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Variação no valor dos 
alimentos na mesa da 

população mundial

Sem dúvida, o atual 
momento do cenário 
global é crítico. O 
mundo globalizado 
e os acontecimentos 
desses últimos dois 
anos estão causando 
efeitos em todos os 
setores

A mundialização do 
espaço geográfico 
por meio da interli-

gação econômica, política, 
social e cultural tem afetado 
principalmente os países 
emergentes, mas começa 
a ter reflexos nos países do 
G7 - Alemanha, Canadá, 
Estados Unidos, França, 
Itália, Japão e Reino Unido  
(os mais ricos e influentes 
do mundo).

No agronegócio,  a guerra 
da Rússia e Ucrânia está 
castigando um sistema ali-
mentar global já enfraque-
cido pela pandemia, pelas 
mudanças climáticas e por 
um choque energético.  As 
exportações ucranianas de 
grãos e oleaginosas prati-
camente pararam e as da 
Rússia estão ameaçadas. 
Juntos, os dois países for-
necem cerca de 14% das 
calorias, por meio do trigo, 
comercializadas pela huma-
nidade.

Os preços do trigo, 53% 
mais elevados desde o início 
do ano, saltaram mais 6% em 
meados de maio, após a Ín-
dia afirmar que suspenderia 
suas exportações em razão 
de uma onda de calor alar-
mante. Além disso, temos os 
efeitos da cadeia logística, 
onde portos, containers, 
combustível e tempo de 
entrega tem mudado seus 
parâmetros e elevado os 
custos da cadeia produtiva.

O resultado disso são os 
preços dos produtos alimen-
tícios nos supermercados. 

Mas, o problema não para 
por aí. O custo de produção 
para a próxima safra está 
alto, bem como os preços 
de combustíveis em geral 
e dos fertilizantes, juntos 
elevam os custos da mesa 
da população mundial. A 
Rússia e a Bielorrússia são 
responsáveis por uma gran-
de parcela das exportações 
de fertilizantes ou matérias 
primas como adubos e su-
primentos agrícolas, o que 
tem afetado bastante os 
preços para o agricultor.

Todo esse aumento do 
custo é repassado para o 
consumidor final. Assim, 
por parte do produtor, muita 
atenção na compra de insu-
mos, uma vez que dólar e 
petróleo têm variado consi-
deravelmente, e afetam em 
muito o custo de produção. 
Quanto à população, resta 
fazer muita pesquisa antes 
da compra, pois os preços 
dos alimentos devem variar 
bastante no comércio.

Como nação, o Brasil 
tem um papel fundamental 
nesse cenário global que 
se apresenta, uma vez que 
o mundo deve ganhar, de 
acordo com a ONU, mais 
dois bilhões de pessoas 
até 2050. Hoje as lavouras 
cultivadas por brasileiros 
alimentam quase um bilhão 
de pessoas no mundo. Se 
chegarmos a esse patamar 
global em termos de popu-
lação, o agronegócio brasi-
leiro vai precisar dobrar de 
tamanho em menos de 30 
anos, elevando sua produ-
ção para abastecer os lares 
de dois bilhões de pessoas. 

É uma grande oportu-
nidade. Será necessário 
muita gestão, tecnologia, 
sustentabilidade e inovação.

(*) - Coordenador nacional do 
Master em Gestão e Marketing do 

Agronegócio da ESPM, 
é mestre em Administração e 

Negociação (PUC-RS), MBA em 
Gestão e Marketing (ESPM-SP), e 

Engenheiro Agrônomo (UFPR).

Jorge Fernando Dietrich (*)

D - Liderança Entre os SUVs 
A Jeep® conquistou novamente no mês de junho a liderança do mercado 
de SUVs no Brasil, com 19,5% de participação no segmento e 11.659 
unidades vendidas. Com esse resultado, a marca também garantiu a 
liderança no segmento SUV no acumulado do ano de 2022, com 20,7% 
de participação entre os utilitários esportivos e 65.617 carros vendidos. 
Considerando o mercado nacional total (veículos de passeio e comer-
ciais leves), a Jeep fechou os seis primeiros meses do ano com 7,7% 
de participação, um crescimento de 0.4 p.p. em comparação ao mesmo 
período do ano passado. O Compass ainda marcou presença na lista dos 
dez modelos mais vendidos no primeiro semestre do ano, ocupando a 
sexta posição. 

