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Palavra do Presidente
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Agronegócio e 
Desenvolvimento Sustentável.

Mas o que é afinal agronegócio? Ou em inglês Agribusiness?

Nada mais é do que agricultura sofisticada, senão vejamos: Os avanços tecnológicos 
mudaram radicalmente a fisionomia das propriedades rurais, sobretudo nos últimos 50 anos. 
Houve uma migração muito grande do meio rural para os centros urbanos, notadamente as 
Capitais o que motivou um “inchaço” das capitais e respectivas regiões metropolitanas. Com 
essa migração tão acentuada aqueles que permaneceram no campo tiveram que produzir 
mais excedentes para alimentar aquele enorme contingente que foi morar nas grandes 
cidades e seus entornos, muito embora essa migração não tenha ocorrido apenas para os 
grandes centros. A população urbana, de um modo geral, cresceu assustadoramente.

O desafio era e ainda é alimentar essa grande massa de pessoas, com um número cada 
vez mais reduzido de pessoas trabalhando no campo. Felizmente surgiu a mecanização e 
o avanço tecnológico no meio rural foi enorme provocando com isso enormes índices de 
produtividade.

As propriedades rurais que antes se preocupavam com a subsistência passam a produzir 
cada vez mais excedentes e com isso, segundo Massilon J. Araújo em seu Livro intitulado 
Fundamentos do Agronegócio, as propriedades rurais perdem sua auto-suficiência; passam 
a depender sempre mais de insumos e serviços que não são seus; especializam-se em 
determinadas atividades, dentre outros fatores que envolvem uma produção em escala 
industrial.

Todos esses fatores contribuíram para que aquele conceito de agricultura como um setor 
primário preocupado apenas com a subsistência deixou de existir e, em seu lugar utilizamos, 
até recentemente o termo Agribusiness criado por dois professores da Universidade Harvard, 
nos Estado Unidos em 1957, definindo-o como “o conjunto de todas as operações e transações 
envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção 
nas unidades agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias 
até o processamento e distribuição e consumo dos produtos agropecuários “in natura” ou 
industrializados”. (Araújo, J. Massilon apud Rufino, 1999).

Muitas foram as discussões em torno do nome Agribusiness até que se optou pela tradução 
literal do termo, deixando-se paulatinamente o termo inglês para utilizar o termo em português 
“Agronegócio”.
Adotamos o termo agronegócio, porém, o seu significado permanece o mesmo, ou seja, 
quando falamos em Agronegócio estamos falando de uma agricultura cada vez mais 

tecnificada, integrada à globalização usufruindo das vantagens e desafios que uma economia 
globalizada enfrenta. Estamos falando de uma agricultura que necessita de estradas, ferrovias, 
portos, aeroportos, novas tecnologias, fertilizantes e insumos cada vez mais adequados á 
cada região, a cada tipo de solo. Capacidade para produzir e gerir a sua fazenda o produtor 
rural tem, mas cada vez mais ele deve estar “antenado” a tudo aquilo que acontece à sua 
volta.

Agronegócio é muito mais do que produzir para si e por si. Agronegócio é estar preparado 
para reduzir custos de produção e aumentar a produtividade, aumentando a eficiência e 
eficácia tornando-nos o celeiro do mundo. Isso nossos produtores já demonstraram ter 
capacidade para isso.

Agora é necessário que esse Desenvolvimento seja Sustentável. Mas o que é Desenvolvimento 
Sustentável? Alguns autores definem desenvolvimento sustentável como sendo aquele em 
que as empresas, aqui incluídas as propriedades agrícolas, e seus gestores “busquem o 
seu crescimento e desenvolvimento levando em consideração as variáveis éticas, sociais, 
políticas, respeitando o meio ambiente, sem perder o foco financeiro dos negócios, agindo 
com pró-atividade e atuando de forma responsável. A Gestão Sustentável evita desperdícios 
de investimentos, recursos naturais e humanos, surgimento de passivos desnecessários, 
autuações e ações de responsabilidade, civil, administrativa e criminal.

Concluímos que o Agronegócio é muito mais que simplesmente plantar e colher, ele é acima 
de tudo um desafio colocado a cada ano, especialmente, ao produtor rural.

https://administradores.com.br/artigos/agronegocio-e-sustentabilidade

Salmos
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Louvai ao SENHOR, porque ele é bom, porque a sua 
benignidade dura para sempre.
Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do 

inimigo,
E os que congregou das terras do oriente e do ocidente, do norte e 
do sul.
Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários; não 
acharam cidade para habitarem.
Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia.
E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas 
dificuldades.
E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de 
habitação.
Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas 
para com os filhos dos homens.

Salmos 107:1-8
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Gestão de Pessoas
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

11/08 - Luiz F. de O. Augusta 12/08 - João Carlos Ghedin

11/08 - Dia do Estudante 
12/08 - Dia Internacional da Juventude
13/08 - Dia do Economista
15/08 - Dia da Informática

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

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

20 anos de AGPR5 (19/02/20)

Compartilhando
Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br
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C271 - Rebica - Anapolis/GO
C280 - Aquafast - Guaporé/RS

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

Estamos trabalhando nos seguintes projetos e clientes:
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

C007 - Cooprata - Prata/MG
C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C201 - BsBios - Marialva/PR
C293 - JBS - Montenegro/RS

C298 - JBS - Xanxerê/ SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/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
C007 - Cooprata - Prata/MG
C049 - Agrogem - Montenegro/RS
C054A - JBS Aves - Morro Grande/SC
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C068 - DB-DanBred - Patos de Minas/MG
C088 - BRF - Videira/SC
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C102 - BRF - Faxinal dos Guedes/SC

C164 - Rivelli - Barbacena/MG
C201 - BsBios - Marialva/PR
C231 - Indukern - Jundiaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
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002-JBS Nuporanga-SP
007-Cooprata Prata-MG
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
043-Mantiqueira Primavera do Leste-MT
049-Agrogem Montenegro-RS
054A-JBS Aves Morro Grande-SC
055-GT Foods Paranavaí-PR
063-Aurora Alimentos Cunha Porã-SC
066-Vibra Sete Lagoas-MG
071-Cotrijal Não-Me-Toque-RS
073-GT Foods Indianópolis-PR
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
083-M.Cassab Campo Grande-MS
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO
091-SCALA Sacramento-MG

094-Frísia Carambeí-PR
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
177-Fertisanta Imbituba-SC
191-Andali Rondonópolis-MT
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
278-JBS Foods Garibaldi-RS
279-Seara Bom Retiro-SC
284-Agroval Coromandel-MG
303-Prodap Barra do Garça-MT
307-SoyaMill Rio Claro-SP

Service & Suporte prestou atendimento aos clientes:

Service
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com

Segurança no Trabalho
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

DS - DIÁLOGO DE SEGURANÇA

Cultura de Segurança. 

Segurança é uma questão pessoal. As máquinas com que trabalhamos pode ter suas proteções, mas 
se não a usamos, elas não cumprirão seu papel. Podemos estar com os nossos óculos de segurança, 
mas se não usarmos, eles não irão nos proteger. O que conta a longo prazo é a crença firme de 
termos de fazer tudo para podermos trabalhar com segurança. Temos de usar o equipamento de 
proteção individual se quisermos ter um bom desempenho em segurança. Ninguém poderá fazer a 
segurança por nós.


