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“THE FUTURE CAN NOT BE PREDICTED. 

THE FUTURE CAN ONLY BE INVENTED.” 

“O FUTURO NÃO PODE SER PREDITO. 

O FUTURO PODE APENAS SER INVENTADO.” 

Denes GÁBOR/Hungria 
 

Prêmio Nobel 1973 – 
Holografia 

 

Dois slides 



 

“Ruralistas costumam ser muito malvistos por certos 

setores minoritários e barulhentos. Apanham de todo 

mundo: das esquerdas, dos verdes, dos índios, da 

imprensa, de atores e atrizes “progressistas”, de fanáticos 

do aquecimento global, do Bono Vox, do Sting, .....  

Em suma, este é um dos únicos países do mundo em que 

os que produzem riquezas são alvo da fúria dos que 

produzem discursos. 

(Reinaldo Azevedo) 

 

Três slides 



INTERNATIONAL PLANT 

NUTRITION INSTITUTE 

(IPNI) 



IPNI: Informações Gerais e Missão 
 

• O “International Plant Nutrition Institute” (IPNI) é uma 

organização sem fins lucrativos dedicada a desenvolver 

e promover informações científicas  sobre o manejo 

responsável dos nutrientes das plantas – N, P, K, 

nutrientes secundários, e micronutrientes – para o 

benefício da família humana. 



IPNI: Equipe Científica 
 

 

“Nos treinamos os que treinam e  
influenciamos os que influenciam” 

 

Dr. Terry Roberts - President IPNI  



Nosso Site 
 

Endereço:   
http://brasil.ipni.net 



Publicações do IPNI Brasil 
 



TENDÊNCIAS PARA  
O AGRIBUSSINESS 



Tendências Colaboradores 

Aumento na produção de alimentos para suprir a demanda da 
população em crescimento. Mudança demográfica. (TF). 

T. Roberts, P. 
Fixen, C. Snyder, 

A. Roy, K. 
Majumdar 

Com o aumento do padrão de vida da população, as dietas nos países em desenvolvimento 
incluirão mais proteína, requerendo aumento na produção de cereais forrageiros e de 
animais, além de frutas e vegetais (TF). 

T. Roberts, C. Snyder, 
A.Roy 

Aumento na demanda por fibras e madeira (TF). C. Snyder 

Melhora na conectividade e transparências dos mercados, por meio da comunicação 
eletrônica, com maior controle do preço dos produtos pelos agricultores (TF). 

R. Norton 

A Produção de culturas orgânicas comporá uma pequena parte da produção agrícola 
mundial tendo em vista que este sistemas são incapazes de produzir o volume de alimento 
requerido para satisfazer as demandas crescentes (TF). 

G. Blair 

A incerteza das previsões sobre os impactos globais levará os agricultores à experiência 
com diversas culturas e sistemas de produção. Sistemas de mercado para novas culturas em 
áreas específicas deverão ser desenvolvidos (TD). 

G. Blair, H. Reetz 

Especulações de mercado por parte de investidores não primariamente interessados na 
agricultura levará a flutuações incontroláveis nos preços (TF). Políticas devem ser 
desenvolvidas para proteger os produtores agrícolas de tais atividades (TD). 

G. Blair 

A economia provavelmente continuará pressionando a agricultura, de modo que somente os 
melhores gestores serão capazes de produzir com lucro consistente (TF). 

H. Reetz 

Tendências da Agricultura Mundial nos 
Próximos Anos/Décadas 

- Área: Geral - 
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VEJA: “Megacidades, O inchaço das áreas 
urbanas preocupa mais que o 
aquecimento global” 



“You Cannot 
Build Peace on 

Empty  
Stomachs.” 

  
 John Boyd Orr 
Nobel Peace Laureate 

First FAO Director General 

Extraído de Borlaug, 2007 



Tendências Colaboradores 

Aumento na produção de alimentos para suprir a demanda da população em crescimento. 
Mudança demográfica. (TF). 

T. Roberts, C. Snyder, 
A. Roy 

Com o aumento do padrão de vida da população, as dietas nos países 
em desenvolvimento incluirão mais proteína, requerendo aumento 
na produção de cereais forrageiros e de animais, além de frutas e 
vegetais (TF). 

T. Roberts, C. 
Snyder, A.Roy 

Aumento na demanda por fibras e madeira (TF). C. Snyder 

Melhora na conectividade e transparências dos mercados, por meio da comunicação 
eletrônica, com maior controle do preço dos produtos pelos agricultores (TF). 

R. Norton 

A Produção de culturas orgânicas comporá uma pequena parte da produção agrícola mundial 
tendo em vista que este sistemas são incapazes de produzir o volume de alimento requerido 
para satisfazer as demandas crescentes (TF). 

