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Edição 295 - W34

Palavra do Presidente
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Ostra feliz não faz pérola

Dia desses, me deparei com o livro do Rubem Alves, e seu curioso título: “Ostra Feliz não faz pérola”. 
É incrível a conexão entre esse título e o momento de superação e transformação pelo qual nós e 
nossos negócios estão passando.

Segundo conta o autor: “A ostra, para fazer uma pérola, precisa ter dentro de si um grão de areia 
que a faça sofrer. Sofrendo, a ostra diz para si mesma: ‘Preciso envolver essa areia pontuda que me 
machuca com uma esfera lista que lhe tira as pontas.... Ostras felizes não fazem pérolas...pessoas 
felizes não sentem a necessidade de criar. O ato criador, seja na ciência ou na arte, surge sempre 
de uma dor”.

É interessante que no ecossistema de inovação, principalmente quando se estuda o movimento das 
startups, a questão entre dor ou problema e a partir disso a criação de uma solução é algo sempre 
lembrado em qualquer livro, palestra ou pitch, a apresentação curta que as startups normalmente 
realizam para se apresentar à investidores e ao seu mercado.

As boas startups normalmente acabam sendo aquelas que não somente conseguem entender melhor 
as dores de seu mercado, mas conseguem desenvolver e principalmente entregar uma solução que 
minimize ou resolva à essa dor ou problema.

É certo que a pandemia foi o “grão de areia” em nossos negócios, trazendo uma nova realidade 
incômoda, desconfortável, mas que muitas empresas, após o baque inicial de questões como 
restrições e queda de movimento, tem conseguido aos poucos superar os desafios, inovar e criar 
suas próprias “pérolas”.

As “pérolas”, ou seja, a soluções que foram criadas para a comunicação, venda, e divulgação 
de produtos e serviços que levavam anos sendo discutidas em salas de reuniões, planilhas e 
apresentações em PowerPoint, foram criadas e colocadas em prática em questão de semanas, ou 
em alguns casos, apenas alguns dias.

Descobrimos o poder da resiliência nos negócios, que deixa de ser um adjetivo de inspiração ou algo 
a ser buscado, para ser uma das principais forças de qualquer negócio que busque perenidade.

Por conta dessas pérolas, vale lembrar que muitas empresas sairão da pandemia mais fortes, mais 
ágeis e digitalizadas, acompanhando o novo modelo de comportamento de seus clientes, e buscando 
uma eficiência e uma busca por resultados ainda maior. É certo que se por um lado as empresas ou 
até mesmo segmentos inteiros de mercado que não souberam se estruturar ou inovar vão acabar 
sendo esquecidos ou substituídos pelo caminho, de outra maneira, teremos novos gigantes surgindo.

E se passar pela dor da transformação ainda é algo que crie resistência nas empresas, parafraseando 
novamente o autor, me veio outra de suas célebres citações:

“Milho de pipoca que não passa pelo fogo, continua sendo milho de pipoca. Assim acontece com a 
gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo 
fogo, fica do mesmo jeito, a vida inteira”

E se no caso do texto e realidade que vivíamos antes da pandemia passar pelo fogo ainda podia ser 
algo opcional para os negócios, dado o novo contexto, é um rito obrigatório.
Use a pandemia para virar pipoca!

https://administradores.com.br/artigos/ostra-feliz-n%C3%A3o-faz-p%C3%A9rola

Salmos
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta.
Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e 
em ferro;

Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do 
Altíssimo.
Portanto, lhes abateu o coração com trabalho; tropeçaram, e não houve quem os 
ajudasse.
Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades.
Tirou-os das trevas e sombra da morte; e quebrou as suas prisões.
Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos 
dos homens.
Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro.
Os loucos, por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniqüidades, são 
aflitos.
A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até às portas da morte.
Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades.
Enviou a sua palavra, e os sarou; e os livrou da sua destruição.
Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos 
dos homens.
E ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo.
Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas.
Esses vêem as obras do Senhor, e as suas maravilhas no profundo.
Pois ele manda, e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas.
Sobem aos céus; descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias.
Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino.

Salmos 107:9-27
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Gestão de Pessoas
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

20/08 - Igor Paulino da Silva 23/08 - Delmir Edson Fiedler

18/08 - Dia do Estagiário
18/08 - Dia da Revolução Cultural
19/08 - Dia Mundial da Fotografia
23/08 - Dia da Injustiça

Datas Comemorativas
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Recordações da AGPR5
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

09.07.2009 - Foto - Entrega Troféus (AGPR5)

Compartilhando
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br
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Inovação 
Eduardo Marques Vicente - eduardo.marques@agpr5.com

O processo produtivo em frigoríficos é, em grande parte, manual com algumas ilhas de máquinas. 
Não existe sinergia entre sistemas, pessoas e processos, ou seja, a informação não flui dentro do 
processo e também não flui de forma automática para ambiente externo. Com base nesse típico, são 
relatados os seguintes problemas:

- Falta de informação para tomada de decisão;
- Gasto de insumo acima do necessário;
- Falta de produtividade;
- Replicar a mesma informação em locais diferentes de forma manual;
- Perda de informação;
- Não existe registro de eventos;
- Não existe cruzamento de informações sobre lote/aviário para monitoração de eficiência de 
produção;
- Ausência de rastreabilidade do produto;
- Não é conhecido o número real de aves e rastreio dentro do abate;
- Interação com SIF de forma manual.