E - Capacitação de Creators
Estão abertas as inscrições para a primeira edição da “Academia Itaú 
de Criadores”, iniciativa desenvolvida em parceria com a consultoria 
Youpix para profissionalizar produtores de conteúdo por meio de um 
programa de capacitação gratuito. O objetivo é dar mais autonomia 
a quem atua em um mercado em grande ascensão: o de conteudistas 
para as redes digitais. O curso, totalmente online, será realizado no 
mês de agosto, em duas etapas, e é destinado para pessoas maiores 
de 18 anos, que tenham um projeto de conteúdo ativo em uma rede 
social com o mínimo de 10 publicações. Os interessados podem se 
inscrever pelo link (https://www.itau.com.br/academia-itau) até o 
próximo dia 13.

F - Aviação Executiva
Entre os dias 9 e 11 de agosto, acontece mais uma edição da La-
bace, a maior feira de Aviação de Negócios da América Latina. O 
evento, que faz parte do calendário mundial de aviação executiva, 
será realizado novamente no Aeroporto de Congonhas e vai reunir 
os principais fabricantes, fornecedores de produtos e serviços da 
aviação executiva. São esperados potenciais compradores, donos 
de aeronaves, pilotos, entre outros. Com a pandemia, a aviação 
executiva vive um boom em todo o mundo, com o aumento do 
número de operações (pousos e decolagens) e a chegada de novos 
usuários. Gente que experimentou a produtividade da aviação 
executiva na pandemia e agora não abre mão. Mais informações: 
(https://labace.com.br).

A - Atendimento Jurídico
A Defensoria Pública da União (DPU) acaba de lançar o DPU Cida-
dão no WhatsApp, para facilitar o acesso de assistidos aos serviços 
da instituição. O chatbot foi desenvolvido pelo Serpro e tem como 
proposta orientar o cidadão sobre documentos necessários, unida-
des da DPU e requisitos mínimos para obter o atendimento jurídico 
gratuito. A solução reforça a atuação da DPU em sua missão de 
defender os mais necessitados. O chatbot municia a população com 
informações em tempo real, assertivas e confiáveis. Para acessar é 
necessário salvar o telefone [55] 61 3318 7617 na agenda telefônica 
do celular e iniciar uma conversa. Outras informações: (https://
www.dpu.def.br/).

B - Maior do Mundo
A Maturatta Friboi conquistou novamente o recorde de maior churrasco 
do mundo, com 52 mil porções de carne bovina servidas em um perí-
odo de 8 horas de evento, realizado na última semana em Goiânia. O 
recorde teve o reconhecimento do Guinness World Records. O evento 
teve a presença de 56 mil pessoas. O responsável pela curadoria da 
preparação dos pratos foi do mestre churrasqueiro Fernando Rodrigues 
do Churras 366, além de uma equipe de 200 pessoas que comandaram 
em torno de 105 estações de churrasco do evento e ofereceram aos 
convidados cortes como picanha, ancho, costela, fraldinha, short ribs, 
alcatra e costela premium. 

C - Objetos Postais
Os Correios realizarão, na terça-feira (12), em São Paulo, a venda 
de itens contidos em objetos postais classificados como refugo. Um 
objeto postal é classificado como refugo quando, cumulativamente, 
passa por tentativas de entrega, não é procurado pelo destinatário, 
nem pelo remetente e tem materializada a prescrição do prazo de 
direito à reclamação, conforme prevê o Código de Defesa do Consu-
midor. A alienação dos mais de 97 mil itens ocorrerá em 10 lotes. Os 
objetos incluem peças de vestuário, utensílios de casa, equipamentos 
eletrônicos e de microinformática, acessórios para veículos, bijuterias, 
livros, brinquedos, entre outros. Para participar, deve se cadastrar 
em (https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp). Ao concluir essa 
etapa, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma 
eletrônica para participar da disputa online. 

G -  Metaverso e IA
Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Festival de Inverno: Opor-
tunidades do Dataverso para fomentar a cultura Data Driven no Brasil, 
promovida pelo Labdata FIA Business School. Além de ser gratuita, a 
programação, que começa nesta segunda-feira (11), e vai até o dia 28, 
está cheia de novidades como minicursos, round table com especialistas, 
palestras e bolsas de estudos. O festival vai proporcionar amplo conheci-
mento nas áreas da ciência de dados, arquitetura e engenharia de dados e 
vai ajudar muito as pessoas quem têm algum cargo que precisa utilizar e 
tomar decisões baseadas em dados. São quatro minicursos para introduzir 
às tecnologias voltadas à análise de dados para tomadas de decisões. Saiba 
mais: (https://lp.labdata.fia.com.br/festival-de-inverno-2022).