G. Blair 

A incerteza das previsões sobre os impactos globais levará os agricultores à experiência com 
diversas culturas e sistemas de produção. Sistemas de mercado para novas culturas em áreas 
específicas deverão ser desenvolvidos (TD). 

G. Blair, H. Reetz 

Especulações de mercado por parte de investidores não primariamente interessados na 
agricultura levará a flutuações incontroláveis nos preços (TF). Políticas devem ser 
desenvolvidas para proteger os produtores agrícolas de tais atividades (TD). 

G. Blair 

A economia provavelmente continuará pressionando a agricultura, de modo que somente os 
melhores gestores serão capazes de produzir com lucro consistente (TF). 

H. Reetz 

Tendências da Agricultura Mundial nos 
Próximos Anos/Décadas 

- Área: Geral - 



Tendências da Agricultura Mundial nos 
Próximos Anos/Décadas 

- Área: Geral - 
Tendências Colaboradores 

Aumento na produção de alimentos para suprir a demanda da população em crescimento. 
Mudança demográfica. (TF). 

T. Roberts, C. Snyder, 
A. Roy 

Com o aumento do padrão de vida da população, as dietas nos países em desenvolvimento 
incluirão mais proteína, requerendo aumento na produção de cereais forrageiros e de 
animais, além de frutas e vegetais (TF). 

T. Roberts, C. Snyder, 
A.Roy 

Aumento na demanda por fibras e madeira (TF). C. Snyder 

Melhora na conectividade e transparências dos mercados, por meio da comunicação 
eletrônica, com maior controle do preço dos produtos pelos agricultores (TF). 

R. Norton 

A Produção de culturas orgânicas comporá uma pequena parte da produção agrícola 
mundial tendo em vista que este sistemas são incapazes de produzir o volume de alimento 
requerido para satisfazer as demandas crescentes (TF). 

G. Blair 

A incerteza das previsões sobre os impactos globais levará os agricultores à experiência 
com diversas culturas e sistemas de produção. Sistemas de mercado para novas culturas 
em áreas específicas deverão ser desenvolvidos (TD). 

G. Blair, H. Reetz 

Especulações de mercado por parte de investidores não 
primariamente interessados na agricultura levará a flutuações 
incontroláveis nos preços (TF). Políticas devem ser desenvolvidas 
para proteger os produtores agrícolas de tais atividades (TD). 

G. Blair 

A economia provavelmente continuará pressionando a agricultura, de modo que somente 
os melhores gestores serão capazes de produzir com lucro consistente (TF). 

H. Reetz 



Tendências da Agricultura Mundial nos 
Próximos Anos/Décadas 

- Área: Ambiental - 

Tendências Colaboradores 

Com o aumento na competição por água entre agricultura e uso 
ambiental, industrial e urbano, menos água estará disponível 
para irrigação, e será necessário utilizá-la de modo eficiente 
(TF). Isso provavelmente ocorrerá com o uso de melhores 
sistemas de distribuição de água. 

T. Roberts, C. 
Snyder, G. Blair 

Desenvolvimento de culturas e processos alternativos para biocombustíveis 
(fontes de energia renováveis; TF). 

A. Roy, C. Snyder 

Maior preocupação e pressão da sociedade relacionada à poluição ambiental. 
População urbana exigirá alimento nutritivo e seguro bem como água e ar limpos. 
Impacto no padrão de consumo (TF, TD). 

T. Roberts, C. 
Snyder, N. Chien, H. 

Reetz, F. García 

Mudanças climáticas produzirão seca e altas temperaturas nas regiões de média 
latitude e, por outro lado, aumento na extensão de terras agricultáveis para 
produção de alimento nas regiões de menor latitude, como Canadá e Rússia (?). 

R. Norton, A. Roy 



Tendências da Agricultura Mundial nos 
Próximos Anos/Décadas 

- Área: Ambiental - 
Tendências Colaboradores 

Com o aumento na competição por água entre agricultura e uso ambiental, 
industrial e urbano, menos água estará disponível para irrigação, e será 
necessário utilizá-la de modo eficiente (TF). Isso provavelmente ocorrerá com o 
uso de melhores sistemas de distribuição de água. 

T. Roberts, C. 
Snyder, G. Blair 

Desenvolvimento de culturas e processos alternativos para biocombustíveis 
(fontes de energia renováveis; TF). 

A. Roy, C. Snyder 

Maior preocupação e pressão da sociedade relacionada à poluição 
ambiental. População urbana exigirá alimento nutritivo e seguro 
bem como água e ar limpos. Impacto no padrão de consumo (TF, TD). 

