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A FORÇA DO AGRO

• BHP Billiton
• CF Industries Holding, Inc. 
• International Raw Materials Ltd.
• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
• K+S KALI GmbH
• 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)

Aqueles com mais idade, ou mais experientes, são 
capazes de recordar o tempo em que a agricultura 
brasileira, lá pela década de 1950, resumiase às 

lavouras de canadeaçúcar em São Paulo e em alguns estados do 
nordeste, de café no Paraná e em São Paulo, de soja e milho nos 
estados da região sul, e uma vastidão de pasto de baixa produti
vidade no resto do país. 

Naquela época, o Cerrado nem era um sonho agrícola 
ainda. A participação do agronegócio no produto interno bruto 
(PIB) do país era de 55%, mas o volume financeiro não passava 
de US$ 7 bilhões por ano. A nação ainda não tinha prosperado...

Em 2017, a participação do Agro no PIB brasileiro ficou ao 
redor de 23%, com volume financeiro acima de US$ 500 bilhões, 
e vem crescendo neste ano. A diferença é brutal! 

O país prosperou imensamente nas últimas décadas, expan
diu fortemente suas fronteiras agrícolas e tem tido o privilégio 
de contar com o Agro para sustentar o superávit de sua balança 
comercial. 

Contudo, o Agro não é apenas soja, milho e cana, é todo o 
conjunto de pessoas e empresas que trabalham arduamente para 
alimentar e fornecer bens e serviços para a população majorita
riamente urbana do país, como: arroz, feijão, quiabo, berinjela, 
carne, ovos, queijo, salame, pesquepague e cavalgada para as 
férias das crianças, lenha para a pizza dos apaixonados no sábado 
à noite, madeira para o guardaroupa e a estante da sala de estar do 
metalúrgico, couro para o sapato do executivo da avenida Paulista e 
para o banco do automóvel de quem, possivelmente, nunca dirigiu 
em estrada de terra, entre outros.

O Agro é mais do que um número na economia de um grupo 
de gente que não gosta da vida na cidade; ele é o jeito de ser da 
nossa sociedade, somos todos nós, da roça ou da cidade! Acabar 
com o Agro, ou impedilo de prosperar mais, é arrancar um braço, 
derrubar da cama quem está sonhando, sufocar quem está apren
dendo a nadar, atropelar quem está indo à escola... 

A agropecuária está no sangue do brasileiro, é parte da 
nossa história, dos nossos sonhos e realizações. Desejar um futuro 
próspero ao Brasil é desejar uma agropecuária ainda mais forte!




