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Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim.

                                                                        João 14:6
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Avanços digitais no agronegócio: 
pilares que sustentam a economia 

brasileira

#MENSAGEMCEO
Alvaro Ghedin - ceo@agpr5.com

Nesse contexto de protagonismo, a 
atividade agrícola tem sido palco 
de algumas das mais importantes 

transformações em tecnologia. Assim como o 
motor a combustão foi o estopim da primeira 
revolução industrial, recursos como internet 
das coisas, inteligência artificial, realidade 
virtual e computação cognitiva trazem um 
novo conceito de trabalho e reestruturam a 
sociedade.

Dessa forma, o agronegócio vem adaptando 
sua estrutura para reforçar a competitividade 
e tornar-se mais produtivo e sustentável. 
Nossa geração tem sido impactada por 
uma série de inovações que ressignificam a 
ordem produtiva e ditam novas maneiras de 
fazer negócios, interagir e consumir. Esses 
são fatores que podem garantir a segurança 
alimentar das próximas gerações.

Pode-se dizer que o agro é um dos segmentos 
que mais têm autonomia para ditar o ritmo 
de sua transformação digital. Devido à 
necessidade de gerenciar uma infinidade de 
variáveis, como condições climáticas, controle 
das áreas de produção, quantidade de água 
no solo, peso dos animais, entre outros 
fatores, o setor vem quebrando barreiras na 
adoção de novas ferramentas, e vemos um 
mercado ávido por soluções que garantam 
eficiência e qualidade na produção.

No entanto, para que a agricultura continue 
sendo relevante para a economia brasileira, 

os produtores precisam atentar às tendências 
que vão indicar o comportamento do mercado 
em um futuro próximo, pós-pandemia.

DIGITALIZAÇÃO

Em meio à digitalização acelerada, quando 
se fala em agronegócio, pode-se dividir 
as inovações em três grandes pilares: 
biotecnologia, tecnologia digital e tecnologia 
física. A junção dessas áreas é a chave para 
o crescimento sustentável.

A biotecnologia abrange áreas como 
melhoramento vegetal, mutação e 
engenharia genética, e auxilia o avanço da 
medicina veterinária, a obtenção de plantas 
transgênicas e sementes sintéticas, entre 
outras evoluções.

Há mais de 20 anos, o primeiro clone 
da ovelha Dolly chegava para quebrar 
paradigmas da genética. Hoje vislumbra-se 
ferramentas que permitem mutações precisas 
no DNA, contribuindo para a variabilidade 
genética, sem ter a necessidade de gerar um 
produto transgênico.

Junto a isso, os avanços da tecnologia 
digital, ligados a big data, internet das 
coisas, conectividade, machine learning e 
inteligência artificial, permitem uma análise 
aprofundada sobre fatores que influenciam 
a produção.

Foi o melhor saldo comercial para o período desde 1989, e o grande responsável por 
isso foi o agronegócio, que teve crescimento de 23,8%, em comparação ao mesmo 
mês do ano passado. Esses dados evidenciam a força e o potencial do segmento para 
seguir avançando.
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#SOUAGPR5
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com
Julye Franceli do Amaral - julye.amaral@agpr5.com
Laura Casagrande - laura.casagrande@agpr5.com

Depoimentos dos colaboradores

Participe e marque nas redes sociais #souagpr5 

#souagpr5 #Service24hrs #OrgulhodeSerAGPR5

Por meio de sua aplicação, é possível 
monitorar todas as etapas da cadeia agrícola 
e gerar informações que garantam tomadas 
de decisão mais acertadas em relação ao 
período de poda nas plantações ou à idade 
de abate nos criadouros, por exemplo.

Já a tecnologia física, que compreende a 
área de robótica avançada, uso de veículos 
autônomos, maquinário de plantio, colheita 
e pulverização, drones, impressão 3D e 
desenvolvimento de novos materiais, é 
responsável pela eficiência no campo. Esse 
maquinário é capaz de otimizar as rotinas 
sem a necessidade de interação humana, o 
que acarreta maior agilidade e aumento no 
aproveitamento da produção.

