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Fazer a coisa certa

• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc. 
• International Raw Materials Ltd.
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• K+S
• Nutrien
• OCP S.A.
• PhosAgro
• Shell Sulphur Solutions

• Simplot
• Sinofert Holdings Ltd.
• The Mosaic Company
• Yara International ASA

MEMBROS DO IPNI MEMBROS AFIlIADOS AO IPNI

• Arab Fertilizer Association (AFA)
• Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA)
• Fertiliser Association of India (FAI)
• Fertilizer Canada
• Fertilizers Europe
• International Fertilizer Association (IFA)
• International Potash Institute (IPI)
• The Fertilizer Institute (TFI)
• The Sulphur Institute (TSI)

Quantas vezes você já ouviu frases como “Eu gosto 
de fazer a coisa certa” ou “Tem de fazer o certo”?  
Mas, afinal, o que é o certo? 

O conceito de certo é relativo, pois depende da visão de quem 
o interpreta. Cada pessoa tem a sua verdade, que depende da sua 
vivência, das suas crenças, do seu intelecto, da sua moral. Por isso, 
há tanta polêmica. No entanto, temos que ter por princípio que a 
coisa certa é aquilo que proporciona algo de bom ao maior número 
possível de pessoas. Creio que isso deve ser um consenso geral.

O tema fica mais complexo quando se pensa em definir as 
prioridades na vida das pessoas. Uma pessoa pode passar pela vida 
desempenhando várias funções de forma correta, porém, ela pode 
ter habilidades e potencial para fazer algo diferente, com impacto 
muito maior para a sociedade.

Definir corretamente o que deve ser feito e fazê-lo de forma 
correta é uma das chaves para o sucesso e a satisfação pessoal. É 
gratificante ter a percepção do dever cumprido e poder dizer: “Isto 
realmente era a coisa certa a fazer. E, modéstia à parte, foi bem 
feito”.

O Brasil passa por um período conturbado e de muita inde-
finição, enfrentando profundas dificuldades econômicas e políticas. 
Discute-se qual o rumo que o País deve tomar, e diariamente somos 
submetidos a informações que nos surpreendem e, muitas vezes, 
nos decepcionam. Diante desse cenário é fácil desanimar, mas 
devemos ser otimistas.

Existem aspectos positivos no País, e um deles é a sua voca-
ção agrícola, o agribusiness, um grande negócio que gera mais da 
metade de toda a sua riqueza. É preciso, agora, superar os desafios. 
Os problemas existem, mas podem ser superados de forma bem 
feita. E fazer bem feito depende, essencialmente, do empenho de 
todos, de investimentos públicos e privados, bem como de mudanças 
nas políticas econômicas internas.

Portanto, neste novo ano que se inicia vamos promover, 
juntos, o que esta grande potência mundial do agronegócio tem de 
melhor: ampliar a produção de alimentos, fibras e energia, de maneira 
a consolidar a sua posição como líder mundial nesse setor. Esta me 
parece, sem dúvida, a coisa certa a ser feita.

Um excelente 2018 a todos os nossos leitores!!!


