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Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como 
o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem 
tenham medo.
                                                                        João 14:27

“
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Pesquisa e desenvolvimento: futuro 
do agro está na inovação

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

No entanto, mesmo abaixo do nível de 
investimento mínimo de 2%, recomendado 
pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), o 
Brasil ocupa a 13ª colocação no ranking 
mundial de geração de conhecimento e 
68º lugar em inovação.

Na opinião do presidente da Embrapa, 
Celso Moretti, isso significa que o país 
é muito bom para gerar conhecimento, 
mas precisa ampliar a capacidade de 
transformar conhecimento em inovação. 
Segundo ele, a importância do agro no 
PIB – em torno de 22% – reforça a tese de 
que, com tecnologia e pesquisa, o Brasil 
vai conquistar mais destaque na garantia 
de alimentos para uma população 
mundial crescente.

As declarações foram dadas uma 
semana após a assinatura do acordo 
de cooperação técnica para atração de 
investimento, firmado entre a Embrapa 
e a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), 
em Brasília-DF. O objetivo da parceria é 
identificar os desafios relacionados ao 
cenário de investimentos estratégicos 
dos principais mercados do mundo, 
direcionados a projetos do setor.

“Em função desse panorama, que 

exige mais empenho e alterações de 
direcionamento da produção científica, a 
Embrapa, a partir de fevereiro de 2018, 
reformulou o seu modelo de pesquisa, 
passando do produtivista para o de 
inovação”, explica. Ressalta também que foi 
necessário adotar os níveis de maturidade 
tecnológica utilizados pela National 
Aeronautics and Space Administration 
(NASA), para que a empresa estivesse 
alinhada a uma linguagem tecnológica 
mundialmente conhecida.

POTENCIAL

Sobre o potencial da Embrapa em 
contribuir com a inovação para o agro, 
Moretti destaca o trabalho das 43 unidades 
de pesquisa. “Eu ainda me surpreendo 
com a quantidade de soluções geradas”, 
comenta. Dando como exemplos o 
lançamento da nova variedade de açaí, 
o BRS Pai d’égua e o bioinsumo que 
disponibiliza fósforo armazenado no 
solo e representa economia de mais 
de 5 milhões de toneladas de fosfato 
importados pelo país anualmente.

Entre as prioridades da pesquisa, voltada 
à inovação e soluções tecnológicas, o 
presidente da Embrapa chama a atenção 
para áreas como agricultura digital, 
integração lavoura pecuária floresta, 

A inovação é fundamental para que o agronegócio mantenha o Brasil na liderança dos 
países produtores de alimentos, mas é preciso mais investimento em tecnologia. Destinar 
1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional à pesquisa e ao desenvolvimento é 
insuficiente para que o país atenda às demandas globais.
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edição genômica e bioeconomia, nas 
quais é preciso avançar ainda mais. “Mas, 
para que haja incorporação da inovação 
por parte dos produtores, a conectividade 
é fundamental”, acrescenta. “Dados do 
IBGE apontam que mais demais de 70% 
das propriedades rurais brasileiras não 
têm acesso à internet.”

Segundo Moretti, a economia de base 
biológica representa uma oportunidade 
importante para que o Brasil se torne 
referência mundial em bioeconomia. E cita 
o projeto desenvolvido por pesquisadores 
da Embrapa Amazônia Ocidental, que 
coordenaram uma expedição de 7 mil 
quilômetros pelos rios da bacia amazônica, 
para coletar microorganismosque 
poderão ser usados para controlar pragas 
e doenças.

No que diz respeito à edição genômica, 
que prevê a utilização de tesouras 
biotecnológicas para edição do DNA 
das plantas, Celso Moretti destaca a 
importância dos estudos que poderão, 
entre as possibilidades, contribuir com 
o desenvolvimento de plantas mais 
resistentes à seca. “Os benefícios para a 
região do Semiárido, onde se tem entre 
300 e 400 milímetros de água da chuva 
por ano, são enormes”, afirma.

Para o presidente, o país deve continuar 
investindo em instituições que trabalham 
com pesquisa, desenvolvimento e 
inovação: “vale a pena”. “No ano 
passado, para cada real que a sociedade 
colocou na Embrapa, foram devolvidos 
12,19 reais, mostra o balanço social da 
empresa”.

Moretti disse ainda que o Brasil, apesar 
de vencer o que chama de “batalha 
da produtividade e da eficiência”, 

está perdendo quando o assunto é 
comunicação. “É preciso mostrar ao 
mundo que a produção de alimentos do 
País é competitiva e sustentável, e que a 
agricultura movida à ciência oferece o 
suporte para que tudo isso aconteça”.

PARCERIAS

Quanto às parcerias, Celso Moretti 
disse que é preciso seguir na busca pela 
aproximação cada vez maior com o setor 
privado, assim como com universidades e 
Oepas, no desenvolvimento de projetos. 
“Também é necessário capturar mais 
valor nos ativos colocados no mercado 
e com isso buscar reduzir a dependência 
dos recursos do tesouro nacional, sem 
prescindir das parcerias com o setor 
privado”, garantiu.

Para ele, é fundamental garantir que a 
inovação beneficie de alguma forma os 
mais de 5,2 milhões de propriedades 
rurais brasileiras, a maioria de pequenos 
produtores. “Temos um compromisso 
com eles.” Com o apoio dos órgãos de 
assistência técnica e extensão rural e com 
as secretarias de agricultura dos estados, a 
intenção é ampliar o acesso dos pequenos 
agricultores à tecnologia adaptada às 
suas condições”, finaliza.