H - Coletores Solares
A Associação Brasileira de Energia Solar Térmica (Abrasol) prevê crescimen-
to, ao longo do ano, de 22% do número de postos de trabalho no setor, que 
emprega hoje 42 mil pessoas direta e indiretamente. Em 2021, a atividade 
havia admitido seis mil trabalhadores, em decorrência do aumento da de-
manda e das instalações. No ano passado, a quantidade de reservatórios de 
água comercializados pelo setor foi de 201.398 unidades, com crescimento 
de 18,1% na comparação com 2020, revela o engenheiro Luiz Antonio dos 
Santos Pinto, presidente da Abrasol. O volume de produção de coletores 
solares térmicos somou 1,81 milhão de metros quadrados, representando 
aumento de 28% em relação a 2020. Saiba mais em: (https://abrasol.org.br/).

I - Seleção de Startups
O Brain, centro de inovação em negócios digitais fundado pela Algar Te-
lecom, está abrindo uma seleção de startups com soluções data driven e 
omnichannel. O objetivo é encontrar parceiros que atuem na camada de 
digitalização da experiência do cliente por meio de dados e informações 
de clientes, de maneira centralizada e segura, e que tenham interesse em 
constituir uma parceria com a Algar Telecom.  Nesta edição do “Brain 
Open – Desafio Evolução Digital”, podem participar startups brasileiras 
e portuguesas que estejam, no mínimo, em fase de tração, com clientes 
ativos, modelo de negócios validado e renda recorrente. Inscrições até o 
próximo dia 27, pelo site (https://innovationlatam.com/ch/algar). 

J - Festival Coreano
A vinda do grupo de K-Pop DKZ ao Brasil para duas apresentações no 
“K-Expo Weekend 2022”, que acontece no próximo fim de semana, é 
apenas uma das atrações do festival organizado pelo Centro Cultural 
Coreano no Brasil, neste sábado e domingo (9 e 10), no Bom Retiro 
(Praça Coronel Fernando Prestes, estação Tiradentes do Metrô), a 
partir das 15h, com entrada gratuita. Outras atrações serão a sessão de 
encontro de fãs com o cantor e ator Kim Woojim, que está no elenco da 
primeira série coreana produzida no Brasil, e a realização do concurso 
de “K-Pop World Festival”, que contará com a participação de 13 grupos 
finalistas vindos de Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza e Goiânia, além 
de São Paulo. Mais informações: (https://brazil.korean-culture.org/PT).
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Juntas, as duas propo-
sições somam repas-
ses iniciais de R$ 6,8 

bilhões. A verba deve sair 
do superávit financeiro do 
Fundo Nacional de Cultura 
e deverá ser operada por 
estados e municípios.

A Política Nacional Aldir 
Blanc de Fomento à Cul-
tura é uma homenagem 
ao compositor Aldir Blanc 
Mendes, que morreu em 
maio de 2020. A inicia-
tiva enumera 17 ações 
e atividades que podem 
ser financiadas. Entre 
elas, exposições, festivais, 
festas populares, feiras e 
espetáculos, prêmios, cur-
sos, concessão de bolsas 

A votação contou com a presença de artistas, empresários, 
produtores e secretários de Cultura.
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Em 2019, os brasileiros 
fizeram 20,9 milhões de 
viagens; em 2020, 13,6 
milhões, e em 2021, 12,3 
milhões. O número de via-
gens caiu 41% entre 2019 
e 2021. Em 2020, 98% das 
viagens foram nacionais 
e, no ano passado, esse 
percentual foi de 99,3%. 
O índice de viagens inter-
nacionais caiu de 3,8% em 
2019 para 0,7% em 2021. 
Apesar do turismo ter 
sido fortemente afetado 
pela pandemia, o motivo 
de não ter dinheiro para 
viajar permaneceu sendo 
o principal para a queda 
das viagens.

A analista da pesquisa, 
Flávia Vinhaes, também 
destaca que a crise sa-
nitária, com as medidas 
de afastamento social, a 
impossibilidade de pegar 
voos, o medo de contrair a 
doença ou mesmo por ter 
sido infectado pelo novo 
Coronavírus, foi importan-
te fator para a diminuição 
das viagens nacionais e 
internacionais nos dois 
últimos anos.

