Em síntese, o Banco não tem como 
produzir juros baixos, que foram estratégicos 
para a economia brasileira em 2019 e 2020. Da 
parte do governo, não há possiblidade à vista 
de que encontre espaço para uma política fiscal 
expansiva ou não contracionista enquanto as 
reformas fiscais e administrativas não se definem.  

https://cepea.esalq.usp.br/br/opiniao-cepea/
perspectivas-para-o-agronegocio-em-2022.aspx - 
Part. 1

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Perspectivas para o agronegócio 
em 2022

Cenário Macroeconômico Externo
O agronegócio é um setor bastante integrado 
internacionalmente do ponto de vista das suas 
exportações, que representam em torno de 
25% do seu PIB (enquanto para a economia 
brasileira, a cifra é de 15%). As exportações 
do agronegócio aproximam-se da metade 
do total brasileiro. A China é o principal 
importador (37%) e União Europeia (com 15%) 
vem em segundo. Aproximadamente 44% do 
faturamento externo vem do complexo soja e 
16% de carnes. Portanto, as exportações são 
fundamentais para o agronegócio e para o 
Brasil. Há, porém, uma grande concentração 
em termos de destinos e produtos, o que gera 
desconforto e preocupação.
O crescimento econômico mundial previsto 
pelo FMI para 2021 é de 5,9% (após uma 
queda de 3,3% em 2020) e, para 2022, 
4,9%. Daí para frente a projeção é de uma 
média de 3,3%. Haverá, portanto, recuperação 
em 2021. Seguirá havendo recuperação 
econômica mundial em 2022. Essas cifras são 
representativas dos grupos de economia tanto 
avançadas como emergentes. Entretanto, o 
Brasil destoa ao ter um crescimento de 5,2% 
em 2021 e 1,5% (já otimista) em 2022. Para a 
China, os números são 8% e 5,6% e para Índia, 
9,5% e 8,5%. Não há grande preocupação, 
portanto, quanto a demanda mundial em geral 
e pelos produtos do agronegócio, em especial. 
Já a economia interna, o mercado doméstico, 
terá desempenho desapontador.
A preocupação vem do fato de a recuperação 
mundial se dever às políticas fiscais e monetárias 
que esquentam a demanda enquanto a oferta 
em diversas cadeias produtivas ainda não 
retornou à sua trajetória de longo prazo. 
Ademais o mercado de energia – petróleo, gás, 
carvão (que em conjunto subiram 95% desde 

maio), eletricidade (prejudicada por efeitos 
climáticos) – desarticulou-se com a pandemia 
e com questões políticas entre países, ademais 
de uma arritmia nos processos de mudança 
das matrizes energéticas, fugindo da energia 
de origem fóssil. Mesma tendência observou-se 
nos mercados de insumos para a agropecuária. 
A recuperação da produção ainda não veio, 
dando combustível para maior inflação pelo 
mundo afora. Dessa forma, fortes tendências 
inflacionárias são observadas, que vêm sendo 
acompanhadas de elevação dos juros. Não se 
sabe como vai terminar o jogo de forças entre 
políticas fiscais expansionistas e monetárias 
contracionistas.  Daí um apreciável grau de 
incerteza quanto às previsões mostradas acima.
De qualquer forma, a conjunção dessas políticas 
pode levar à valorização do câmbio, mormente 
do dólar americano, seguido das demais 
moedas mais fortes.  Esse movimento tem dois 
efeitos relevantes para o agronegócio brasileiro. 
Por um lado, o dólar alto tende a deprimir, em 
alguma medida, os preços internacionais de 
commodities.
Aliás, quedas já são esperadas especialmente 
para o segundo semestre de 2022 principalmente 
para algodão e milho, mas também para soja. 
Taxas negativas em relação a 2021 entre 10% 
e 15% são esperadas pelos mercados futuros. 
Entretanto, os patamares das commodities 
agropecuárias deverão permanecer mais 
próximos dos níveis relativamente elevados 
observados no período de 2010/15 do que os 
do quinquênio seguinte.
Todavia, algo semelhante parece ocorrer com 
os agroquímicos, cujos preços também voltaram 
(no decorrer de 2021) aos elevados níveis de 
2010. De fato, a FAO capta um co-movimento 
(alta correlação temporal) entre índices preços 
de produtos (FFPI) e insumos (GIPI) no mercado 
internacional.

O agronegócio é um setor bastante integrado internacionalmente do ponto de vista 
das suas exportações, que representam em torno de 25% do seu PIB.
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#SALMOS
Estagiária Juliana Dereviani - juliana.fatima@agpr5.com

Quase acabaram com a minha vida na terra,
mas não abandonei os teus preceitos.