POR STEFHANI ROMANHUK

https://digitalagro.com.br/2020/09/21/
pesquisa-e-desenvolvimento-futuro-do-
agro-esta-na-inovacao/

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

A A5 Group Company

Re-imagine com Engenhosidade

“Lembro-me como se fosse hoje do dia em que 
iniciei... A AGPR5 era e fazia muito mais do que 
havia visualizado. Somente vivendo o dia a dia, 

pude notar o potencial que tínhamos!

Estamos sempre evoluindo, acredito ser graças à 
disposição e dedicação de todos que aqui 

trabalham ou trabalharam. O conjunto faz a 
diferença!

Tenho orgulho de ter participado e contribuído 
para este sucesso!”

Juliana Pfeiffer de Bi�encourt
15 anos de empresa

Comercial

Depoimentos dos colaboradores

Participe e marque nas redes sociais
#souagpr5 

#souagpr5 #Comercial #OrgulhodeSerAGPR5

#souagpr5 #Projetos #Elétrica #Mecânica
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#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

Feliz Aniversário

29/09

01/10

Oziel Silveira Junior

Everaldo de O. Lisboa

Wiltho Branchedor

Luiz Gustavo S. Barcelos

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

03/10

30/09

Acompanhe os aniversariantes do dia no Instagram:
@agpr5a5group

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

Esteja na memória do Senhor a iniqüidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua 
mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória 
da terra. Porquanto não se lembrou de fazer misericórdia; antes perseguiu ao homem aflito 
e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração. Visto que amou 
a maldição, ela lhe sobrevenha, e assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele.

Assim como se vestiu de maldição, como sua roupa assim penetre ela nas suas entranhas, 
como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como 

cinto que o cinja sempre.

Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor, e dos que falam mal contra 
a minha alma. Mas tu, ó DEUS o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a 
tua misericórdia é boa, livra-me, Pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido 

dentro de mim.

Salmos 109:14-22

2016 - Outubro Rosa

Recordações AGPR5

Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN

Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

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

Outubro Rosa

30/09/2020 - Dia da Secretária

02/10/2020 - Dia do Anjo da Guarda

04/10/2020 - Dia da Natureza
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Marketing Digital

https://www.instagram.com/agpr5a5group/

#PROJETOSESERVICE

C014 - BRF Brasil Foods SA - Nova Mutum/MT
C015 - BRF Brasil Foods SA - Rio Verde/GO
C031 - JBS - Dourados/MS
C034 - JBS - Rolândia/PR
C060 - Agrogen - Guarapuava/PR
C061 - JBS - Santo Inácio/PR
C091 - SCALA - Sacramento/MG
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C112 - JBS - Brasilia/GO
C164 - Rivelli - Barbacena/MG
C174 - Nutrisoma - Patrocínio/MG

C201 - BsBios - Marialva/PR
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C284 - Agroval - Coromandel/MG
C286 - Louis Dreyfus - Rio Verde/GO
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C303 - Prodap - Barra do Garça/MT
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C313 - LAR - Caarapo/MS
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT
C317 - BRF - Chapecó/SC
C319 - Yerbalatina - Colombo/PR

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

Automação e Software

C014 - BRF Brasil Foods SA - Nova Mutum/MT
C034 - JBS - Rolândia/PR
C049 - Agrogem - Montenegro/RS
C057 - Granja Alvorada - Angatuba/SP
C063 - Aurora Alimentos - Cunha Porã/SC
C073 - GT Foods - Indianópolis/PR
C090 - BRF Brasil Foods - Mineiros/GO
C104 - Vibra - Itapejara D’Oeste/PR
C115 - Copacol - Cafelândia/PR

C231 - Indukern - Jun-
diaí/SP
C264 - Geraleite - São Gotardo/MG
C275 - Zaffari - Porto Alegre/RS
C298 - JBS - Xanxerê/SC
C311 - VIBRA (Ab) - Pato Branco/PR
C312 - ALERIS - Jundiaí/SP
C316 - Louis Dreyfus - Sorriso/MT

Filipi Piucco - filipi.piucco@agpr5.com

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

C307 - SoyaMill - Rio Claro/SP

014-BRF Brasil Foods SA Nova Mutum-MT
015-BRF Brasil Foods SA Rio Verde-GO
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
051-Macedo Campo Mourão-PR
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
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
107-Correcta Ponta Porã-MS
115-Copacol Cafelândia-PR
156-MJM Goianira-GO
174-Nutrisoma Patrocínio-MG
212-CooperA1 Itapiranga-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
278-JBS Foods Garibaldi-RS
298-JBS Xanxerê-SC
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

DS - Diálogo de Segurança

São situações em que o empregado se coloca em risco, estando ciente ou não das consequências. São 
atos inseguros: não utilização de Equipamentos de Proteção Individual, falta de capacitação para a 
manipulação de máquinas e veículos, realização de brincadeiras perigosas e improviso de equipamentos.

O ser humano, na sua complexidade de comportamento, comete o ato inseguro, a falha humana, que os 
leva ao acidente e suas consequências, quando seus atos são decorrentes de três tipos de comportamentos 
gerados pela:

IMPRUDÊNCIA: 
Quando deixa de observar as normas de segurança.

NEGLIGÊNCIA: 
Quando não observa situações claras e evidente de perigo que podem causar acidentes.

IMPERÍCIA: 
Quando não está habilitado, não tem experiência para o exercício de uma determinada atividade.

EXEMPLOS:

• Não usar EPI ou usá-lo de forma incorreta;
• Uso de vestuário inadequado, inclusive jóias e adornos;
• Manutenção, lubrificação ou limpeza de máquinas ligadas ou em movimento;
• A remoção de dispositivos de segurança ou alteração dos mesmos;
• Adoção de postura incorreta na execução de uma tarefa;
• Realização de operações sem a devida autorização ou instrução da chefia.

Atos Inseguros