A pesquisa levantou, pela 
primeira vez, os gastos com 

Além da pandemia, o motivo de não ter dinheiro para viajar 
permaneceu sendo o principal para a queda das viagens.
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Caiu o índice 
de variação dos 
aluguéis 

O Índice de Variação de 
Aluguéis Residenciais (Ivar) 
registrou deflação (queda de 
preços) de 0,31% em junho, 
segundo a FGV. O indicador 
mede os preços dos aluguéis 
em quatro cidades brasileiras: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte e Porto Alegre. Em 
maio, o Ivar havia registrado 
inflação de 0,59%. Com isso, 
o índice acumula, em junho, 
taxa de inflação de 8,05% em 
12 meses, abaixo dos 8,83% 
acumulados no mês anterior.

“O Ivar deve começar a se as-
semelhar cada vez mais com o 
resultado acumulado do IPCA, 
uma vez que o IPCA vem sendo 
adotado como o indexador de 
contratos de aluguel residen-
cial. A partir desse segundo 
semestre, essa taxa de variação 
acumulada dos aluguéis deve 
estabilizar em torno de 8% a 
9%”, explica o pesquisador da 
FGV, Paulo Picchetti.

São Paulo foi a única cidade a 
registrar inflação no Ivar de ju-
nho (0,86%). No mês anterior, 
o indicador havia apresentado 
deflação de 0,26%. As demais 
cidades apresentaram defla-
ção em junho: Rio de Janeiro 
(-0,26% ante uma inflação de 
1,31% no mês anterior), Por-
to Alegre (-0,27% ante uma 
inflação de 0,87% em maio) e 
Belo Horizonte (-4,12% ante 
uma inflação de 1,97% em 
maio) (ABr).

Congresso garante mais 
recursos para setor cultural
Com a presença em Plenário de artistas, empresários, produtores e secretários de Cultura, o Congresso 
Nacional derrubou, na noite de terça-feira (5), os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei Aldir Blanc 2 
e à Lei Paulo Gustavo, ambas criadas para incentivar atividades culturais

do patrimônio cultural, 
construção ou reforma de 
museus, bibliotecas, centros 
culturais e teatros, aquisição 
de imóveis tombados para 
instalação de equipamentos 
culturais e manutenção de 
companhias e orquestras. 

Já a Lei Paulo Gustavo, que 
morreu em maio de 2021, 
também vítima da Covid-19, 
autoriza repasse de recursos 
federais a estados e municí-
pios para fomento de ativida-
des e produtos culturais. Do 
total a ser liberado R$ 2,797 
bilhões devem ir para o setor 
de audiovisual. O restante 
(R$ 1,065 bilhão) será repar-
tido entre outras atividades 
culturais (Ag.Senado).

de estudo e realização de 
intercâmbio cultural.

O dinheiro também poderá 

ser usado para aquisição de 
obras de arte, preservação, 
organização, digitalização 

Viagens têm queda 
de 41% entre 2019 e 2021

turismo. Em 2021, as despe-
sas totais em viagens nacio-
nais com pernoite somaram 
R$ 9,8 bilhões, contra R$ 11 
bilhões em 2020. Em 2021, 
os maiores gastos foram em 
viagens para São Paulo (R$ 
1,8 bilhão), Bahia (R$1,1 
bilhão) e Rio de Janeiro (R$1 
bilhão). Uma em cada cinco 
viagens (ou 20,6% delas) foi 
para o estado de São Paulo, o 
destino mais procurado. Mi-
nas Gerais (11,4%) e Bahia 
(9,5%) vieram em seguida.

Entre os motivos de la-
zer, em 2020, 55,6% das 
viagens foram em busca de 
turismo de sol e praia. Em 
2021, esse percentual foi de 
48,7%. Viagens de natureza, 

ecoturismo ou aventura 
responderam por 20,5% 
em 2020 e 25,6% em 2021. 
Cerca de 57,2% das viagens 
de 2021 foram em carro 
particular ou de empresas, 
12,5% em ônibus de linha e 
10,2% de avião. Do total de 
viagens em 2021, cerca de 
14,6% foram profissionais 
e 85,4%, pessoais.

Como principal local de 
hospedagem, a casa de 
amigos ou parentes supe-
rou as demais modalidades, 
representando, em 2021, 
42,9% entre as alternativas. 
Em segundo lugar, ficou a 
opção hotel, resort ou flat, 
com 14,7%, diz o IBGE 
(ABr).