Todos esses fatores constituem um ambiente 

de desenvolvimento constante, para 
que o agronegócio possa avançar sem 
comprometer o equilíbrio ambiental. O uso 
de novas tecnologias permite o aumento 
da produtividade sem interferir na área 
de produção, e as pesquisas científicas 
alavancam a criação de materiais renováveis, 
como o plástico formado com base em resina 
e etanol, por exemplo. Assim, a gestão 
eficiente desses diferenciais pode ser a saída 
para redirecionar a economia brasileira e 
garantir a transformação necessária no agro.

POR STEFHANI ROMANHUK

https://digitalagro.com.br/2020/10/07/
avancos-digitais-no-agronegocio-pilares-
que-sustentam-a-economia-brasileira/

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

Vou-me como a sombra que declina; sou sacudido como o 
gafanhoto.

De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne 
emagrece.

E ainda lhes sou opróbrio; quando me contemplam, movem as 
cabeças.

Ajuda-me, ó Senhor meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia.
Para que saibam que esta é a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste.
Amaldiçoem eles, mas abençoa tu; quando se levantarem fiquem 

confundidos; e alegre-se o teu servo.
Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua 

própria confusão como com uma capa.
Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca; louvá-lo-ei entre 

a multidão.
Pois se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua 

alma.

Salmos 109:23-31

#GESTÃODEPESSOAS
Fernanda Pulner Accordi - fernanda.pulner@agpr5.com

2017 - Outubro Rosa

Recordações AGPR5
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Feliz Aniversário

05/10

11/10

Patrick Nicoski

Santilina de Souza 

João Pedro Remor

André Sperling Mendes

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

11/10

06/10

Acompanhe os aniversariantes do dia no Instagram:
@agpr5a5group

Datas Comemorativas

#MARKETINGEDESIGN

Leandro Cachoeira - cachoeira@leandrocachoeira.com.br

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

04/10/2020 - Dia da Natureza

04/10/2020 - Dia Mundial dos Animais

06/10/2020 - Dia do Tecnólogo

11/10/2020 - Dia do Deficiente Físico

Marketing Digital

#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
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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

003-JBS Criciúma-SC
007-Cooprata Prata-MG
010-Bunge Rondonópolis-MT
031-JBS Dourados-MS
034-JBS Rolândia-PR
049-Agrogen Montenegro-RS
051-Macedo Campo Mourão-PR
066-Vibra Sete Lagoas-MG
088-BRF Videira-SC
090-BRF Brasil Foods Mineiros-GO

102-BRF Faxinal dos Guedes-SC
107-Correcta Ponta Porã-MS
191-Andali Rondonópolis-MT
212-CooperA1 Itapiranga-SC
231-Indukern Jundiaí-SP
264-Geraleite São Gotardo-MG
298-JBS Xanxerê-SC
303-Prodap Barra do Garça-MT

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

• É impossível eliminar todos os riscos à nossa volta. O melhor que podemos fazer é eliminar 
alguns e minimizar o máximo possível outros. Exemplo uma pessoa que tenha que dirigir 
em estradas asfaltadas e escorregadias em dias chuvosos, não pode eliminar os riscos 
devidos à estradas escorregadias e a  má visibilidade, mas pode minimizá-los.

• Em primeiro lugar não deve usar pneus lisos, deve verificar se os limpadores de pára-
brisa estão funcionando bem e outros acessórios para uma eficaz operação. Quando 
chegar à estrada, a pessoa deverá ser cautelosa, procurando uma velocidade compatível 
com aquelas condições de tráfego. Deverá manter a distância maior de outros veículos. 
No geral, a pessoa deverá intensificar suas táticas de direção defensiva, esperando pelo 
pior, mas sempre procurando dar o melhor de si para que não ocorram acidentes. O que 
tudo isto tem a ver com a preparação de áreas seguras de trabalho? Tem tudo a ver. É 
exatamente isto que é a preparação de áreas de trabalho, ou seja, não podemos eliminar 
todos os riscos, mas minimizar o máximo possível.

Preparando o Local de Trabalho