T. Roberts, C. 
Snyder, N. Chien, 

H. Reetz, F. 
García 

Mudanças climáticas produzirão seca e altas temperaturas nas regiões de média 
latitude e, por outro lado, aumento na extensão de terras agricultáveis para 
produção de alimento nas regiões de menor latitude, como Canadá e Rússia (?). 

R. Norton, A. Roy 

Dr. N. Borlaug, ganhador do Prêmio Nobel 
(1993), declarou:  

“O dilema é: alimentar uma população fértil 
com solos inférteis em um mundo frágil”.  



Como nunca antes estamos sob a 
mira/lupa da sociedade em geral 

Extraído: Fixen, 2008. 
 

• Preços e 
fornecimento 

• Utilização de 
áreas naturais 

• Nitratos na água 

• Zonas de hipoxia 

• Emissão GEE 

• Qualidade do ar 

 “Tremendo incentivo/pressão 
para se utilizar insumos de 

forma adequada” 



BRASIL: UM PAÍS COM VOCAÇÃO 
PARA O AGRIBUSINESS 



RESUMO 

SOLO 

Potencial para Agribusiness: Solo 
• 100 M ha de solo virgem 
• 170 M ha de pasto (1/2 degradado) 



RESUMO 

SOLO 

CLIMA 

• Generalmente mais do que 1.000 mm de 
chuva por ano. 

• Excelente radiação solar. 

Duas ou mais culturas no mesmo ano 

Potencial para Agribusiness: Clima 



RESUMO 

SOLO 

CLIMA 

ÁGUA 

• Aproximadamente 25% da água 
disponível no mundo 

Potencial para Agribusiness: Água 



RESUMO 

SOLO 

CLIMA 

ÁGUA 

MÃO DE OBRA 

• Técnica e operacional 

Potencial para Agribusiness:  
Mão de obra 



RESUMO 

SOLO 

CLIMA 

ÁGUA 

MÃO DE OBRA 

PESQUISA 

Estação Experimental Fund. MT, Itiquira 

• Focando o campo 

Potencial para Agribusiness: 
Pesquisa 



Source: ABAG 

Suco 
Laranja Açucar Café Carne Soja Frango Milho Suínos Celulose 

 
 
 

Produção 

 
 
 

55% 21% 34% 17% 30% 15% 8% 3% 14,2 MM 
ton/ano 

Exportação 

 
 
 

77% 45% 28% 20% 39% 35% 18% 8% 10,6 MM 
ton/ano 

Brasil:  
Líder Emergente em Agribusiness 
• Número 1 como produtor e exportador de vários produtos. 



Fonte: Alves et al., 2010 

• Benefícios Sociais: 30 anos de diminuição no preço da 
cesta básica (total de 45%). 

Brasil: Líder Emergente em Agribusiness 



• Benefícios ao Ambiente: Se o Brasil mantivesse o 
mesmo nivel de tecnologia dos anos 60 seria 
necessário desmatar 145 Milhões ha de floresta para 
termos a mesma produção de grãos de hoje. 

Brasil: Líder Emergente em Agribusiness 



Agribusiness  
Olhando para o Futuro 

• A FAO estima que o 
Brasil poderá ser 
responsável em média 
por até 40% no aumento 
na comercialização de 
produtos agrícolas em 
anos futuros. 



Agribusiness (O Futuro) ...  
Os maiores desafios na minha opinião 

• Consciência política da nossa vocação. 
• Logística. 
• Risco na inadequação da tecnologia e dos 

insumos de produção. 



FRASE DE 1920  
Frase da filósofa russo-americana Ayn Rand (judia, 

fugitiva da revolução russa, que chegou aos Estados 
Unidos na metade da década de 1920), mostrando uma 

visão com conhecimento de causa: 
 

”Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a 
autorização de quem não produz nada. Quando comprovar que o 
dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores. 

Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por 
influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos 
protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão 
protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é 

recompensada, e a honestidade se converte em auto sacrifício, 
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade 

está condenada”. 

Desafio 



Pesquisa da ONU  

• Sem stress. É apenas 
uma brincadeira.  Entre 
outras coisas alguns dos 
meus melhores amigos 
são Argentinos. 



DESAFIO: INVERDADES, MITOS  
E FATOS 



EXEMPLO 1: 

ORGÂNICOS 



Mitos e Fatos em Escala Mundial 
(Mitos Fatos 2) 

PRODUTOS ”ORGÂNICOS” SÃO MAIS ADEQUADOS E 
DE MELHOR QUALIDADE 
 

• Equívoco sob o ponto de vista dos fertilizantes mas TF 
 



Qualidade Nutricional dos Alimentos: 
Orgânicos Versus Convencionais 

• Trabalho publicado em American Journal of Clinical 

Nutrition. 

• Nutritional quality of organic foods: a systematic review. 