Preserva a minha vida pelo teu amor,e obedecerei aos 
estatutos que decretaste.
A tua palavra, Senhor,

para sempre está firmada nos céus.
A tua fidelidade é constante por todas as gerações;

estabeleceste a terra, que firme subsiste.
Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje,

pois tudo está a teu serviço.
Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. 

Jamais me esquecerei dos teus preceitos,pois é por meio deles
que preservas a minha vida.

Salva-me, pois a ti pertençoe busco os teus preceitos!
Os ímpios estão à espera para destruir-me,

mas eu considero os teus testemunhos.
Tenho constatadoque toda perfeição tem limite;

mas não há limite para o teu mandamento.
Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro.

Os teus mandamentos me tornammais sábio que os meus inimigos,
porquanto estão sempre comigo.

Tenho mais discernimento
que todos os meus mestres,pois medito nos teus testemunhos.

Tenho mais entendimento que os anciãos,pois obedeço aos teus preceitos.
Afasto os pés de todo caminho mau para obedecer à tua palavra.

Não me afasto das tuas ordenanças,
 pois tu mesmo me ensinas.

Como são doces para o meu paladar as tuas palavras!
Mais que o mel para a minha boca! 

Ganho entendimento
por meio dos teus preceitos;

por isso odeio todo caminho de falsidade.
A tua palavra é lâmpadaque ilumina os meus passos

e luz que clareia o meu caminho.

Salmos 119 : 87 -105

#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

01/01
Yuri Bonfante de S Damin

Aniversariantes

08/01
Emerson Arend

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

Bem -Vinda Heloisa!
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Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Service
Maria Eduarda Faviano - maria.eduarda@agpr5.com

003-JBS Criciúma-SC
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
034-JBS Rolândia-PR
051-Macedo Campo Mourão-PR
053A-Cargill Quatro Pontes-PR
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
095-BRF Jataí-GO
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC

104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
112-JBS Brasilia-DF
115-Copacol Cafelândia-PR
172-Celucon Morro da Fumaça-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
298-JBS Xanxerê-SC
307-SoyaMill Rio Claro-SP
317-BRF Chapecó-SC
327-Itabom Itapui-SP

AGPR5 nas mídias 

Acesse nosso Facebook: 
https://pt-br.facebook.com/agpr5a5group/

Datas Comemorativas

#MARKE TINGEDESIGN
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Estagiária Manuella Florentino - manuella.silva@agpr5.com

01/01 - Confraternização Universal

04/01 - Dia Mundial do Braille

08/01 - Dia do Fotógrafo

09/01 - Dia do Astronauta

Estagiária Juliana Fátima - juliana.fatima@agpr5.com
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - Diálogo de Segurança

REVISTA PROTEÇÃO  133ABRIL / 2008

DICAS DO PROTEGILDO
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Teste seus conhecimentos sobre as características

e o uso correto deste EPI.

CAPACETE

UTILIZANDO CORRETAMENTE O

As características que dão
proteção são: um casco rígido que
resiste e desvia os objetos e uma

suspensão interna que age de forma
a absorver possíveis choques

Um capacete não apenas
protege da queda de objetos,

mas também protege de batidas
contra objetos fixos e condutores

energizados de baixa tensão

A suspensão do capacete é tão
importante quanto o casco:

- É constituída de
carneira, suportes e
uma armação que
deve ficar a pelo

menos 3 cm do casco, para promover
adequadamente a absorção de

choques e ventilação. O capacete deve
parecer que está distante da cabeça, e

fica "feio" mesmo.

- Sua regulagem deve ser feita
individualmente. Não use um capacete

com a suspensão desregulada

Atenção, também, aos sinais do
capacete como: perda de brilho,

esfarelamento do plástico,
sinais de exposição ao calor,

deformação e marcas de
substâncias químicas como

solventes

É necessário manter o capacete
em condições. Todas as partes são
substituíveis, e devem sempre ser
mantidas em bom estado. Cuide

dos sinais de desgaste da
suspensão como trincas,

rachaduras, rasgados, esfolados

- Usar a tira de jugular para evitar a queda do capacete

- Fazer um ajuste firme, mas confortável

- Esforçar-se para acostumar-se a usar a tira de jugular.

- Usar o capacete o tempo todo. Ele pode salvar sua vida
ainda hoje. As lesões na cabeça são muito sérias

Como recomendações finais lembre-se ainda de:

É preciso haver um
treinamento para o seu uso,

não basta simplesmente
fornecer o capacete