Diante dos problemas destacados, nos comprometemos com o objetivo de desenvolver um produto 
chamado GEMBA FOODS que tivesse a função de controlar parte do processo, “conversar” em alto 
nível com as máquinas especificas que existem dentro do processo de abate, coletar todos os dados 
do chão de fábrica e gerenciar todo o complexo do frigorifico, desde o recebimento do produto (ave, 
bovino, suíno, etc) até a expedição e as utilidades do processo. Sendo que a premissa inicial para o 
projeto é gestão da informação e a disponibilidade da mesma em uma plataforma WEB. O resultado 
esperado após a conclusão de todo o projeto e implantação é:

- Obter a rastreabilidade do produto desde o recebimento até a entrada da condena (mínimo);
- Registrar e cruzar as informações de qualidade de ave com o aviário correspondente e gerar 
relatório sobre produtividade/eficiência de cada aviário;
- Detectar problemas de manejo e destacar os mais eficientes e menos eficientes;
- Utilizar os recursos necessários para o processo e não ter uso excessivo, como exemplo a utilização 
de água para cada linha do processo;
- Gerar informação em tempo real para gestão;
- Dar mobilidade a informação dentro e fora do abate;
- Remover a utilização de anotações em planilhas e transcrição de informação; e
- Interagir entre chão de fábrica e corporativo.

Após alguns meses de desenvolvimento, estamos chegando na reta final de implantação no nosso 
cliente/parceiro VIBRA na unidade de Pato Branco-PR que faz o abate de frango. A etapa inicial de 
implantação do GEMBA FOODS na unidade compreende desde o recebimento da ave na balança, 
descanso de aves, recebimento de aves, pendura, sangria, escaldagem, depenagem, evisceração e 
resfriamento de carcaças.

Equipe envolvida no desenvolvimento e implantação do GEMBA FOODS na Vibra:

Automação e Software:

IFI 2020.05 - Gemba 

- Daniel Feliciano Felipe;
- Marcelo Milioli Bristot Filho;
- Felipe Beltrão de Melo;
- Remco Kinkelaar.

Instalação Elétrica e Quadros:

- Luiz Gustavo Scarpatto Bacelos;
- Maurício de Souza Accordi;
- João Pedro Remor;
- Delmir Edson Fiedler;
- Marcio Joel Winter Behn;
- Gustavo de Macedo.

Projetos e Indústria mecânica
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
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C007 - Cooprata - Prata/MG
C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C178 - JBS - Guapiaçú/SP
C201 - BsBios - Marialva/PR
C210 - Savana - Ribas do Rio Pardo/MS

C298 - 
JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C310 - ADORO - São Carlos/SP
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
C315 - JBS - Mafra/SC
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:

Projetos e Obras Elétricas/Mecânicas
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:

Automação e Software
Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

C002 - JBS - Nuporanga/SP
C010 - Bunge - Rondonópolis/MT
C054A - JBS Aves - Morro Grande/SC
C055 - GT Foods - Paranavaí/PR
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG

C275 - Zaffari - Porto Alegre/RS
C278 - JBS Foods - Garibaldi/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
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002-JBS Nuporanga-SP
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
028-Pif Paf Patrocínio-MG
031-JBS Dourados-MS
043-Mantiqueira Primavera do Leste-MT
049-Agrogem Montenegro-RS
053-Becker’s Quatro Pontes-PR
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
055-GT Foods Paranavaí-PR
057-Granja Alvorada Angatuba-SP
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
066-Vibra Sete Lagoas-MG
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
076-Poli-Nutri Treze Tílias-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO

091-SCALA Sacramento-MG
095-BRF Jataí-GO
099-Farben Içara-SC
102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
104-Vibra Itapejara D’Oeste-PR
106-Salus Group Santo Antonio de Posse-SP
107-Correcta Ponta Porã-MS
115-Copacol Cafelândia-PR
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
191-Andali Rondonópolis-MT
200-Pozosul Capivari de Baixo-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
272-Nutribio Sinop-MT
278-JBS Foods Garibaldi-RS
284-Agroval Coromandel-MG
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP
1010-Italcol Girón-CO

Service & Suporte prestou atendimento aos clientes:

Service
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com
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Segurança no Trabalho
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - DIÁLOGO DE SEGURANÇA

Lesão nas Costas. 

Lesões repetidas nas costas podem se tornar crônicas.
Podemos evitar estas lesões nas costas.

Se reconhecermos algumas de suas causas e procurar evitar males maiores. A maioria das 
lesões nas costas resulta das seguintes causas:

• Levantamento de cargas com o corpo em posição errada;
• Levantamento de objetos abaixo do nível do solo;
• Tentativa de ser o forte, ou seja, levantar pesos acima da capacidade da pessoa;
• Escorregões quando transportando objetos ou operando ferramentas;
• Posição de trabalho incorreto e frequente.

A maioria de vocês já sabe como levantar do chão um peso corretamente?

Todos nós temos limitações quando temos de levantar um peso, pois nosso organismo não foi 
moldado como levantador e transportador de cargas.  

Em locais onde o terreno é irregular o risco ainda é maior. Solicite ajuda aos companheiros. 
Nunca gire o corpo ao levantar ou transportar objetos pesados, mude a posição dos pés.

Sua coluna e músculos não foram preparados para suportar pressão ou tensão superior a 
determinados limites característicos de cada um.