• Conclusão: Não há evidências de que os alimentos 

produzidos organicamente são nutricionalmente 

superiores aos alimentos produzidos convencionalmente. 

 

Fonte:  Dangour et al., 2009. 
 



EXEMPLO 2: 

SOBRE INSUMOS 



Mensagens Equivocadas para a 
Sociedade (Brasil) 



Fonte: Murrell, 2009. 
 



  

Endereço: http://www.nutrientesparaavida.org.br 



EXEMPLO 3: 

SOBRE OS AGRICULTORES 

E O SETOR DA AGROPECUÁRIA 



Precisamos modificar a concepção totalmente 

equivocada de que somos agentes a poluir e deteriorar o 

ambiente ou que não trazemos contribuição social. Há 

necessidade de divulgarmos de forma insistente que 

somos pelo ambiente, que inclusive criamos situação de 

melhor condição ambiental e que somos fundamentais 

para a paz no mundo. 

 

  

Somos Importantes 



Quantos no Brasil atual são 

os grupos de profissionais 

com maior importância do 

que este que se encontra 

reunido aqui hoje? 





PRECISAMOS NOS COMUNICAR  

MELHOR COM A SOCIEDADE 



NÃO EXISTE E CADA VEZ MAIS NÃO 
EXISTIRÁ ESPAÇO PARA AMADORISMO 



Alta exatidão 
Baixa precisão 

Alta exatidão 
Alta precisão 

Baixa exatidão 
Alta precisão 

“Agricultura de precisão é importante mas não 
devemos perder de vista que o que mais falta é 

precisão na agricultura” 



MANEJO DE NUTRIENTES 4C 

• Fonte Correta 
– Adequar fonte de 

fertilizante as 
necessidades da cultura 

• Dose Correta 
– Adequar dose as 

necessidades da cultura 
• Época Correta 

– Tornar nutriente(s) 
disponível quando as 
culturas necessitam 

• Local Correto 
– Aplicar e manter os 

nutrientes em local 
acessível as culturas 



 

 Um técnico é chamado por uma empresa para avaliar o problema em um 
computador extremamente valioso. 

 Após estudo detalhado do caso o técnico desliga o computador, abre um 
compartimento específico e dá uma volta e meio em um parafuso. 

 Religa então a máquina que passa a funcionar perfeitamente. 

 O dono da empresa lhe dá os parabéns e pergunta quanto é o serviço. 

 Fica furioso ao ter conhecimento que o valor cobrado é de R$ 10.000. Diz que 
não vai pagar a menos que o técnico envie uma fatura especificando tudo o que 
foi feito. 

 O técnico balança a cabeça e vai embora  satisfeito. 

 No outro dia a fatura é enviada e após leitura o dono da empresa – pessoa de 
bom senso - decide pagar de imediato os R$ 10.000. 

 A fatura especificava: 

• Apertar um parafuso ..............................  R$         20,00 

• Saber qual parafuso apertar .................  R$     9.980,00 
 

VALOR DO SERVIÇO: COMO AVALIAR? 



VALORIZAÇÃO DE CADA  

SER HUMANO 



VOCÊ É MUITO BOM E O 

MELHOR EM ALGO 



 

ATÉ VOCÊ SE TORNAR CONSCIENTE O 

INCONSCIENTE IRÁ DIRIGIR SUA VIDA 

E VOCÊ VAI CHAMAR A ISTO DE 

DESTINO 
 C. G. JUNG 



NOBREZA HUMANA 



TEXTO DA NOBREZA HUMANA 

C. DRUMMOND DE ANDRADE 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Dr. Luís Ignácio Prochnow 
Diretor IPNI - Programa Brasil 

 
Silvia Regina Stipp e Abdalla 

Evandro Luis Lavorenti 
 

AGRONOMIA: 
O FUTURO CHEGOU 

 
 
 

 

  
 
 

AGRONOMIA ENGENHARIA FLORESTAL 

Palestra Motivacional 



INFOAG 2015. 
Dr. Harold Reetz 

 Alguns poucos fazem acontecer. 

 Um certo número de pessoas assistem ao que esta 

acontecendo. 

 A grande maioria se surpreende com o que 

aconteceu.  

 



POETA ESPANHOL 

ANTONIO MACHADO 

CAMINANTE, NO HAY CAMINO. 

SE HACE LO CAMINO AL CAMINAR. 

Luciano Pires 

O Meu Everest 



SUCESSO A TODOS, EM ESPECIAL  
SUCESSO AS MULHERES DO 

AGRONEGÓCIO, E 
MUITO GRATO PELA ATENÇÃO! 

 
@IPNIBrasil 

IPNIBrasil 

http://brasil.ipni.net/news.rss 
 

Website: http://brasil.ipni.net 
Telephone/fax: 55 (19) 3433-3254 
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