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#SALMOS
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Então clamam ao Senhor na sua 
angústia; e ele os livra das suas 

dificuldades.
Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as 

suas ondas.
Então se alegram, porque se aquietaram; 

assim os leva ao seu porto desejado.
Louvem ao Senhor pela sua bondade, e 
pelas suas maravilhas para com os filhos 

dos homens.
Exaltem-no na congregação do povo, e 
glorifiquem-no na assembléia dos anciãos.
Ele converte os rios em um deserto, e as 

fontes em terra sedenta;
A terra frutífera em estéril, pela maldade 

dos que nela habitam.
Converte o deserto em lagoa, e a terra 

seca em fontes.
E faz habitar ali os famintos, para que 

edifiquem cidade para habitação;
E semeiam os campos e plantam vinhas, 

que produzem fruto abundante.
Também os abençoa, de modo que se 
multiplicam muito; e o seu gado não 

diminui.
Depois se diminuem e se abatem, pela 

opressão, e aflição e tristeza.

Salmos 107:28-39

Urgência

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

A revista Globo Rural, na última edição, 
apresentou uma pesquisa da Embrapa 
em parceria com o Sebrae e o Inpe. O 
levantamento aponta em que situação 
está o uso de soluções digitais no campo 
e as principais dificuldades dos produtores 
rurais para aumentar o investimento na 
área.

Dos entrevistados, que responderam um 
questionário online, quase 67% eram 
produtores – os demais eram empresas 
e prestadores de serviços. Dentre alguns 
dos resultados, 70% das respostas (eram 
escolhas múltiplas) apontam que usam a 
internet para atividades gerais. Em segundo 
lugar, com 57,5%, em aplicativos para 
obter e divulgar informações, seguindo 
de aplicativos para gestão e produção 
agrícola (22,2%). Sobre os principais 
usos, 66,1% das respostas apontam para 
o planejamento das atividades, 43,3% 
gestão da propriedade, 40,5% compra e 
venda de produto e insumo e 32,7% para 
mapeamento e planejamento.

Entre os obstáculos, o valor do investimento, 
a dificuldade de conexão, o custo para 
contratação e a falta de conhecimento 
foram acenados por 67,1%, 47,8%, 44% e 
40,9% dos entrevistados, respectivamente.

Outro ponto interessante que o 
levantamento indicou é que 84,1% dos 
produtores utilizam pelo menos uma 
tecnologia digital.

Esses números são muito relevantes!
Não apenas dá um cenário sobre como as 

soluções digitais são usadas, mas também 
em qual proporção. Há um mercado 
grandioso pela frente, uma demanda que 
precisa ser atendida.

O produtor rural sabe e reconhece 
a importância da internet no campo, 
principalmente em relação ao 
planejamento das atividades e a gestão 
da propriedade. Porém, o rural no Brasil, 
nesse sentido, ficou abandonado – pensar 
que o País caminha para o 5G, mas ainda 
não tem uma conexão de qualidade.

São públicas e louváveis as atitudes de 
entidades para ampliar o acesso, mas 
já passou da hora de serem efetivas no 
agro. Também é necessário pensar que 
a internet deve estar muito além da sede 
da propriedade. Da porteira para dentro, 
mas também para fora, a conexão deve 
e precisa estar presente, a um custo 
competitivo.
Por mais que existam aplicativos que não 
necessitam de internet para funcionar, com 
ela ativa o desempenho evolui. Estamos 
falando de respostas em tempo real.

Enquanto vemos pesquisas como a da 
Embrapa confirmando, em dados, essas 
demandas do campo, não conseguimos 
perceber na mesma velocidade ações 
práticas. A internet rápida, segura e 
confiável é uma necessidade urgente.

https://digitalagro.com.br/2020/08/07/
urgencia/

Vez ou outra, quando se fala da importância da inovação e da 
tecnologia no campo, é fundamental apresentar os desafios que o 
agronegócio enfrenta para efetivamente ter acesso a esse meio.
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#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

SIPAT 21/09/2018 - Ginástica Ergonomia

“Desejamos paz, amor, felicidade e saúde e que seus sonhos se 
realizem sempre!”

Feliz Aniversário

25/08
Eduardo M. Vicente

Recordações AGPR5

#SOUAGPR5
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Durante a caminhada, onde muitos 
passaram por aqui, geramos e 
desenvolvemos  profissionais, investindo 
em processos de capacitação e valorização. 

Nossa missão de Reimaginar com 
Engenhosidade através da transformação 
do conhecimento e tecnologia passa por 
nossos colaboradores.

Recebemos o reconhecimento do Instituto 
GPTW (Great Place to Work) como uma 
das Melhores Empresas para Trabalhar em 
Santa Catarina e no Brasil, desde 2013. 
Nos orgulhamos de fazer parte da história 
de muitas pessoas e famílias, ajudando a 
formar profissionais e carreiras.

Estamos vivendo cada vez mais 
conectados e entendemos a importância 
da comunicação e engajamento em nosso 
ambiente de trabalho.
 
Com o propósito de aumentar o sentimento 
de integração e participação, nasceu o 
projeto #SOUAGPR5.

Vamos compartilhar nossas histórias, a 
jornada de tantos colaboradores, conhecer 
melhor a função e a importância de cada 

setor, estando engajados e conectados 
trabalhando em um ambiente com mais 
orgulho e satisfação.

Conhecer as novidades e experiências de 
sucesso da empresa. Partilhar a Missão, 
Visão e Valores no dia a dia, sabendo 
que nosso trabalho, produtos e serviços 
trazem benefícios não só a empresa, mas 
aos nossos colegas de trabalho e para a 
sociedade.
 
Contamos com a participação de todos 
para essa iniciativa.

Qual sua ideia para nosso projeto?

Envie seu email para: 
marketingdigital01@agpr5.com
ou coloque na caixa da recepção, não 
precisa colocar seu nome.

Pontapé incial!
A AGPR5 começou com 5 jovens e hoje somos mais de 100 colaboradores.

O convívio é simplesmente o 
complemento de personalidades 

opostas com um só propósito que ao 
passar dos anos se adaptam um ao 

outro.

“

02/09
Mauricio Accordi

02/09
Ramon G. Pereira

06/09
Marcelo Araújo
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#PROJETOESESERVICE

Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

Projetos e Indústria Mecânica

Automação e Software

C010 - Bunge - Rondonópolis/MT
C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C051 - Macedo Campo - Mourão/PR
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C066 - Vibra - Sete Lagoas/MG
C068 - DB-DanBred - Patos de Minas/MG
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR
C088 - BRF - Videira/SC

C177 - Ferti-
santa - Imbituba/SC
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C278 - JBS Foods - Garibaldi/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESGIN

Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

24/08/2020 - Dia da Infância

26/08/2020 - Dia Internacional 
da Igualdade da Mulher

27/08/2020 - Dia do Psicólogo

30/08/2020 - Dia Nacional de 
Conscientização sobre a Esclerose 
Múltipla

Marketing Digital

Nos acompanhe 
nas redes 

sociais

C014 - BRF Brasil Foods SA - Nova Mutum/MT
C031 - JBS - Dourados/MS
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C178 - JBS - Guapiaçú/SP
C201 - BsBios - Marialva/PR

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

Projetos e Instalações e Obras Elétricas
Vanio Arend - vanio.arend@agpr5.com
Maurício de Souza Accordi - mauricio.accordi@agpr5.com
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002-JBS Nuporanga-SP
003-JBS Criciúma-SC
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
030-Bunge Ipojuca-PE
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
036-Bunge Ponta Grossa-PR
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
066-Vibra Sete Lagoas-MG
073-GT Foods Indianópolis-PR
076-Poli-Nutri Treze Tílias-SC
079-BRF Brasil Foods Catanduvas-SC
080-Cooper A1 Mondaí-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
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
178-JBS Guapiaçú-SP
191-Andali Rondonópolis-MT
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
Ariel Teixeira - ariel.teixeira@agpr5.com
Valéria Ferrari da Silva de Almeida - valeria.ferrari@agpr5.com
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#DS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com


